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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 18 қараша   №856   Нұр-Сұлтан, 
Үкімет Үйі

 
«Қазақстан Республикасы 

азаматтарының борыш жүктемесін 
азайтуға бөлінген қаражатты 

пайдаланудың кейбір мәселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2019 жылғы 15 шілдедегі 
№520 қаулысына өзгеріс енгізу 

туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Қазақстан Республикасы азаматтарының борыш 
жүктемесін азайтуға бөлінген қаражатты пайдаланудың 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2019 жылғы 15 шілдедегі №520 қаулысына 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., №29, 
251-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Екінші деңгейдегі 
банктер мен микроқаржы ұйымдарындағы кепілсіз 
тұтынушылық қарыздар бойынша Қазақстан Респуб-
ликасы азаматтарының борыш жүктемесін азайтуға, 
төлем қызметтерін көрсету үшін комиссия төлеуге 
бөлін ген қаражатты пайдалану, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының азаматтарына айыппұлдар мен 
өсімпұлдарды есептен шығару қағидалары осы қаулыға 
қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі А.МАМИН

2019 жылғы 18 қарашадағы №856
қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 
15 шілдедегі №520 қаулысымен бекітілген

Екінші деңгейдегі банктер мен микроқаржы 
ұйымдарындағы кепілсіз тұтынушылық қарыздар 
бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының 

борыш жүктемесін азайтуға, төлем қызметтерін 
көрсету үшін комиссия төлеуге бөлінген қаражатты 
пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

азаматтарына айыппұлдар мен өсімпұлдарды 
есептен шығару қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Екінші деңгейдегі банктер мен микроқаржы 

ұйымдарындағы кепілсіз тұтынушылық қарыздар 
бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының 
борыш жүктемесін азайтуға, төлем қызметтерін көр-
сету үшін комиссия төлеуге бөлінген қаражатты пай-
далану, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азамат-
тарына айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен шығару 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «2019 – 2021 жыл-
дарға арналған республикалық бюджет туралы» 2018 
жылғы 30 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының 
14-2-бабына сəйкес жəне «Қазақстан Республикасы 
азаматтарының борыш жүктемесін азайту шаралары 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 
жылғы 26 маусымдағы №34 Жарлығын іске асы ру 
мақсатында əзірленді жəне көзделген қаражат ше-
гінде екінші деңгейдегі банктер мен микроқаржы 
ұйымдарындағы кепілсіз тұтынушылық қарыздар 
бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының 
борыш жүктемесін азайтуға, төлем қызметтерін көрсету 
үшін комиссия төлеуге бөлінген қаражатты пайдалану, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтарына 
айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен шығару тəртібін 
айқындайды.

2. Қазақстан Республикасының азаматтарын əлеу-
меттік қолдау шеңберінде екінші деңгейдегі банк тер-
дегі жəне микроқаржы ұйымдарындағы кепілсіз тұты-
нушылық қарыздар мына талаптардың бəріне сəйкес 
келген кезде:

1) 2019 жылғы 26 маусымдағы жағдай бойынша 
аталған қарыздар бойынша борышкерлер көп балалы 
отбасылар, асыраушысынан айырылу жағдайына байла-
нысты төлем алатын отбасылар, мүгедек балалары бар, 
18 жастан асқан бала жасынан мүгедектер бар отбасы-
лар, атаулы мемлекеттік əлеуметтік көмек алатындар; 
жетім балалар, ата-анасынан кəмелеттік жасқа дейін 
айырылған, жиырма тоғыз жасқа толмаған, ата-ананың 
қамқорлығынсыз қалған балалар болып табылса;

2) қарыз бойынша жалпы берешегі 2019 жылғы 
1 мау  сымдағы жағдай бойынша 3000000 (үш миллион) 
теңгеден аспайтын болса;

3) 2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 
негізгі борышы мен оған есептелген сыйақыдан тұратын 
өтелетін берешектің мөлшері бір қарыз алушыға 300000 
(үш жүз мың) теңгеден аспайтын болса, өтелуге жатады.

3. Берешегі бар жəне осы Қағидалардың қолданысы 
аясына түсетін адамдар қайтыс болған (қайтыс болды 
деп жарияланған) жағдайда оның екінші деңгейдегі бан-
ктер мен микроқаржы ұйымдары алдындағы берешегі 
осы Қағидаларда көзделген тəртіппен жəне мерзімдерде 
өтеледі.

4. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланы-
лады:

1) атаулы əлеуметтік көмекті алушы – «Мемлекеттік 
атаулы əлеуметтік көмек туралы» 2001 жылғы 17 шіл-
дедегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес 
мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмекті тағайындау ту-
ралы шешім қабылданған адам (отбасы);

2) екінші деңгейдегі банк – «Қазақстан Республи-
касындағы банктер жəне банк қызметі туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес лицензия негізінде 
банк қызметін жүзеге асыруға құқылы заңды тұлға, оның 
ішінде бұдан бұрын банк болып табылған заңды тұлға;

3) кепілсіз тұтынушылық қарыз – берілген кезде кепіл 
туралы шарт болмаған, жеке тұлғаға кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асырумен байланысты емес мақсаттарға берілген 
банктік қарыз жəне (немесе) микрокредит; 

4) көпбалалы отбасы – құрамында бірге тұратын 
кəмелетке толмаған төрт жəне одан көп балалары, оның 
ішінде кəмелеттік жасқа толғаннан кейін білім беру 
ұйымдарын бітіретін уақытқа дейін (бірақ жиырма үш 
жасқа толғанға дейін) орта, техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары жəне (немесе) жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі 
оқу нысаны бойынша білім алатын балалары бар отбасы;

5) қарыз бойынша жалпы берешек – 2019 жылғы 
1 маусымдағы жағдай бойынша қолданыстағы барлық 
банктік қарыз шарты (шарттары) жəне (немесе) микрокре-
дит беру туралы шарт (шарттар) бойынша негізгі қарызды 
жəне сыйақыны көрсетуге арналған бухгалтерлік есептің 
баланс шоттарына есепке жазылған негізгі борыш жəне 
есептелген сыйақы түріндегі борышкердің қарызы;

6) микроқаржы ұйымы – коммерциялық ұйым 
болып табылатын, ресми мəртебесі «Азаматтарға 
ар налған үкімет» мемлекеттік корпорациясында 

мемлекеттік тіркелу жəне есептік тіркеуден өту арқылы 
айқындалатын, микрокредиттер беру жөніндегі қызметті, 
сондай-ақ «Микроқаржы ұйымдары туралы» 2012 
жылғы 26 қарашадағы Қазақстан Республикасының 
Заңымен рұқсат етілген қосымша қызмет түрлерін жүзеге 
асыратын заңды тұлға.

2-тарау. Екінші деңгейдегі банктердегі жəне 
микроқаржы ұйымдарындағы кепілсіз 

тұтынушылық қарыздары бойынша Қазақстан 
Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін 

азайтуға бөлінген қаражатты пайдалану тəртібі
5. Жергілікті атқарушы органдар 2019 жылғы 19 қа-

рашаға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасының 
Білім жəне ғылым министрлігіне 2019 жылғы 26 мау-
сымдағы жағдай бойынша жетім балалардың, ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған, жиырма тоғыз 
жасқа толмаған, кəмелетке толғанға дейін ата-анасынан 
айырылған балалардың тізімін жібереді.

Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым 
министрлігі 2019 жылғы 20 қарашаға дейінгі мерзімде 
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігіне 2019 жылғы 26 мау-
сымдағы жағдай бойынша жергілікті атқарушы органдар 
ұсынған тізімдер негізінде қалыптастырылған жетім 
балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған, 
жиырма тоғыз жасқа толмаған, кəмелетке толғанға дейін 
ата-анасынан айырылған балалардың тізімін жібереді.

6. Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігі 2019 жылғы 22 қарашаға 
дейінгі мерзімде осы Қағидалардың 2-тармағының 
1) тар мақшасында көзделген адамдардың тізімін 
қалыптастырады жəне оны «Мемлекеттік кредиттік 
бюро» АҚ-ға (бұдан əрі – Кредиттік бюро) жібереді.

7. Кредиттік бюро 2019 жылғы 26 қарашаға дейінгі 
мерзімде екінші деңгейдегі банктерге жəне микроқаржы 
ұйымдарына Қазақстан Республикасының Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған 
осы Қағидалардың 2-тармағының 1) тармақшасында 
көзделген адамдардың тізімін жібереді.

8. Екінші деңгейдегі банктер жəне микроқаржы 
ұйымдары 2019 жылғы 27 қарашаға дейінгі мерзімде 
Кредиттік бюро белгілеген нысан мен формат бойынша 
2019 жылғы 1 маусымдағы жағдайға негізгі борыш жəне 
сыйақы бойынша берешекті көрсетіп, əрбір қарыз неме-
се микрокредит бойынша бөлінген осы Қағидалардың 
2-тармағының 1) тармақшасында көзделген адамдардың 
берешегі туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Басқармасының «Қарыздар мен салым-
дар бойынша шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы 
есептеудегі сыйақы мөлшерлемелерін (нақты құнын) 
есептеу қағидаларын бекіту туралы» 2012 жылғы 26 
наурыздағы №137 жəне «Берілетін микрокредиттер 
бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесін 
(бұдан əрі – ЖСТМ) есептеу қағидаларын бекіту туралы» 
2012 жылғы 24 желтоқсандағы №378 қаулыларына сəйкес 
есептелген жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесінің 
мөлшері туралы ақпаратты қоса бере отырып, бірінші 
басшының немесе уəкілетті адамның қолы қойылған 
ресми хатты Кредиттік бюроға жолдайды.

Кредиттік бюроға ұсынылатын ақпараттың 
дəйектілігін, дұрыстығын жəне толықтығын екінші дең-
гейдегі банктер жəне микроқаржы ұйымдары қамтамасыз 
етеді.

9. Кредиттік бюро 2019 жылғы 29 қарашаға дейінгі 
мерзімде:

1) осы Қағидалардың 2-тармағының 1) тармақшасында 
көзделген əрбір адам бойынша жалпы берешекті есеп-
тейді жəне жалпы берешегі 3000000 (үш миллион) 
тең геден аспайтын адамдарды (бұдан əрі – борышкер) 
айқындайды;

2) 2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша бір 
қарыз алушыға 300000 (үш жүз мың) теңгеден аспай-
тын мөлшерде негізгі борыш жəне сыйақы бойынша 
берешекті өтеу жүзеге асырылатын борышкерлерді жəне 
олардың қарыздарын жəне (немесе) микрокредиттерін 
айқындайды жəне мынадай басымдықтарды ескере оты-
рып, ақы төлеуге арналған тізімді қалыптастырады:

бірінші кезекте ЖСТМ мөлшері ең көп қарыздар жəне 
(немесе) микрокредиттер бойынша берешек өтеледі;

екінші кезекте 2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай 
бойынша негізгі борыш жəне сыйақы бойынша ең көп 
берешегі бар қарыздар жəне (немесе) микрокредиттер 
бойынша берешек өтеледі;

үшінші кезекте қарыз жəне (немесе) микрокредит 
шартын жасау мерзімі анағұрлым ерте қарыздар жəне 
(немесе) микрокредиттер бойынша берешек өтеледі.

3) «Проблемалық кредиттер қоры» АҚ-ға (бұдан əрі – 
Қор), екінші деңгейдегі банктер мен микроқаржы ұйым-
дарына ақы төлеуге арналған тізімді ұсынады.

10. Қор:
2019 жылғы 5 желтоқсанға дейінгі мерзімде əрбір 

екінші деңгейдегі банкпен жəне микроқаржы ұйымымен 
осы Қағидаларда көзделген шарттарда бюджетті атқару 
жөніндегі уəкілетті орган белгілеген нысан бойынша 
кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша берешекті 
өтеу туралы келісім жасасады;

Кредиттік бюро ұсынған ақы төлеуге арналған 
тізімнің негізінде ол алынған күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес 
ны  сан бойынша Қорға төлем қызметтерін көрсету 
үшін комиссияны ескере отырып, тұтынушылық кре-
диттер бойынша қалыптасқан берешекті өтеу бо-
йынша Қазақстан Республикасының азаматтарын əлеу-
меттік қолдауды қаржыландыруға арналған өтінімді 
қалыптастырады жəне оны Қазақстан Республикасының 
Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігіне 
жібереді.

11. Қазақстан Республикасының Еңбек жəне 
халықты əлеуметтік қорғау министрлігі Қор ұсынған 
қаржыландыруға арналған өтінімге сəйкес оны алған 
күннен бастап 2019 жылғы 10 желтоқсанға дейінгі 
мерзімде көзделген қаражат шегінде 088 «Қазақстан 
Респуб ликасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы 
трансферт есебінен тұтынушылық кредиттер бо йынша 
қалыптасқан берешекті өтеу жөнінде жеке тұлғаларға 
əлеуметтік қолдау көрсетуге «Проблемалық кре диттер 
қоры» АҚ-ға нысаналы аударым» бюджеттік бағ-
дарламасы бойынша Қазақстан Республикасы азамат-
тарының борыш жүктемесін азайтуға жəне Қазақстан 
Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін 
азайтуға бөлінген қаражатты екінші деңгейдегі банктерге 
жəне микроқаржы ұйымдарына аударуға байланысты 
Қорға төлем қызметтерін көрсеткені үшін комиссияны 
төлеуге бөлінген қаражатты Қорға аударады.

12. Қор Кредиттік бюро ұсынған ақы төлеуге арнал-
ған тізімге сəйкес 2019 жылғы 12 желтоқсанға дейінгі 
мерзімде Кредиттік бюро ұсынған ақы төлеуге арналған 
тізімге сəйкес мөлшерде екінші деңгейдегі банктердің 
жəне микроқаржы ұйымдарының шоттарына ақша 
аударады.

13. Қазақстан Республикасының азаматтарын əлеу-
меттік қолдау мақсатында екінші деңгейдегі банктер 
жəне микроқаржы ұйымдары 2019 жылғы 13 желтоқсанға 
дейінгі мерзімде осы Қағидалардың 10-тармағына сəйкес 
жасалған келісімнің шарттарына жəне ақы төлеуге 
арналған тізімге сəйкес борышкерлердің берешегін өтеу 
жолымен мүлікті (ақшалай қаражатты) өтеусіз беруді 

жүзеге асырады, содан кейін борышкерлерге берешектің 
өтелгені жəне берешек қалдығының мөлшері туралы 
хабарлама жібереді.

Берешекті өтеу мынадай кезектілікпен жүзеге 
асырылады:

1) негізгі борыш бойынша берешек;
2) сыйақы бойынша берешек.
14. Екінші деңгейдегі банктер жəне микроқаржы 

ұйымдары 2019 жылғы 20 желтоқсанға дейінгі мерзімде:
қарыз бойынша төлемдер графигін қайта қарауды 

жүзеге асырады;
Қор белгілеген нысан жəне формат бойынша əрбір 

борышкер жəне оның қарызы (қарыздары) бойынша 
берешекті өтеуді жүзеге асыру туралы ақпаратты Қорға 
ұсынады.

Қорға ұсынылатын ақпараттардың дəйектілігін, 
дұрыстығын жəне толықтығын екінші деңгейдегі банктер 
жəне микроқаржы ұйымдары қамтамасыз етеді.

15. Егер 2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойын-
ша Қағидалардың 12-тармағына сəйкес Қор ақша аудар-
ғанға дейін қарыз толық немесе ішінара өтелген бол-
са, екінші деңгейдегі банк жəне (немесе) микроқаржы 
ұйымы борышкерге соманың түсуі туралы хабарлайды 
жəне қарыздың нақты қалдығы мен Қордан түскен 
сома арасындағы айырма мөлшерінде түскен ақшаны 
борышкердің шотына аударуды жүзеге асырады не 
борышкерден өтініш болса, борышкердің таңдауы 
бойынша борышкердің кепілсіз тұтынушылық қарызы 
бойынша өзге ағымдағы қарызын өтеу шотына аударады.

16. Қор 2019 жылғы 23 желтоқсанға дейінгі мерзімде:
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне екінші 

деңгейдегі банктердің жəне микроқаржы ұйымдарының 
əрбір борышкер жəне оның қарызы (қарыздары) бойынша 
берешекті өтеуді жүзеге асырғаны туралы ақпарат береді;

Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігіне осы Қағидаларға 
2-қосым шаға сəйкес құрамда деректер тізімін береді.

17. Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігі Қордан осы Қағидалардың 
14-тармағында көзделген ақпаратты алған күннен ба-
стап екі жұмыс күні ішінде оны «Е-халық» ақпараттық 
жүйесіне енгізеді.

18. Кепілсіз тұтынушылық қарыздың өтелгені туралы 
ақпарат алу үшін өтініш беруші осы Қағидаларға сəйкес 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпора-
циясына (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) немесе 
«электрондық үкімет» веб-порталына жүгінеді.

Мемлекеттік корпорация өтініш беруші жүгінген 
кезде «электрондық үкімет» шлюзі арқылы «Е-халық» 
ақпараттық жүйесіне сұрауды қалыптастырады жəне 
оған кепілсіз тұтынушылық қарыздың өтелгені туралы 
ақпаратты хабарлайды.

«Электрондық үкімет» веб-порталы арқылы жүгінген 
жағдайда кепілсіз тұтынушылық қарыздың өтелгені 
туралы ақпарат өтініш берушіге «жеке кабинетіне» 
жіберіледі.

19. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі екінші 
деңгейдегі банктерді жəне микроқаржы ұйымдарын 
бақылау жəне қадағалау бойынша функцияларды 
орын дау шеңберінде екінші деңгейдегі банктерді жəне 
микро қаржы ұйымдарын осы Қағидалардың 8 жəне 
14-тармақтарында көзделген ақпаратты ұсынудың дұрыс-
тығы тұрғысынан тексеруді жүзеге асырады.

3-тарау. Қазақстан Республикасы азаматтарының 
айыппұлдары мен өсімпұлдарын есептен шығару 

тəртібі
20. Қазақстан Республикасы азаматтарының екін-

ші деңгейдегі банктердегі жəне микроқаржы ұйым-
дарындағы кепілсіз тұтынушылық қарыздары бойынша 
айыппұлдары мен өсімпұлдарын есептен шығару «Қа-
зақстан Республикасы азаматтарының борыш жүк-
темесін азайту шаралары туралы» Қазақстан Рес пуб-
ликасы Президентінің 2019 жылғы 26 маусымдағы 
№34 Жарлығын іске асыру жөніндегі шаралар туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2019 жылғы 2 шілдедегі №116 қаулысына (бұдан əрі – 
Басқарма қаулысы) сəйкес жүзеге асырылады.

21. Қор:
облигациялар шығарады жəне оларды «Қазақстан 

тұрақтылық қоры» АҚ-ның пайдасына орналастырады;
əрбір екінші деңгейдегі банкпен жəне микроқаржы 

ұйымымен Басқарма қаулысында көзделген шарттарда 
бюджетті атқару жөніндегі уəкілетті орган белгілеген 
нысан бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының 
кепілсіз тұтынушылық қарыздары бойынша кеші-
рілген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдардың, өсім-
пұлдардың) бір бөлігін Қордың өтеуі туралы келісім 
жа сасады.

22. Осы тарауда көрсетілген іс-шаралар іске 
асы  рылғаннан кейін кешірілген айыппұлдар мен 
өсімпұлдардың бір бөлігін, оның ішінде осы тарауда 
көзделген екінші деңгейдегі банктерге жəне микроқаржы 
ұйымдарына қаражат аударуға байланысты Қорға төлем 
қызметтерін көрсеткені үшін комиссияға, сондай-ақ 
Қор міндеттемелеріне жұмсалған қаражат сомасын Қор 
қаржылық есептілікте шығын деп көрсетеді.

Екінші деңгейдегі банктер мен микроқаржы 
ұйым дарындағы кепілсіз тұтынушылық қарыздар 

бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының 
борыш жүктемесін азайтуға, төлем қызметтерін 

көрсету үшін комиссия төлеуге бөлінген қаражатты 
пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

азаматтарына айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен 
шығару қағидаларына 1-қосымша

Бекітемін 
Қордың басшысы

  ________________________________________ 
(қолы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), мөр)

 Қорға төлем қызметтерін көрсеткені үшін комис-
сия ескерілген, тұтынушылық кредиттер бойынша 
қалыптасқан берешекті өтеу бойынша Қазақстан 

Республикасының азаматтарын əлеуметтік 
қолдауды қаржыландыруға арналған өтінім
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____________
(қаржылай 
қамтамасыз 
етуге жауапты 
адамның лауа-
зымы)

_____
(қолы)

________
(тегі, 
аты, 
əкесінің 
аты (бар 
болса))

 Екінші деңгейдегі банктер мен микроқаржы 
ұйымдарындағы кепілсіз тұтынушылық қарыздар 

бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының 
борыш жүктемесін азайтуға, төлем қызметтерін 

көрсету үшін комиссия төлеуге бөлінген қаражатты 
пайдалану, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 

азаматтарына айыппұлдар мен өсімпұлдарды есептен 
шығару қағидаларына 2-қосымша

 Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігіне тізіммен 

ұсынылатын деректердің құрамы
Атауы Формат Мөлшері Ескертпе

Реті бойынша 
нөмірі Сандық 10  

ЖСН Мəтіндік 12  
Тегі Мəтіндік 60  
 Аты 
Мəтіндік
60

 

Əкесінің аты (бар 
болса) Мəтіндік 60  

Туған күні Күні   
Банктің атауы Мəтіндік 400  
Банктің BIC Мəтіндік 8  
Шарт № Мəтіндік 30  
Шарт күні Күні   
Негізгі борыштың 
өтелген сомасы Сандық 12  

Сыйақының 
өтелген сомасы Сандық 12  

Айыппұлдың, 
өсімпұлдың 
өтелген сомасы

Сандық 12  

Ішінара немесе 
толық өтеу белгісі Сандық 1

1 – толық 
өтеу, 0 – 
ішінара 
өтеу

Өтеу күні Күні   

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 20 қараша   №859   Нұр-Сұлтан, 
Үкімет Үйі

 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
«Білім беру ұйымдарында 

білім алушыларға мемлекеттік 
стипендияларды тағайындау, 

төлеу қағидаларын және олардың 
мөлшерлерін бекіту туралы»

2008 жылғы 7 ақпандағы №116 және 
«Әлеуметтік көмек көрсетілетін 

азаматтарға әлеуметтік көмектің 
мөлшерін, көздерін, түрлерін және 

оны беру қағидаларын бекіту 
туралы» 2012 жылғы 12 наурыздағы 
№320 қаулыларына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір ше-
шімдеріне мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

1) «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға 
мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағи-
даларын жəне олардың мөлшерлерін бекіту ту ралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жыл ғы 7 ақ-
пандағы №116 қаулысында (Қазақстан Респуб ликасының 
ПҮАЖ-ы, 2008 ж., №7, 67-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Білім беру ұйым-
дарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды 
тағайындау, төлеу қағидаларында жəне олардың 
мөлшерлерінде: 

4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
 «4. Мемлекеттік стипендия аралық аттестаттаудың 

(емтихан сессиясының) нəтижелері бойынша «өте 
жақсы», «жақсы» деген бағаға сəйкес бағалардың 
баламасын алған, мемлекеттік білім беру тапсырысы 
бойынша оқитын, сондай-ақ мемлекеттік білім беру 
тапсырысы бойынша оқуға ауыстырылған сту-
денттерге, интерндерге, магистранттарға тағайын-
да лады.

Мемлекеттік стипендия аралық аттестаттаудан 
(емтихан сессиясынан) жəне каникулдардан кейінгі 
келесі айдың бірінші күнінен бастап академиялық кезең, 
аралық аттестаттау мен каникул аяқталатын айды қоса 
алғанда, оның соңына дейін ай сайын төленеді. Бітіруші 
курстардың білім алушыларына мемлекеттік стипендия 
білім беру ұйымдарын бітіруіне байланысты оқудан 
шығарылған күніне дейін төленеді.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 
13 қарашадағы №746 қаулысымен бекітілген Нəтижелі 
жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасының бірінші бағытының шеңберінде білім 
алушыларға стипендия аралық аттестаттаудың (емтихан 
сессиясының) нəтижелеріне қарамастан төленеді.

5. Бірінші академиялық кезеңге мемлекеттік 
стипендия мемлекеттік тапсырыс бойынша бірінші 
курсқа (бірінші оқу жылына) қабылданған барлық 
студенттерге, магистранттарға тағайындалады жəне 
1 қыркүйектен бастап бірінші академиялық кезең 
аяқталғанға дейін ай сайын төленеді. 

Келесі академиялық кезеңдерде мемлекеттік 
стипендия студенттерге, интерндерге, магистранттарға 
осы Қағидалардың 4-тармағына сəйкес алдыңғы 
академиялық кезеңдегі аралық аттестаттау (емтихан 
сессиясы) нəтижелері бойынша тағайындалады жəне 
төленеді.»;

7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Жазғы аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) 

нəтижелері бойынша мемлекеттік стипендияға ұсынылған 
студенттерге, интерндерге, магистранттарға мемлекеттік 
стипендия жазғы каникул кезеңі үшін екі айға (шілде, 
тамыз) бірге төленеді.

8. Аралық аттестаттауды (емтихан сессиясын) 
академиялық күнтізбеде белгіленген мерзімде дəлелді 
себептер бойынша (сырқаттану, отбасы жағдайы, дүлей 
апаттар, академиялық немесе кредиттік ұтқырлық 
бойынша оқу) тапсыра алмаған студенттерге, интерн-
дерге, магистранттарға, докторанттарға білім беру 
ұйымының басшылығы білім алушы растайтын 
құжаттарды тапсырғаннан кейін аралық аттестаттау 
(емтихан сессиясын) тапсырудың жеке мерзімдерін 
белгілейді.

Тапсырылған аралық аттестаттау (емтихан сессиясы) 
нəтижелері бойынша білім алушылардың осы санатына 
мемлекеттік стипендия осы Қағидаларда белгіленген 
тəртіппен тағайындалады.»;

(Соңы 14-бетте) 
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12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Медициналық қорытындының (дəрiгерлiк-

консультациялық комиссияның қорытындысы) негізінде 
берілген академиялық демалыстарды қоспағанда, 
студенттер, интерндер, магистранттар, резидентура 
тыңдаушылары, докторанттар академиялық демалыста 
болған кезеңде мемлекеттік стипендия төленбейді.

Академиялық демалыстан оралған студенттерге, 
интерндерге, магистранттарға, резидентура тыңдаушы-
ларына, докторанттарға мемлекеттік стипендия тағайын-
дау жəне төлеу оқу жоспарларындағы академиялық 
айырма жойылғаннан кейін осы Қағидаларда белгіленген 
тəртіппен жүзеге асырылады.

 Сырқатына байланысты екінші оқу жылына 
қалдырылған студенттерге, интерндерге, магистранттарға, 
резидентура тыңдаушыларына, докторанттарға мемле-
кеттік стипендия олар оралған сəтінен бастап осы Қағи-
даларда белгіленген тəртіппен оқу жоспары орындал-
ған алдыңғы семестрдің қорытындысы бойынша 
тағайындалады жəне төленеді.

Тиісті медициналық қорытындысы болса, мемле-
кеттік стипендия туберкулезбен ауыратын студент терге, 
интерндерге, магистранттарға, резидентура тың дау-
шыларына, докторанттарға алдыңғы семестрдің қоры-
тындысына қарамастан еңбекке жарамсыздық кезеңі 
үшін тағайындалады жəне төленеді, бірақ еңбекке жарам-
сыздық басталған күннен бастап он айдан аспайды.»;

20-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«20. Көру жəне есту қабілеттері бойынша мүге-
дек тердің, жетім балалар мен ата-аналарының қамқор-
лығынсыз қалған жəне қорғаншылықтағы (қам қор-
лықтағы) балалардың, сондай-ақ аралық аттестаттау 
(емтихан сессиясы) нəтижелері бойынша тек «өте жақсы» 
деген бағалары бар студенттер мен магистранттардың 
(«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымында 
оқитын магистранттарды қоспағанда) ұлғайтылған 
мемлекеттік стипендия алуға құқығы бар.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəй-

кес толықтай мемлекет қамтамасыз ететін студенттер мен 
магистранттарға мемлекеттік стипендия тиісінше сту-
денттер мен магистранттардың мемлекеттік стипен дия сы 
мөлшерінің 50 (елу) пайызы мөлшерінде белгі ленеді.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Білім беру ұйым-
дарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды 
тағайындау, төлеу қағидаларына жəне олардың мөлшер-
леріне «Мемлекеттік стипендияларды ұлғайту мөлшері» 
деген қосымша:

мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 5-жолмен толық-
тырылсын:

«
5. Техникалық жəне кəсіптік білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру 
ұйымдарында жұмысшы біліктіліктері 
бойынша оқитын студенттерге

30

»;
«Əлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға əлеу-

меттік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін жəне оны 
беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы №320 
қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2012 ж., №37, 487-құжат):

5-тармақтың 7) жəне 8) тармақшалары мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«7) «Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамында білім беру 
гранты бойынша оқитын студенттерге;

8) білікті жұмысшы кадрларды даярлауды көздейтін 
техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім 
беру бағдарламалары бойынша оқитын студенттерге, 
сондай-ақ, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 
жылғы 13 қарашадағы №746 қаулысымен бекітілген 
Нəти желі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасының бірінші бағытының еңбек 
нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық 
жəне кəсіптік білімі бар кадрларды даярлау шеңберінде 
білім алушыларға;»;.

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Білім алу кезеңінде берілетін əлеуметтік көмекті 

білім беру ұйымдары ата-анасының немесе өзге заңды 
өкiлдерiнің еркін нысандағы жазбаша өтініші мен мына-
дай растайтын құжаттардың бірі болған кезде жүзеге 
асырады:

1) көп балалы отбасылардан шыққан балалар үшін – 
туу туралы куəліктің көшірмесі;

2) жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған, отбасыларда тəрбиеленетін балалар үшін – 
қамқоршылықты (қорғаншылықты) жəне патронаттық 
тəрбиені бекіту туралы анықтаманың көшірмесі;

3) мүгедектер жəне бала кезінен мүгедектер, мүгедек 
балалар үшін – мүгедектігі туралы анықтама немесе даму 
мүмкіндіктері шектеулі балалар үшін – психологиялық-
медициналық-педагогикалық консультацияның меди-
циналық қорытындысының көшірмесі;

4) атаулы əлеуметтік көмек алуға құқығы бар от-
басылардан шыққан балалар үшін – өтініш берушінің 
(отбасының) жергілікті атқарушы органдар ұсынатын 
мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмекті алушыларға 
жататынын растайтын анықтама;

5) мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алмайтын, 
жан басына шаққандағы орташа табысы ең төменгі 
күнкөріс деңгейінен төмен отбасылардан шыққан балалар 
үшін – алған табысы туралы анықтама (жұмыс істейтін 
ата-аналарының немесе оларды алмастыратын тұлға-
лардың жалақысы, кəсіпкерлік қызметтен жəне басқа 
қызмет түрлерінен түсетін кірісі, балаларға жəне басқа да 
асырауындағыларға арналған алимент түріндегі кірістер);

6) 5-тармақтың 8) тармақшасында көрсетілген 
тұлғалар үшін – оқу орнына қабылдау туралы бұйрықтың 
көшірмесі.

Мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек алмайтын 
отба сының жан басына шаққандағы орташа табысы 
табыстарының сомасын жыл басынан бастап əлеуметтік 
көмек көрсетуге қаражат тағайындау үшін өтініш берген 
сəтке дейінгі барлық айларға (өтініш берген айды қоса 
алғанда) жəне отбасы мүшелерінің санына бөлу жолымен 
айқындалады.

Жан басына шаққандағы орташа табысты есептеу 
кезінде отбасының құрамында ата-аналары (өзге заңды 
өкiлдерi) жəне олардың асырауындағы 18 жасқа толмаған 
балалар ескеріледі.

Атаулы əлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылар-
дан, сондай-ақ мемлекеттік атаулы əлеуметтік көмек 
алмайтын, жан басына шаққандағы орташа табысы ең 
төменгі күнкөріс деңгейінен төмен отбасылардан шыққан 
балалар үшін білім алу кезеңінде əлеуметтік көмек алу 
құқығы жыл сайын осы Қағидалардың 6-тармағының 4 
жəне 5) тармақшаларына сəйкес құжаттарды білім беру 
ұйымына ұсыну арқылы расталуы тиіс.».

көрсетілген қаулымен бекітілген əлеуметтік көмек 
көрсетілетін азаматтарға əлеуметтік көмек беру мөлше-
рінде, көздеріне жəне түрлерінде:

1-тармақтың үшінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамында білім беру 

гранты бойынша оқитын студенттер үшін тамақтану 
норма лары мөлшерге, көздерге жəне түрлерге 5-қосым-
шаға сəйкес белгіленеді.».

əлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға əлеуметтік 
көмек беру мөлшеріне, көздеріне жəне түрлеріне 5-қосым-
шаның тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі жəне 
жоғары білім беру ұйымдарында оқитын жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар арасынан 
шыққан білім алушылар мен студенттерді жəне «Қазақ 
ұлттық қыздар педагогикалық университеті» коммерциялық 
емес акционерлік қоғамында білім беру гранты бойынша 
оқитын студенттерді тамақтандыру нормалары»;

əлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға əлеуметтік 
көмек беру мөлшеріне, көздеріне жəне түрлеріне 
5-қосымшада:

ескертпеде:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарында білім алушыларға ыстық тамақ 
болмаған кезде, сондай-ақ бір-екі рет тамақтандырылған 
кезде білім алушыларға тамақтың орнына алынған ыстық 
тамақтың өтелмеген құнының мөлшерінде (саудалық 
үстеме бағасы ескеріле отырып) толық немесе ішінара 
ақшалай өтемақы төленеді.»;

мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
«3. Жоғары білім беру ұйымдарында жəне «Қазақ 

ұлттық қыздар педагогикалық университеті» коммер-
циялық емес акционерлік қоғамында білім беру гранты 
бойынша білім алатын студенттерді тамақтандыру 
шығыс тарын төлеу жеке тұлғаларға олардың сомаларын 
банкте ашылған ағымдағы шотқа аудару арқылы ақшалай 
баламада жүзеге асырылады.».

2. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап 
қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың 1) тармақшасының 
жиырма төртінші абзацын қоспағанда, алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі А.МАМИН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 20 қараша   №861   Нұр-Сұлтан, 
Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
кейбір шешімдерінің күші жойылды 

деп тану туралы
 
Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ 

ЕТЕДІ:
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Респуб-

ликасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды 
деп танылсын.

2. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолда-
нысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі А.МАМИН

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 20 қарашадағы №861 қаулысына 

қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір
күші жойылған шешімдерінің тізбесі 

1. «Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық 
басқарушы холдинг, ұлттық холдингтер, ұлттық компа-
ниялар жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы, 
Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы 
холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға 
тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдар, сондай-ақ 
əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялар жүзеге асыратын 
тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді 
сатып алудың, оның ішінде кепілдендірілген тапсырысты 
орналастырудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 28 
мамырдағы №787 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2009 ж., №27-28, 245-құжат).

2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
28 мамырдағы №787 қаулысына толықтыру мен өзгеріс 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2009 жылғы 2 қарашадағы №1732 қаулысы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., №55, 448-құжат).

3. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешім  деріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Респуб  ликасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы 
№2305 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Үкіме тінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 
37-тармағы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 
ж., №4, 54-құжат).

4. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір ше-
шім деріне өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақ стан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 30 
қаңтардағы №50 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2010 ж., №8, 103-құжат).

5. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жыл-
ғы 28 мамырдағы №787 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2010 жылғы 2 сəуірдегі №279 қаулысы 
(Қазақ стан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., №27, 
213-құжат).

6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жыл-
ғы 28 мамырдағы №787 қаулысына өзгерістер мен 
то лықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкі метінің 2010 жылғы 20 шілдедегі №742 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., №44, 
400-құжат).

7. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жыл-
ғы 28 мамырдағы №787 қаулысына толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2010 жылғы 6 қыркүйектегі №896 қаулысы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2010 ж., №51, 471-құжат).

8. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
28 мамырдағы №787 қаулысына толықтыру енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 
жылғы 14 желтоқсандағы №1359 қаулысы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., №5, 64-құжат).

9. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 
жыл ғы 28 мамырдағы №787 қаулысына өзгеріс пен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіме тінің 2011 жылғы 4 наурыздағы №219 қаулысы 
(Қазақ стан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., №23, 
290-құжат).

10. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
28 мамырдағы №787 қаулысына толықтыру енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 
сəуірдегі №343 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2011 ж., №29, 355-құжат).

11. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 
19 маусымдағы №836 жəне 2009 жылғы 28 мамырдағы 
№787 қаулыларына толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 5 
сəуірдегі №356 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2011 ж., №29, 363-құжат).

12. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешім деріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 
6 қазандағы №1141 қаулысымен бекітілген Қазақ стан 
Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізі ле-
тін өзгерістер мен толықтырулардың 5-тармағы (Қа зақ стан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., №56, 794-құжат).

13. «Ұлттық басқарушы холдинг, Ұлттық холдинг-
тер, ұлттық компаниялар жəне акцияларының (қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы тікелей неме-
се жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар жүзеге 
асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудың үлгі ережесін бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
28 мамырдағы №787 қаулысына өзгерістер мен толық-
тырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіме-
тінің 2012 жылғы 3 қыркүйектегі №1139 қаулысы 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., №69, 
998-құжат).

14. «Ұлттық басқарушы холдинг, Ұлттық холдинг-
тер, ұлттық компаниялар жəне акцияларының (қатысу 
үлестерiнiң) елу жəне одан да көп пайызы тiкелей немесе 
жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тиесiлi ұйымдар жүзеге 
асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетiлетiн 
қызметтердi сатып алудың үлгi ережесiн бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2009 жылғы 28 
мамырдағы №787 қаулысына толықтыру енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 13 
мамырдағы №477 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2013 ж., №32, 492-құжат).

15. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешім деріне өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Рес-
пуб ликасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 маусымдағы №641 
қау лысы (Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., №39, 
568-құжат).

16. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Бюджеттің 
атқарылуы жəне оған кассалық қызмет көрсету ережесін 
бекіту туралы» 2009 жылғы 26 ақпандағы №220 жəне 
«Ұлттық басқарушы холдинг, Ұлттық холдингтер, 
ұлттық компаниялар жəне акцияларының (қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы тікелей неме-
се жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар жүзеге 
асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудың үлгі ережесін бекіту тура-
лы» 2009 жылғы 28 мамырдағы №787 қаулыларына 
өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 7 желтоқсандағы 
№1323 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 
2013 ж., №70, 936-құжат).

17. «Ұлттық басқарушы холдинг, Ұлттық холдинг-
тер, ұлттық компаниялар жəне акцияларының (қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы тікелей неме-
се жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар жүзеге 
асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудың үлгі ережесін бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
28 мамырдағы №787 қаулысына толықтыру енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 16 
мамырдағы №503 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №34, 322-құжат).

18. «Ұлттық басқарушы холдинг, Ұлттық холдинг-
тер, ұлттық компаниялар жəне акцияларының (қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы тікелей неме-
се жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар жүзеге 
асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудың үлгі ережесін бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
28 мамырдағы №787 қаулысына өзгеріс пен толықтыру 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 25 желтоқсандағы №1061 қаулысы (Қазақ-
стан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №70-71, 
533-құжат).

19. «Ұлттық басқарушы холдинг, Ұлттық холдинг-
тер, ұлттық компаниялар жəне акцияларының (қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы тікелей немесе 
жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар жүзеге 
асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудың үлгі ережесін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 28 
мамырдағы №787 қаулысына өзгерістер енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 7 
сəуірдегі №188 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2016 ж., №21-22, 116-құжат).

20. «Ұлттық басқарушы холдинг, Ұлттық холдинг-
тер, ұлттық компаниялар жəне акцияларының (қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы тікелей неме-
се жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар жүзеге 
асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудың үлгі ережесін бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
28 мамырдағы №787 қаулысына өзгерістер енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 10 
ақпандағы №44 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2017 ж., №5, 27-құжат).

21. «Ұлттық басқарушы холдинг, Ұлттық холдинг-
тер, ұлттық компаниялар жəне акцияларының (қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы тікелей неме-
се жанама түрде ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық 
холдингке, ұлттық компанияға тиесілі ұйымдар жүзеге 
асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудың үлгі ережесін бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
28 мамырдағы №787 қаулысына толықтыру енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 
тамыздағы №517 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2017 ж., №39, 258-құжат).

22. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне өзгерістер енгізу жəне Қазақстан Респуб-
ликасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды 
деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 10 желтоқсандағы №818 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдеріне енгізілетін өзгерістердің 5-тармағы.

23. «Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық 
басқарушы холдинг, ұлттық холдингтер, ұлттық компания-
лар жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы, Ұлттық əл-
ауқат қорын қоспағанда, ұлттық басқарушы холдингке, 
ұлттық холдингке, ұлттық компанияға тікелей немесе жана-
ма түрде тиесілі ұйымдар, сондай-ақ əлеуметтік-кəсіпкерлік 
корпорациялар жүзеге асы ратын тауарларды, жұмыстарды 
жəне көрсетілетін қызметтерді сатып алудың, оның ішінде 
кепілдендірілген тапсырысты орналастырудың үлгілік 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2009 жылғы 28 мамырдағы №787 қаулысына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 14 мамырдағы №280 
қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., 
№14-15, 137-құжат).

24. «Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, ұлттық 
басқарушы холдинг, ұлттық холдингтер, ұлттық 
компаниялар жəне дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне 
одан көп пайызы, Ұлттық əл-ауқат қорын қоспағанда, 

ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық 
компанияға тікелей немесе жанама түрде тиесілі ұйымдар, 
сондай-ақ əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялар жүзеге 
асыратын тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алудың, оның ішінде кепілдендірілген 
тапсырысты орналастырудың үлгілік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 
28 мамырдағы №787 қаулысына толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 
7 қазандағы №738 қаулысы.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 22 қараша   №867   Нұр-Сұлтан, 
Үкімет Үйі

Арнайы экономикалық 
аймақтардың қатысушылары 

іске асыратын, халықаралық, өңірлік 
стандарттар мен шет мемлекеттердің 

стандарттары қолданылуы мүмкін 
жобаларды іріктеу қағидаларын 

бекіту туралы

«Арнайы экономикалық жəне индустриялық аймақтар 
туралы» 2019 жылғы 3 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 10-бабының 5) тармақшасына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Арнайы экономикалық 
аймақтардың қатысушылары іске асыратын, халықаралық, 
өңірлік стандарттар мен шет мемлекеттердің стандарттары 
қолданылуы мүмкін жобаларды іріктеу 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 22 қарашадағы №867 қаулысымен 

бекітілген

Арнайы экономикалық аймақтардың 
қатысушылары іске асыратын, халықаралық, 
өңірлік стандарттар мен шет мемлекеттердің 

стандарттары қолданылуы мүмкін жобаларды 
іріктеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Арнайы экономикалық аймақтардың қатысу-

шылары іске асыратын, халықаралық, өңірлік стандарт-
тар мен шет мемлекеттердің стандарттары қолданылуы 
мүмкін жобаларды іріктеу қағидалары (бұдан əрі – 
Қағидалар) «Арнайы экономикалық жəне индустриялық 
аймақтар туралы» 2019 жылғы 3 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 5) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне арнайы экономикалық аймақтардың 
қатысушылары іске асыратын, халықаралық, өңірлік 
стандарттар жəне шет мемлекеттердің стандарттары 
қолданылуы мүмкін жобаларды іріктеу қағидаларын 
айқындайды.

2. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар: 
1) арнайы экономикалық аймақ – Қазақстан Респуб-

ликасы аумағының дəл белгіленген шекаралары бар, 
басым қызмет түрлерін жүзеге асыру үшін арнайы 
эконо микалық аймақтың арнайы құқықтық режимі 
қолданылатын бір бөлігі;

2) арнайы экономикалық аймақтың қатысушысы 
– арнайы экономикалық аймақтың аумағында басым 
қызмет түрлерін жүзеге асыратын жəне арнайы эконо-
микалық аймақтардың қатысушыларының бірыңғай 
тізіліміне енгізілген заңды тұлға;

3) уəкілетті орган – арнайы экономикалық жəне 
индус триялық аймақтарды құру, олардың жұмыс істеуі 
жəне таратылуы саласындағы мемлекеттік реттеуді 
жүзеге асыратын орталық атқарушы орган.

2-тарау. Арнайы экономикалық аймақтардың 
қатысушылары іске асыратын, халықаралық, 

өңірлік стандарттар мен шет мемлекеттердің стан-
дарттары қолданылуы мүмкін жобаларды іріктеу 

қағидалары
3. Арнайы экономикалық аймақтардың аумағында 

өнеркəсіптік кəсіпорындардың объектілерін жобалау, 
салу, реконструкциялау, техникалық қайта жарақ танды-
руды жүргізу, кеңейту, күрделі жөндеу жəне пайдалану 
кезінде осы Қағидалардың 4-тармағының талаптарын 
ескере отырып, халықаралық, өңірлік стандарттарды 
жəне шет мемлекеттердің стандарттарын тікелей қол-
дануға жол беріледі.

4. Халықаралық, өңiрлiк стандарттарды жəне шет 
мемлекеттердiң стандарттарын қолдану үшін қажетті 
шарттардың бірі:

1) Қазақстан Республикасының стандарттау, метро-
логия жəне аккредиттеу жөнiндегi халықаралық жəне 
өңiрлiк ұйымдарға мүше болуы;

2) Қазақстан Республикасының cтандарттау сала-
сындағы ынтымақтастық туралы халықаралық шарт-
тарының болуы;

3) стандарттау жөніндегі ұлттық орган мен халық-
аралық, өңірлік, шетелдік ұйым арасында cтандарттау 
саласындағы ынтымақтастық туралы шарттың болуы;

4) түпнұсқаларды ұстаушылардың халықаралық, 
өңірлік стандарттарды жəне шет мемлекеттердің стан-
дарттарын қолдану жөніндегі талаптарды сақтауы бо-
лып табылады.

5. Арнайы экономикалық аймақтың қатысушылары 
іске асыратын, халықаралық, өңірлік стандарттар мен 
шет мемлекеттердің стандарттары қолданылуы мүмкін 
жобаларды іріктеу үшін арнайы экономикалық аймақтың 
қатысушысы мынадай материалдарды:

1) арнайы экономикалық аймаққа қатысушы жобасы-
ның сипаттамасын;

2) қолданылуы жоспарланған халықаралық, өңірлік 
стандартты немесе шет мемлекеттің стандартын;

3) таңдап алынған халықаралық, өңірлік стандартты 
немесе шет мемлекеттің стандартын қолдану қажет тілі-
гінің негіздемесін қоса бере отырып, уəкілетті органға 
еркін нысанда өтініш жолдайды.

6. Уəкілетті орган өтінішті оны қабылдаған күні 
тіркейді.

7. Уəкілетті орган арнайы экономикалық аймақ қа-
тысу шысының өтінішін өтініш тіркелген күннен бастап 
15 жұмыс күні ішінде қарайды жəне қабылданған шешім 
туралы арнайы экономикалық аймақтың қатысушысын 
жазбаша хабардар етеді.

8. Халықаралық, өңірлік стандарттарды жəне шет 
мемлекеттердің стандарттарын тікелей қолдану туралы 
оң шешім қабылданған жағдайда уəкілетті орган бұл 
туралы осындай шешім қабылданған күннен бастап 5 
жұмыс күні ішінде мүдделі мемлекеттік органдар мен 
ұйымдарды хабардар етеді.

9. Уəкілетті органның теріс шешімі кейін халықаралық, 
өңірлік стандарттар мен шет мемлекеттердің стандарт-
тарын қолдану туралы ұсыныспен жүгіну үшін кедергі 
болып табылмайды. 

(Соңы. Басы 13-бетте) 
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(Жалғасы 18-бетте) 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 12 қараша      №190      Алматы қаласы

«Қаржы ұйымдарының банк 
операцияларының жекелеген түрлерін және 

басқа да операцияларды жүргізуіне 
шектеулер енгізу туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2013 жылғы 25 желтоқсандағы 

№ 292 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

«Қазақстан Республикасы азаматтарының борыш жүктемесін азайту 
шаралары туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 
26 маусымдағы № 34 Жарлығының 3-тармағын іске асыру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Қаржы ұйымдарының банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жəне басқа да операцияларды жүргізуіне шектеулер енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 
25 желтоқсандағы №292 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9125 болып тіркелген, 2014 жылғы 
11 ақпанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

2-тармақтың бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын: 
«Осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптары:
мүлікпен жасалатын мəмілелер міндетті мемлекеттік тіркеуге жата-

тын кепілмен қамтамасыз етілген берілетін қарыз сомасын толық жаба-
тын қарыздарды;

бағалы қағаздармен жасалатын мəмілелер тіркеуге жататын кепілмен 
қамтамасыз етілген берілетін қарыз сомасын толық жабатын қарыздарды;

тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу шарттары бойынша талап ету 
құқығы кепілімен қамтамасыз етілген, құны берілетін қарыз сомасын толық 
жабатын қарыздарды;

берілетін қарыз сомасын толық жабатын ақшамен қамтамасыз етілген 
қарыздарды;

білім беруді кредиттеу жүйесі шеңберінде берілетін қарыздарды;
тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы жүйесінің шеңберінде берілетін 

қарыздарды қоспағанда, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланы-
сты емес тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді сатып 
алуға қарыз алушыларға берілген қарыздарға қолданылады.»; 

мынадай мазмұндағы 2-1 жəне 2-2 тармақтармен толықтырылсын: 
«2-1. Банк қарыз алушының борыштық жүктемесінің коэффициентін 

екі кезеңде есептейді: 
1) бірінші кезең – қарыз алушының төлем қабілеттілігін бағалау; 
2) екінші кезең – қарыз алушының борыштық жүктемесінің 

коэффициентін есептеу. 
2-2. Қарыз алушының төлем қабілеттілігін бағалау төмендегідей 

жүзеге асырылады:

мұндағы:
ҚК – қарыз алушының кірісі;
ЕТКДШ – «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республи-

касының Заңымен тиісті қаржы жылына белгіленген ең төмен күнкөрiс 
деңгейiнiң шамасы; 

 – кəмелетке толмаған отбасы мүшелерінің саны. 
Қарыз алушының кірісі мына өлшемшарттардың бірі жəне (немесе) 

бірнешеуі: 
1) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы 3 (үш) айдан бастап 

12 (он екі) айға дейінгі кезеңдегі ресми кірісі негізінде айқындалады. Ресми 
кіріс деп мынадай құжаттардың бірі жəне (немесе) бірнешеуі:

салымшының (алушының) міндетті зейнетақы жарналары, мін детті 
кəсіптік зейнетақы жарналары бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнет-
ақы қорының немесе «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттiк корпо-
рациясының дерекқорынан ақпараты немесе орталық атқарушы ор-
гандар жəне оларға тиесілі не оларға ведомстволық бағынысты заңды 
тұлғалардың дерекқорынан жеке тұлғалардың кірісі туралы ақпараты; 

зейнетақы төлемдері түсетін банк шотынан үзінді-көшірме;
жұмыс берушіден жалақы жəне басқа да кірістер түсетін банк шоты-

нан үзінді-көшірме;
«Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жаза-

тайым оқиғалардан міндетті сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жасалған зейнетақы аннуитеті 
шарты бойынша, аннуитеттік сақтандыру шарты бойынша сақтандыру 
төлемдері түсетін банк шотынан үзінді-көшірме; 

мынадай салықтық аударымдар негізінде есептелген жеке кəсіпкер-
жеке тұлғаның кірістері туралы ақпараты:

патенттің негізінде арнайы салық режимін қолданған кезде салық 
салынатын кірістің 5 (бес) пайызы;

оңайлатылған декларация негізінде арнайы салық режимін қолданған 
кезде салық салынатын кірістің 15 (он бес) пайызы;

тіркелген шегерімді пайдалана отырып арнайы салық режимінің 
салық салынатын кірісінің 20 (жиырма) пайызы негізінде есептелген ор-
таша айлық кіріс түсініледі;

2) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы 3 (үш) айдан ба-
стап 12 (он екі) айға дейінгі кезеңде дебеттік карта бойынша шығыстардың 
орташа айлық сомасы;

3) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы 3 (үш) айдан ба-
стап 12 (он екі) айға дейінгі кезеңде дебеттік картаны толтырудың орташа 
айлық сомасы; 

4) қарызды ресімдеуге өтініш берген күні депозитте жəне (немесе) 
ағымдағы шоттағы қалдық сомасы;

5) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы 3 (үш) айдан ба-
стап 12 (он екі) айға дейінгі кезеңде депозиттерді жəне (немесе) ағымдағы 
шоттарды толықтырудың орташа айлық сомасы;

6) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы 3 (үш) айдан бастап 
12 (он екі) айға дейінгі кезеңде депозиттерден жəне (немесе) ағымдағы 
шоттардан алынған қаражаттың орташа айлық сомасы;

7) қарыз алушының соңғы үш жыл ішінде бірмезгілде төлеген жабық 
банктік қарыздары, микрокредиттер бойынша ай сайынғы төлемдердің 
ең жоғары сомасы; 

8) қарыз алушының жабық банктік қарыздарының, микрокредитінің ең 
жоғары сомасы негізінде айқындалады. Бұл ретте мұндай сома кемінде 4 
(төрт) орташа айлық жалақыны құрайды;

9) қарыз алушының жабық банктік қарыздары, микрокредиттері бойын-
ша ішінара-мерзімінен бұрын өтеудің ең жоғары сомасы (қарыз алушының 
қарыздарын, микрокредиттерін ішкі қайта қаржыландыру есебінен ішінара-
мерзімінен бұрын өтеуді қоспағанда);

10) қарыз алушының жабық банктік қарыздары, микрокредиттері 
бойынша мерзімінен бұрын өтеудің ең жоғары сомасы (қарыз алушының 
қарыздарын, микрокредиттерін ішкі қайта қаржыландыру есебінен 
мерзімінен бұрын өтеуді қоспағанда);

11) «Республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңында тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі күнкөріс деңгейі 
шамасының азық-түлік емес бөлігінің мəнінен асатын, қарыз алушының 
өтініш жасаған күні алдындағы 3 (үш) айдан бастап 12 (он екі) айға дейінгі 
кезеңде коммуналдық қызметтер бойынша, телекоммуникациялық 
қызметтер бойынша, кондоминиум объектісінің ортақ мүлкін күтіп-ұстауға 
арналған шығыстардың орташа айлық сомасы;

12) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы соңғы 12 (он екі) 
ай ішінде шетелде жүргізген банктік төлем сомасы;

13) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы соңғы 12 (он екі) 
ай ішінде шетелге сатып алынған билеттің құны; 

14) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы 3 (үш) айдан 
бастап 12 (он екі) айға дейінгі кезеңде интернет-дүкеннен сатып алудың 
орташа айлық сомасы;

15) меншігінде орташа нарықтық құны кредит құнынан асатын авто-
көлік құралының жəне (немесе) жылжымайтын мүліктің болуы негізінде 
айқындалады. Автокөлік құралының жəне (немесе) жылжымайтын 
мүліктің орташа нарықтық құны тəуелсіз бағалау немесе банктің №13 
Халықаралық қаржылық есептіліктің «Əділ құнды бағалау» стандартына 
жəне «Бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 
28 ақпандағы Қазақстан Республикасы Заңының талаптарына сəйкес 
бағалауы негізінде айқындалады. Қарыз алушының меншігінде бір уақытта 
автокөлік құралының жəне жылжымайтын мүліктің болуы, шығарылу 
сəтінен бастап 15 (он бес) жыл өтпеген автокөлік құралы жəне жалпы 
алаңы 30 (отыз) шаршы метрлік жылжымайтын мүлік бойынша орташа 
нарықтық құнын анықтау талап етілмейді; 

16) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы 6 (алты) айдан 
бастап 12 (он екі) айға дейінгі кезеңде жолаушыларды жəне багажды так-
симен тасымалдаудан түскен орташа айлық кірісі (мұндай кірісті делдал 
компания арқылы растаған кезде);

17) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы 12 (он екі) айға 
дейінгі кезеңдегі бірыңғай жиынтық төлем төленгенін растайтын құжаттың 
болуы. Əр айдағы кіріс мөлшері «Республикалық бюджет туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңында тиісті қаржы жылына белгіленген 
бір ең төмен жалақы мөлшерінің деңгейінде қабылданады;

18) қарыз алушының өтініш жасаған күні алдындағы 3 (үш) айдан 
бастап 12 (он екі) айға дейінгі кезеңде жұмыс орнынан кірістері туралы 
анықтама жəне (немесе) оқу орнынан алатын стипендия мөлшері туралы 
анықтама негізінде орташа айлық кірісі арқылы айқындалады. 

Осы тармақтың 9), 10), 11), 13), 14), 15), 16), 17) жəне 18) тармақ-
шаларында көрсетілген ақпарат, қарыз алушының тиісті құжаттары 
ұсыныла отырып расталады жəне (немесе) банктің ақпараттық жүйесінде 
тексеріледі.

Банк осы тармақтың 7) жəне 8) тармақшаларында көрсетілген 
ақпаратты кредиттік бюродан сұратады жəне (немесе) банктің ақпараттық 
жүйесінде тексереді. 

Осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5), 6) жəне 12) тармақшаларында 
көрсетілген ақпаратты қарыз алушы ұсынады жəне (немесе) банк қарыз 
алушының жазбаша нысанда берген келісімінің негізінде не қарыз 
алушының сəйкестендіру құралы арқылы сұратады жəне (немесе) банктің 
ақпараттық жүйесінде тексереді.

Атаулы əлеуметтік көмекті алушыға қатысты оның табысын бағалау 
осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген ресми кірістері негізінде 
айқындалады.»;

4-тармақтың он бесінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Қарыз алушының өтелмеген қарыздарына осы қаулының 

2-тармағының бесінші бөлігінде көрсетілген қарыздар, сондай-ақ қарыз 
алушының өтелмеген банктік қарыздары, микрокредиттері кіреді.»;

7-тармақ мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Банктер атаулы əлеуметтік көмек алушы қарыз алушының ай 

сайын ғы орташа кірісін осы қаулының 2-2-тармағының 1) тармақшасында 
көрсе тілген қарыз алушының ресми кірістерінің негізінде есептеуді жүзеге 
асырады.»; 

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Егер осы қаулының 2-2-тармағында көрсетілген бір немесе бір-

неше өлшемшарттардың негізінде белгіленетін кірістің мөлшері «Рес-
публикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының Заңында тиісті 
қаржылық жылға белгіленетін ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң мөлшерінен 
жəне отбасының кəмелетке толмаған əрбір мүшесіне ең төмен күнкөрiс 
деңгейiнiң жарты сомасынан кем болса, сондай-ақ қарыз алушының 
борыштық жүктемесі коэффициентінің мəні осы қаулының 8-тармағында 
белгіленген мəннен асып кеткен жағдайда банк:

қарыз алушыға ашылған кредиттік желі шеңберінде қарыз (қарыздың 
бір бөлігін) беруді қоспағанда қарыз алушыға қарыз беру;

қарыз алушыға кредиттік желі ашу (кредиттік лимитті белгілеу);
қарыз алушыға жасалған банктік қарыз шарты (шарттары) шеңберінде 

қосымша қарыз беру;
қарызды өтеу кестесіне сəйкес осы қарыз бойынша мерзімді төлемдер 

мөлшерінің ұлғаюына алып келетін, қарыз алушының ашық кредиттік 
желісінің жəне (немесе) қарызы талаптарының өзгеруі туралы оң шешімдер 
қабылдамайды.».

2. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу департаменті 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республика-
сының 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 департаменті - Ұлттық Банктің баспасөз 
қызметі 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 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 19 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемле-
кеттік тіркеудің тізіліміне №19614 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 12 қараша      №191     Алматы қаласы  

«Пруденциалдық қалыптардың қалыптық 
және өзге де орындалуы міндетті нормалар 

мен лимиттерді маңызы мен есептеу 
әдістемелерін, белгілі бір күнге шекті банк 

капиталының мөлшерін және Ашық 
валюталық позицияларды есептеу 

қағидалары мен олардың лимиттерін 
белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы

13 қыркүйектегі № 170 қаулысына
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне қаржы 
нарығын реттеу мен дамыту, микроқаржылық қызмет жəне салық салу 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2019 
жылғы 3 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жəне екінші 
деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

 1.  «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы 
міндетті нормалар мен лимиттерді маңызы мен есептеу əдістемелерін, 
белгілі бір күнге шекті банк капиталының мөлшерін жəне Ашық валюталық 
позицияларды есептеу қағидалары мен олардың лимиттерін белгілеу 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 
жылғы  13 қыркүйектегі № 170 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 болып тіркелген, 2017 жылғы  
25 қазанда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен 
толықтыру енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Банктің пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуы міндетті өзге 

де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды есептеу 
əдістемелерін, капиталының мөлшерін жəне Ашық валюталық позицияны 
есептеу қағидалары мен оның лимиттерін белгілеу туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Банктің пруденциялық норматив-

терінің жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің нор-
мативтік мəндері мен оларды есептеу əдістемелері, капиталының мөлшері;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес Ашық валюталық позицияны 
есептеу қағидалары мен оның лимиттері белгіленсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Пруденциалдық қалыптардың қалып-
тық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы 
мен есептеу əдiстемелерi, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының мөл-
шерiнде:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Банктің пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуы міндетті өзге 

де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды есептеу 
əдістемелері, капиталының мөлшері»;

1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Банктің пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуы міндетті 

өзге де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 
есептеу əдістемелері, капиталының мөлшері (бұдан əрі – Нормативтер) 
«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан 
əрі – Банктер туралы заң) сəйкес əзірленді жəне банктің пруденциялық 
нормативтерінің жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимит-
терінің нормативтік мəндері мен оларды есептеу əдістемелерін, капита-
лының мөлшерін белгілейді.

Банктерге жəне олардың еншілес ұйымдарына арналған, шоғырлан-
дырылған қаржылық есептілік негізінде есептелетін нормативтік мəндер 
Банктер туралы заңның 42-бабына сəйкес белгіленеді.

Нормативтік мəндер үтірден кейін үш таңбалы санмен көрсетіледі.
Банктердің міндетті сақтауы үшін банктің пруденциялық норматив-

терінің жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен лимиттерінің, 
капиталының мөлшері құрамына:

банктің жарғылық жəне меншікті капиталының ең төмен мөлшері;
меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiк коэффициенті;
бір қарыз алушыға тəуекелдің ең жоғары мөлшері;
өтімділік коэффициенттері;
тұрақты қорландырудың өтімділік жəне нетто жабылуы коэффициенттері;
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттеме-

леріне банктердің капиталдандыруы;
банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффи-

циенті кіреді.
2. Нормативтерде мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) баланстық құн - бухгалтерлік баланста қарыз бойынша қалыптасты-

рылған провизиялар (резервтер) шегерілгеннен кейін танылатын қарыз 
сомасы;

2) бірыңғай қарыздар - кредиттік тəуекелге ұқсас сипаттамалары 
бар қарыздар тобы;

3) жеке қарыздар - əрбір осындай қарыз бойынша провизиялар (ре-
зервтер) есептелетін қарыздар;

4) инвестициялық қарыз (кредит) - мынадай талаптарға сəйкес келетін 
қарыз (кредит):

қарыз (кредит) мерзімі 5 (бес) жəне одан астам жылды құрайды;
қарыз (кредит) шартының талаптарымен толық мерзімінен бұрын 

өтеуге тыйым белгіленген. Қарызды ішінара өтеу қарыз алушының биз-
нес-жоспарында көзделген мерзімде жəне тəртіппен жүзеге асырылады;

қарыз (кредит) заңды тұлғаға материалдық өндірісті, өндірістік жəне 
көлік инфрақұрылымын құруға, кеңейтуге жəне жаңғыртуға бағытталған 
іс-шаралар кешенін іске асыруды көздейтін оның бизнес-жоспарына 
сəйкес беріледі;

5) кепілдің тұрақсыз түрлері – болашақта түсетін мүлік жəне ақша 
(Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жасасқан  мемлекеттік-
жекешелік əріптестік келісімшарты бойынша, жағдайлары Нормативтердің 
2-1-тармағында көзделген банктік қарыз шарты бойынша кепіл болып 
табылатын инвестициялық шығындардың өтемақысын есепке жатқызуға 
арналған шотқа аударылатын ақша түсімі бойынша мемлекеттік серік-
тестікке қойылатын талап құқықтарын, сондай-ақ Нормативтердің 2-2-тар-
мағында көзделген талаптарға сəйкес келгенде банктік қарыз шарты бой-
ынша кепіл болып табылатын off-take келісімшарты бойынша болашақта 
түсетін ақшаны қоспағанда), оның ішінде үлестік қатысу шарттары бой-
ынша (мемлекеттің қатысуы бар компаниялармен (квазимемлекеттік 
сектор субъектілерімен) жасалған шарттар бойынша келіп түсетін 
ақшаны қоспағанда), сақтандыру шарттары (Standard & Poor’s рейтингтік 
агенттігінің «ВВ+» төмен емес рейтингі немесе Moody’s Investors Service 
жəне Fitch агенттіктерінің (бұдан əрі - басқа рейтингтік агенттіктер) рейтингі 
бар сақтандыру компанияларымен жасалған, міндеттемелерді шарт-
сыз жəне кері қайтарусыз орындау туралы тармақтары бар сақтандыру 
шарттарын, жағдайлары Нормативтердің 2-1-тармағында көзделген 
сақтандыру шарттарын қоспағанда), жеке немесе заңды тұлғалардың 
кепілдіктері (Standard & Poor’s рейтингтік агенттігінің «ВВ+» төмен емес 
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерін, Standard & Poor’s 
рейтингтік агенттігінің немесе басқа рейтингтік агенттіктердің «В-» төмен 
емес кредиттік рейтингі бар екінші деңгейдегі банктердің кепілдіктерін, 
сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтер жəне олардың еншілес ұйымдары 
берген кепілдіктерді қоспағанда), материалдық емес активтер, жарғылық 
капиталға қатысу үлестері немесе Қазақстан Республикасының сауда-
саттықты ұйымдастырушыларының жəне (немесе) халықаралық қор бир-
жалары танитын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тiзiмiне 

енгiзiлмеген бағалы қағаздар (айналым қаражатын қаржыландырумен 
байланысты емес мақсаттарға берілген қарыздар бойынша берешегінің 
есептелген сыйақыларды, салықтық есептеулерді жəне есептелген амор-
тизацияны (EBITDA) төлеу жөніндегі шығыстарды шегергенге дейінгі пай-
дасына қатынасы 4-тен аспайтын заңды тұлғалардың кепілмен қамтамасыз 
етуге қабылданған жарғылық капиталына қатысу үлестерін жəне (неме-
се) бағалы қағаздарын қоспағанда), қағазға басып шығарылған астық 
қолхаттары, Қазақстан Республикасынан тыс жердегі кепілмен қамтамасыз 
ету (көрсетілген елдердің кепілмен қамтамасыз етудің тиісінше ресімделуін 
растайтын құқығына сəйкес банктің заң консультанттарының немесе 
еншілес ұйымдары мамандарының қорытындысы болған кезде Еуразиялық 
Экономикалық Одақ елдеріндегі кепілмен қамтамасыз етуін қоспағанда);

6) кепілсіз тұтынушылық қарыз – мыналарды қоспағандағы тұтыну-
шылық қарыз:

берілетін қарыз сомасын толығымен өтейтін жылжымайтын мүлікке 
құқықтар кепілімен, міндетті мемлекеттік тіркелуге тиіс жылжымалы мүлік 
кепілімен қамтамасыз етілген қарыздар;

тіркелуге тиіс, берілетін қарыз сомасын толығымен өтейтін эмис-
сиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтар кепілімен қамтамасыз етілген 
қарыздар;

берілетін қарыз сомасын толығымен өтейтін тұрғын үй құрылысына 
үлестік қатысу шарттары бойынша талап ету құқығы кепілімен қамтамасыз 
етілген қарыздар; 

берілетін қарыз сомасын толығымен өтейтін ақша қамтамасыз етуі 
болатын қарыздар;

білім беруді кредиттеу жүйесі шеңберінде берілетін қарыздар;
тұрғын үй құрылысы жинақ ақшасы жүйесінің шеңберінде берілетін 

қарыздар;
7) қарыз – банктің банктік қарыз, лизингтік, факторингтік, форфейтингтік 

операцияларды жүзеге асыруы, вексельдерді есепке алу жəне бұрын 
берілген банктік қарыздар бойынша дебиторлық берешек;

8) қарыз алушы - қарыз (кредит) шартын жасасқан жеке немесе 
заңды тұлға;

9) провизиялар (резервтер) - қарыздың құнсыздануына құрылған 
резервтер;

10) тең қарыз алушы - қарыз алушымен бірге қарыз (кредит) шартына 
қол қоятын жəне қарыз (кредит) шарты бойынша алған ақшаны қайтару 
бойынша міндеттемелерді орындауға ортақ жауап беруші ретіндегі жеке 
немесе заңды тұлға;

11) off-take келісімшарты - өндіруші (жеткізуші) мен тапсырыс 
берушінің арасында жеткізудің құны, саны (көлемі) жəне мерзімдері бойын-
ша алдын ала келісілген талаптармен болашақта жеткізумен тауарларды 
жəне (немесе) қызметтерді сату туралы жасалған келісім.»;

2-2-тармақтың екінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Нормативтердің мақсаты үшін ірі жүйе құраушы кəсіпорындарға 
мынадай өлшемшарттарға сəйкес келетін кəсіпорындар жатады:»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«5. Банк акционерлерден меншікті акцияларды, егер мұндай құнын 
төлеп сатып алу қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын мемлекеттік рет-
теу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті орган (бұдан əрі - уəкілетті 
орган) белгілеген кез келген пруденциялық нормативтерді жəне сақталуы 
міндетті өзге де нормалар мен банк капиталының мөлшері лимиттерінің 
бұзылуына алып келмейтін жағдайда сатып алады.»;

6-тармақта:
үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«Капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндері Нормативтерге 

2-қосымшаға сəйкес Капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндеріне 
сай белгіленген мəндердің сомасы ретінде айқындалады.»;

төртінші бөліктің он бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, 
орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«мөлшері мен енгізу мерзімдері Нормативтерде қарсыциклдық 
буферді есептеуді бастау күніне дейін кемінде 12 (он екі) ай бұрын 
белгіленетін қарсыциклдық буфер. Қарсыциклдық буфер мөлшерінің 
диапазоны тəуекелдер ескеріле отырып мөлшерленген активтер, шартты 
жəне ықтимал міндеттемелер сомасының 0 (нөл) пайызынан 3 (үш) 
пайызына дейін құрайды;»;

бесінші, алтыншы жəне жетінші бөліктер мынадай редакцияда 
жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Егер банк капиталының k1, k1-2 жəне k2 коэффициенттерінің 
нақты мəндері Нормативтерге 2-қосымшаға Капитал жеткіліктілігі 
коэффициенттерінің мəндеріне сай белгіленгеннен төмен болмаса, бірақ 
бұл ретте көрсетілген коэффициенттерінің кез келгені меншікті капитал 
буферлері есептелгендегі капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің 
белгіленген мəндерінен төмен болса, онда «Акционерлік қоғамдар 
туралы» 2013 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңында көзделген жағдайларды қоспағанда, дивидендтер төлеуді 
жəне акцияларды кері сатып алуды тоқтату бөлігінде Нормативтерге 
3-қосымшаға сəйкес Бөлінбеген таза кірісті шектеудің ең төмен мөлшеріне 
сəйкес банктің бөлінбеген таза кірісін пайдалануға шектеу қойылады.

Меншікті капитал буферлерін ескере отырып, меншікті капитал жет-
кілік тілігі коэффициенттерінің мəндеріне тізбесі Нормативтердің 10-тар-
мағында белгіленген негізгі капитал құрауыштарының есебінен қол 
жеткізіледі.

Нормативтердің талаптарына сəйкес есептелген меншікті капитал 
буферлерінің мөлшері бухгалтерлік есепте көрсетілмейді.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«7. Меншікті капитал Нормативтерге 1-қосымшаға сəйкес Қарыздар 
мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан 
болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқауға 
сəйкес есептелген провизиялар (резервтер) мен ХҚЕС жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 
заңнамасының талаптарына сəйкес қалыптастырылған жəне банктің 
бухгалтерлік есебінде көрсетілген провизиялар (резервтер) арасындағы 
оң айырманы (бұдан əрі - оң айырма) шегергендегі бірінші деңгейдегі 
капитал мен екінші деңгейдегі капиталдың сомасы ретінде есептеледі.

Меншікті капиталды есептеу мақсаттары үшін оң айырманы банктер 
мынадай мөлшерде есептейді жəне енгізеді:

2017 жылғы 25 қыркүйектен бастап - 5 (бес) пайыз;
2017 жылғы 1 желтоқсаннан бастап - 16,67 (он алты бүтін жүзден 

алпыс жеті) пайыз;
2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 33,33 (отыз үш бүтін жүзден 

отыз үш) пайыз;
2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 49,99 (қырық тоғыз бүтін жүзден 

тоқсан тоғыз) пайыз;
2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 66,67 (алпыс алты бүтін жүзден 

алпыс жеті) пайыз;
2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 83,33 (сексен үш бүтін жүзден 

отыз үш) пайыз;
2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 0 (нөл) пайыз.
Оң айырманы есептеу үшін Нормативтердің 1-қосымшасындағы 

Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыз-
дануынан болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі 
нұсқауға сəйкес есептелген провизиялар (резервтер) ай сайын Норма-
тивтердің 1-қосымшасындағы Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі 
банк активтерінің құнсыздануынан болған провизияларды (резервтерді) 
қалыптастыру жөніндегі нұсқауға сəйкес соңғы есептелген күннен кейінгі 
мерзімдегі провизиялар (резервтер) толығымен өтелген жəне (немесе) 
есептен шығарылған қарыздар жəне дебиторлық берешектер бойынша 
провизиялардың (резервтердің) сомасына азайтылады.

Оң айырма Нормативтердің 1-қосымшасындағы Қарыздар мен 
дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан болған 
провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқауға сəйкес 
олар бойынша провизиялар (резервтер) олардың есебінің соңғы күніне 
есептелген қарыздар жəне дебиторлық берешектер бойынша есептеледі.

Оң айырманы есептеген кезде Нормативтердің 1-қосымшасындағы 
Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыз-
дануынан болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі 
нұсқауға сəйкес есептелген провизиялар сомасы провизияларды (резерв-
терді) есепке алусыз қарыз жəне (немесе) дебиторлық берешек бойынша 
берешектің сомасынан аспайтын мөлшерде қосылады.

Уəкілетті органның тексеру нəтижелері бойынша түзетілген оң айыр-
ма есепті айдан кейінгі есепті күннен бастап меншікті капиталдың есебіне 
қосылады.»;

8-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«8. Нормативтердің мақсаттары үшін Standard & Poor›s агенттігінің 

ұзақмерзімді кредиттік рейтингтік бағаларынан басқа уəкілетті орган басқа 
да рейтингтік агенттіктердің ұзақмерзімді кредиттік рейтингтік бағаларын 
да таниды.»;

екінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Нормативтердің мақсаттары үшін мынадай ұйымдар халықаралық 
қаржы ұйымдарына жатады:»;

10-тармақта:
бірінші бөлікте:
1) тармақшада:
екінші абзац мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«Нормативтерге 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамын-

дағы құралдарды жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген өлшем-
шарттарға сəйкес келетін төленген жай акциялардың;»;

он сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі 
мəтіні өзгермейді:

«Нормативтердің 11-тармағында көрсетілген инвестициялар шеге-
ріледі.»;

2) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«2) қосымша капиталға Нормативтерге 4-қосымшаға сəйкес Банк 
капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған өлшем шарт-
тарда белгіленген, сəйкес келетін мерзiмсiз шарттар қосылады, соның 
нəтижесінде бірмезгілде бір тұлғада қаржы активі жəне қаржылық міндет-
теме немесе заңды тұлғаның барлық міндеттемелерін басқа тұлғадан 
шегергеннен кейін қалған активтер үлесіне оның құқығын растайтын 
өзге қаржы құралы (бұдан əрі - мерзiмсiз қаржы құралдары), сондай-ақ 
Нормативтерге 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы 
құрал дарды жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген, сəйкес ке-
летін, ақысы төленген артықшылықты акциялар қосылады.»;

екінші бөліктің төртінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Нормативтердің 11-тармағында көрсетілген инвестициялар;»;
11-тармақта:
екінші, үшінші, төртінші жəне бесінші абзацтар мынадай редакцияда 

жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу 

үлестерінің) кемінде 10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы 
құралдарына банктің инвестициялары жиынтығында Нормативтердің 

10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін 
банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, инвести-
циялардың жалпы сомасындағы жай акцияларға инвестициялар үлесіне 
көбейтілген артылған сома негізгі капиталдан шегерілуге тиіс;

егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) 10 (он) жəне одан көп пайызына ие қаржы ұйымының жай 
акцияларына банктің инвестициялары жиынтығында Нормативтердің 
10-тармағында жəне осы тармақтың екінші абзацында көрсетілген реттеуіш 
түзетулер қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) 
пайызынан асатын болса, артылған сома негізгі капиталдан шегерілуге тиіс;

егер шегерілетін уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге 
қалдырылған салық активтерінің бөлігі Нормативтердің 10-тармағында 
жəне осы тармақтың екінші абзацында көрсетілген реттеуіш түзетулер 
қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан 
асатын болса, артылған сома негізгі капиталдан шегерілуге тиіс;

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

он үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі 
мəтіні өзгермейді:

«меншікті капитал есебінен шегерілмейтін инвестициялар Норматив-
терге 5-қосымшаға сəйкес салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесi 
бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленеді.»;

12-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«12. 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін тартылған, Нормативтерге 4-қосым-
шаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге 
арналған өлшемшарттарда белгіленген өлшемшарттарға сəйкес келмейтін 
мерзімсіз қаржы құралдары қосымша капиталға мынадай талаптарға 
сəйкес:»;

13-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«13. Нормативтерге 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамын-
дағы құралдарды жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген өлшем-
шарттарға сəйкес келмейтін банктің төленген артықшылықты акциялары 
қосымша капиталға мынадай талаптарға сəйкес:»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«14. Банк уəкілетті органға банктің уəкілетті органы бекіткен мерзім сіз 
қаржы құралдарын шығару шартының немесе талаптарының көшір мелерін 
береді. Мерзімсіз қаржы құралдары банктің меншікті капиталының есебіне 
банктің мерзімсіз қаржы құралдарын шығару шарты немесе талаптары 
Нормативтерге 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құра мындағы 
құралдарды жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген өлшем-
шарттарға сəйкестігі туралы уəкілетті органның жазбаша растауымен 
қосылады.»;

15-тармақта:
бірінші бөліктің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 

тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Нормативтердің 11-тармағында көрсетілген инвестициялар шегеріл-

ген сомасы ретінде есептеледі.»;
үшінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 

тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«2015 жылғы 1 қаңтарға дейін тартылған, Нормативтерге 4-қосымшаға 

сəйкес Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған 
өлшемшарттарда белгіленген өлшемшарттарға сəйкес келмейтін реттел-
ген борыш мөлшері екiншi деңгейдегi капитал есебіне мынадай талаптарға 
сəйкес:»;

16-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Нормативтердің мақсаттары үшін «Резервтерді (провизияларды) 
түзету шоты» 3300-шотындағы дебет қалдығы деп 2012 жылғы 31 желтоқ-
сандағы жағдай бойынша құрылған резервтер (провизиялар) мен ХҚЕС-ке 
сəйкес 2012 жылғы 31 желтоқсанда қалыптасқан резервтер арасындағы 
теріс айырманың сомасы түсініледі.»;

17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«17. Банктiң реттелген борышы - бұл Нормативтерге 4-қосымшаға 
сəйкес Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған 
өлшемшарттарда бегіленген өлшемшарттарға сəйкес келетiн банктің 
қамтамасыз етілмеген міндеттемесі.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін активтерді, 

шартты жəне ықтимал міндеттемелерді есептеу Нормативтерге 5-қосым-
шаға сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша мөлшер-
ленген банк активтерiнiң кестесiне, Нормативтерге 5-1-қосымшаға сəйкес 
Борыштық жүктеме коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық 
қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерлеу коэффициенттерінің мəндеріне жəне Нормативтерге 6-қосым-
шаға сəйкес Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген 
шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің кестесіне сəйкес жүргізіледі. 
Борыштық жүктеме коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық 
қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерлеу коэффициенттерінің мəндерін есептеу 2020 жылғы 1 
қаңтардан кейін берілген кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша жүзеге 
асырылады.

Активтерді, шартты жəне ықтимал міндеттемелерді тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерлеу мақсаттары үшін активтер, шартты жəне ықтимал 
міндеттемелер ХҚЕС-ке сəйкес құрылған резервтер сомасына азайтылады.

Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін шартты жəне 
ықтимал міндеттемелер Нормативтерге 6-қосымшаға сəйкес Банктің 
кредит тік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген шартты жəне 
ықтимал міндеттемелерінің кестесіне сəйкес есептелген шартты жəне 
ықтимал міндеттемелер сомасының банк кредиттік тəуекелдер көтеретін 
тəуекелдің Нормативтерге 5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк 
тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiнде 
көрсетілген қарсы агенттің санатына сəйкес келетін дəрежесіне көбейтіндісі 
ретінде айқындалады.

Своптар, фьючерстер, опциондар, форвардтар көрсетілген қаржы 
құралдарының нарықтық құнының жəне олар бойынша кредиттік тəуекел 
сомасын Нормативтерге 5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк 
тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiнде 
көрсетілген қарсы агент санатына сəйкес келетін тəуекел дəрежесіне 
көбейту жолымен кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген 
шартты жəне ықтимал міндеттемелер есебіне қосылады.

Своп, фьючерс, опцион жəне форвард операциялары бойынша 
кредиттік тəуекел көрсетілген қаржы құралдарының номиналдық құнының 
Нормативтердің 7-қосымшасына сəйкес Туынды қаржы құралдарына 
арналған кредиттік тəуекел коэффициенттерiнiң кестесiнде көрсетілген 
жəне көрсетілген қаржы құралдарын өтеу мерзімімен айқындалатын 
кредиттік тəуекел коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны 
(ауыстыру құны):

сатып алуға арналған мəмілелер бойынша - қаржы құралының 
номиналды келісімшарттық құнынан осы қаржы құралының ағымдағы 
нарықтық құнының асу шамасын білдіреді. Егер қаржы құралының 
ағымдағы нарықтық құны оның номиналды келісімшарттық құнынан аз 
немесе оған тең болса, ауыстыру құны 0 (нөлге) тең болады;

сатуға арналған мəмілелер бойынша - қаржы құралының ағымдағы 
нарықтық құнынан осы қаржы құралының номиналды келісімшарттық 
құнының асу шамасын білдіреді. Егер қаржы құралының номиналды 
келісімшарттық құны оның ағымдағы нарықтық құнынан аз немесе оған 
тең болса, ауыстыру құны 0 (нөлге) тең болады.

Бивалюталық қаржы құралдары (талабы мен міндеттемесі түрлі 
шетел валюталарында көрсетілген қаржы құралдары) бойынша ауыстыру 
құны есептілікті құру күніне белгіленген бағам бойынша айқындалған 
міндеттемелердің теңгемен баламасынан талаптардың теңгемен 
баламасының асу шамасы ретінде айқындалады. Егер талаптардың 
теңгемен баламасының шамасы міндеттемелердің теңгемен баламасынан 
аз немесе оған тең болса, ауыстыру құны 0 (нөлге) тең болады.

Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының номиналдық 
келісімшарттық құны бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мəмілелер 
жасалған күні көрсетілген қаржы құралдарының құнын білдіреді. 
Бивалюталық қаржы құралдарының номиналдық келісімшарттық құны 
ретінде банктің талаптары құрылатын валюта алынады.

Сатылған опциондар кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшер-
ленген шартты жəне ықтимал міндеттемелердің есебіне қосылмайды.

Активтердің, шартты жəне ықтимал талаптардың жəне міндеттеме-
лердің есебі нарықтық тəуекелді ескеріле отырып, Нормативтердің 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 жəне 34-тармақтарына сəйкес 
жасалады.

Операциялық тəуекелдің есебі Нормативтердің 35-тармағына сəйкес 
жүргізіледі.

Меншiктi капитал жеткiлiктiлiгінің kl-1, kl-2 жəне k2 коэффициенттерiн 
есептеу кезiнде салымдардың тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленетін 
активтердiң мөлшерiнен банк кастодиан шарты негiзiнде сақтауға 
қабылдаған инвестицияланбаған қаражаттардың қалдығы алып тасталады.

Осы меншікті капитал жеткіліктілігінің kl-1, kl-2 жəне k2 коэффициент-
терінің ең төмен мəнін сақтау бойынша Нормативтердің талаптары 
Банктер туралы заңына сəйкес қайта құрылымдауды жүзеге асыратын 
(жүзеге асырған), ірі акционері «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамы болып табылатын банктерге, сондай-ақ, егер 
уəкілетті орган мақұлдаған банктің қаржылық орнықтылығын арттыру, 
банк қызметіне байланысты оның қаржылық жағдайының нашарлауына 
жəне тəуекелдердің ұлғаюына жол бермеу бойынша ертерек ден 
қою шараларын көздейтін іс-шаралар жоспарында меншікті капитал 
жеткіліктілігінің kl-1, kl-2 жəне k2 коэффициенттерінің мəндері мен меншікті 
капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндері қолданылатын мерзім 
айқындалса, жүйе құраушы банк өлшемшарттарына сəйкес келетін 
банктерге қолданылмайды.»;

24-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«24. Ерекше пайыздық тəуекел Нормативтердің 25-тармағына сəйкес 
ерекше пайыздық тəуекел коэффициенттерi бойынша мөлшерленген 
сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi 
бар бiрыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар сомасын 
білдіреді.»;

25-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасы мынадай редакцияда 
жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«2) 0,25 (нөл бүтін жүзден жиырма бес) пайыз коэффициенті 
бойынша - Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқару органдары 
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шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары, 
тəуелсiз рейтингi Standard & Poor›s рейтингтік агенттігінің «А+» пен «ВВВ-
» аралығындағы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi 
жəне орталық банктерi шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы 
қағаздар, халықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы қағаздар, 
Қазақстан Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушыларының 
жəне Нормативтерге 8-қосымшаға сəйкес Халықаралық қор биржалары 
болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылар тiзiмiнде көрсе-
тiлген халықаралық қор биржалары танитын сауда-саттықты ұйымдас-
тырушылардың ресми тiзiмiне енгiзiлген бағалы қағаздар түріндегі өтеу 
мерзiмi 6 (алты) айдан кем сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты 
нарықтық тəуекелi бар қаржы құралдары;»;

27-тармақта:
бірінші бөліктің 2) тармақшасының бірінші абзацы мынадай редак-

цияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«2) ашық позицияларды уақыт аралықтары бойынша бөлу Норматив-

терге 9-қосымшаға сəйкес Ашық позицияларды уақыт аралықтары 
бойынша бөлуге жəне мынадай талаптарға сəйкес жүзеге асырылады:»;

тоғызыншы бөлік мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі 
мəтіні өзгермейді:

«Жалпы пайыздық тəуекелді есептеу Нормативтерге 10-қосымшаға 
сəйкес жүзеге асырылады.»;

36-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Секьюритилендіру мəмілелеріне қатысатын жəне оригинаторлар 
болып табылмайтын банктер осындай мəміледе өздері ұстап тұратын 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген секьюритилендіру 
позицияларын есептеу кезінде Нормативтерге сəйкес секьюритилендірудің 
негіздемелік тəсілін қолданады.»;

37-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«1) Нормативтерге 11-қосымшаға сəйкес сауалнама;»;
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«4) Нормативтерге 12-қосымшаға сəйкес Меншікті капитал жеткілік-

тілігінің коэффициенттерін есептеу туралы мəліметтерге сəйкес секьюри-
тилендіру ескерілген жəне секьюритилендіру ескерілмеген k2 меншікті 
капитал жеткіліктілігінің коэффициенті туралы мəліметтер.»;

40-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«40. Нормативтердің 37-тармағында көзделген құжаттарды қараған-
нан кейін уəкілетті орган меншікті капиталды есептеу барысында секью-
ритилендірудің негіздемелік тəсілін банктердің қолдануына растау беру 
не бас тарту туралы шешімді қабылдайды жəне жазбаша нысанда бұл 
туралы оригинаторға хабарлайды.

Банктердің меншікті капиталды есептеу барысында секьюритилен-
дірудің негіздемелік тəсілін қолдануына растау мынадай жағдайда:

Нормативтердің 37-тармағына сəйкес құжаттардың толық топтамасы 
ұсынылмаса;

Нормативтердің 42, 44-тармақтарының талаптарына сəйкес келмесе, 
берілмейді.»;

44-тармақта:
бірінші бөліктің 4) тармақшасының бірінші абзацы мынадай 

редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«4) Нормативтерде көзделген жағдайларды қоспағанда, оригинатор:»;
екінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«Оригинатор бұл құралдар Нормативтердің  50-тармағында белгіленген 

талаптарды қанағаттандырған жағдайда, секьюритирлендірілетін 
активтерге қызмет көрсету бойынша қызмет көрсетеді, сондай-ақ секьюри-
тир лендірілген активтерге қатысты өтімділік құралдарын ұсынады.»;

46-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«46. Нормативтердің 48-тармағында аталған талаптарға сəйкес 
келетін позицияларды қоспағанда, меншікті капиталдан банк ұстап қалатын 
жəне Standard & Poor›s агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі не 
Standard & Poor›s агенттігінің ұлттық шкаласы бойынша «kzBB-» төмен 
рейтингтік бағасы немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің ұлттық 
шкаласы бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар не тиісті рейтингтік 
бағасы жоқ секьюритирлендіру позициялары шегерілуге жатады.»;

47-тармақта:
бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 

тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«47. Секьюритилендіру позициялары - бұл секьюритилендіру мəмі-

лесіндегі тəуекелдер жəне ол секьюритилендіру мəмілесімен байланысты 
банкте туындайтын баланстық жəне баланстан тыс активтерді, шартты 
жəне ықтимал міндеттемелерді білдіреді. Секьюритилендіру позиция-
ларына позицияның кредиттік сапасы негізінде тəуекелдің (тəуекелдің 
салмақтық коэффициенті) тиісті деңгейі берілуі тиіс, ол Нормативтерге 
сəйкес кредиттік рейтинг негізінде айқындалады. Мұндай позицияларға:»;

екінші бөліктің алтыншы абзацы мынадай редакцияда жазылсын, 
орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«егер Нормативтерде өзгеше белгіленбесе, секьюритилендіру 
мəмілесіндегі баланстан тыс позиция тəуекелінің шамасы 100 (жүз) пайызға 
тең конверсиялық факторға көбейтілген өзінің номиналдық құнына тең.»;

51-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«4) бұл келісім Нормативтердің 50-тармағында белгіленген талап-
тарды қанағаттандырған жағдайда 0 (нөл) пайызға тең конверсиялық 
факторды қолданады.»;

52-тармақтың бірінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда 
жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«басқа қарыз алушылар үшін k3 - 0,25 (оның ішінде бланкілік 
қарыздар, қарыз алушы алдындағы не банктің ағымдағы жəне содан 
кейінгі 2 (екі) ай ішінде қарыз алушыға талаптары туындауы мүмкін 
үшінші тұлғалардың пайдасына қарыз алушы үшін қамтамасыз етілмеген 
шартты міндеттемелер бойынша, Нормативтердің 53-тармағында 
көрсетілген тиісті қарыз алушылардың міндеттемелері бойынша, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының тəуелсіз рейтингінің 1 (бір) тармағынан 
төмен болмайтын Standard & Poor›s агенттігінің рейтингі немесе одан 
басқа рейтингік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар Қазақстан Республикасының резиденттеріне жəне Standard & Poor›s 
агенттігінің «А» рейтингінен төмен емес рейтингі немесе одан басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
бейрезиденттерге талаптарды қоспағанда, Қазақстан Республикасының 
оффшорлық аймақтарда тіркелген немесе азаматтары болып табылатын 
бейрезиденттердің міндеттемелері бойынша 0,10) аспайды.»;

53-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«53. Нормативтердің 52-тармағының мақсаттары үшін тиісті қарыз 
алушылар деп Банктер туралы заңның 8-1-бабының 2-тармағында көздел-
ген талаптардың біріне сəйкес келетін заңды тұлғалар - қарыз алушыларды 
қоспағанда, барлық заңды тұлғалар - қарыз алушылар түсініледі.»;

54-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«54. «Бір қарыз алушы» деген терминді оған банктің талаптары бар 
немесе Нормативтердің 57-тармағында көрсетілген талаптар туындауы 
мүмкін əрбір жеке немесе заңды тұлға деп түсінген жөн. 2 (екi) немесе 
одан да көп қарыз алушылардан тұратын топ үшін тəуекел мөлшерi егер 
қарыз алушылардың əрқайсысының тəуекел мөлшерi банктiң меншiктi 
капиталының 0,05 (нөл бүтін жүзден бес) пайызынан асатын болса, сондай-
ақ мынадай жағдайлардың бiрi болғанда 1 (бiр) қарыз алушыға сияқты 
жиынтықты түрде есептеледi:»;

55-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«55. Егер мемлекет (уəкiлеттi орган, мемлекеттік мүлік жөніндегі 
уəкілетті орган арқылы) 2 (екi) жəне одан да көп заңды тұлғаның iрi 
қатысушысы болса, осындай топқа қатысты тəуекел мөлшерi, егер басқа 
iрi қатысушылар, сондай-ақ қарыз алушылардың осы тобына қатысты 
тəуекелдiң мөлшерiн бiр қарыз алушыға келетін тəуекел мөлшерi ретiнде 
жиынтықты түрде есептеу жөн болатын Нормативтердің 54-тармағында 
белгiленген өзге де жағдайлар болмаса, бiр қарыз алушыға келетін тəуекел 
мөлшерi ретiнде есептелмейдi.»;

56-тармақта:
бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«56. Нормативтердің 54-тармағының қарыз алушылар тобын тану 

жөніндегі талаптары мемлекеттік акциялар пакеті (қатысу үлесі) «Самұрық-
Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының жарғылық 
капиталын жəне «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамының жарғылық капиталын төлеуге берілген заңды тұлғаларға 
қолданылмайды.»;

бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«Нормативтердің мақсаттары үшін «Стресстік активтер қоры» 
акционерлік қоғамы құратын ұйым «Стресстік активтер қоры» акционерлік 
қоғамының арнайы қаржы компаниясы деп танылады.»;

57-тармақтың бірінші бөлігінде:
1) жəне 2) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын, орыс 

тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«1) қарыздар, салымдар, дебиторлық берешек, бағалы қағаздар (Нор-

мативтердің  11-тармағында көрсетілген инвестицияларды қоспағанда);
2) Нормативтерге 6-қосымшаға сəйкес Банктің кредиттік тəуекел 

дəрежесі бойынша мөлшерленген шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің 
кестесіне сəйкес есептелген шартты жəне ықтимал міндеттемелер;»;

5) тармақшаның екінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Своп, фьючерс, опцион жəне форвард операциялары бойынша 
кредиттік тəуекел көрсетілген қаржы құралдарының номиналдық құнының 
Нормативтерге 7-қосымшаға сəйкес Туынды қаржы құралдарына арналған 
кредиттік тəуекел коэффициенттерiнiң (пайыздармен) кестесінде көрсе-
тілген жəне көрсетілген қаржы құралдарын өтеу мерзімімен анықталатын 
кредиттік тəуекел коэффициентіне көбейтіндісі ретінде есептеледі.»;

7) тармақшаның бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«7) Нормативтерге 5-қосымшаға сай Салымдардың кредиттiк 
тəуе кел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне 
сəйкес корреспонденттік шоттар бойынша Қазақстан Республикасының 
резиденттері-банктерге жəне Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-
банктерге қойылатын талаптар;»;

58-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«58. Банктiң қарыз алушыға қоятын талаптарының олар туындаған 
күнгi жалпы көлемi Нормативтерде белгiленген шектеулер шегiнде болса, 
бiрақ соңынан соңғы 3 (үш) ай iшiнде банктiң меншiктi капиталының 
деңгейi 5 (бес) пайыздан артық төмендеуiне байланысты көрсетілген 

шектеулерден асып кеткен жағдайда не соңғы 3 (үш) ай iшiнде қарыз 
алушыға қойылатын талаптар 10 (он) пайыз деп көрсетiлген теңгенiң 
шетел валютасымен орташа алынған биржалық бағамының ұлғаюынан 
банктiң қарыз алушыға қоятын талаптарының өсуiне байланысты бiр қарыз 
алушыға келетін тəуекел нормативiнiң ең жоғары мөлшерi орындалды 
деп есептеледi.»;

59 жəне 60-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі 
мəтіні өзгермейді:

«59. Егер банктің қарыз алушысы банктің алдында міндеттемелер 
туындаған кезде банкпен айрықша қатынастармен байланысты тұлға 
болмаған, бірақ кейіннен сондай болса, онда Нормативтердің 52-тар-
мағының екінші абзацында белгіленген осындай қарыз алушыға келетін 
тəуекел мөлшері асып кеткен жағдайда, көрсетілген асып кету мынадай 
талаптарға сəйкес келген жағдайда:

банк Нормативтердің 57-тармағының 6) тармақшасына сəйкес қарыз 
алушының қосымша қамтамасыз етуді ұсыну немесе норматив мөлшерін 
сақтау үшін қажетті мөлшерге дейінгі банк талаптарының бөлігін орындау 
жөніндегі қабілеттілігін растай отырып жəне уəкілетті орган белгілеген 
мерзімдерде осы бұзушылықты жою жөнінде міндеттемелер қабылдай 
отырып осындай асып кету туралы уəкілетті органға дереу хабарласа, 
бұзу шылық ретінде қаралмайды.

60. Нормативтердің 59-тармағының талаптары, егер қарыз алушылар 
мiндеттемелер туындаған кезде бiр қарыз алушы ретiнде қаралмай, бірақ 
кейіннен сондай болған жағдайда да қолданылады.»;

66-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«66. Банк кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берілген 
немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзгеше ауырт-
палық салынған бағалы қағаздарды қоспағанда, Нормативтердің 65-тар-
мағында көрсетілген бағалы қағаздар өтімділігі жоғары активтердің есебіне 
қосылады.»;

68-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Нормативтердің 65-тармағының 5), 8) жəне 9) тармақшаларында 
көрсетілген, өтімділігі жоғары активтердің есебіне қосылмайтын бағалы 
қағаздар міндеттемелердің мөлшерін есептеуге қосылатын міндеттеме-
лердің қамтамасыз етуі болып табылады деген талаппен өтімді активтердің 
есебіне қосылады.»;

71-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«71. Өтімділік нормативтері орташа айлық негізде айқындалатын 
өтімділік коэффициенттерінің есептік мəндеріне қарамастан, өтімділік 
нормативтері есепті кезеңде банк кредиторлар мен салымшыларға мерзімі 
өткен міндеттемелер болған жағдайда орындалмаған деп есептеледі.»;

73-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«73. Сапасы жоғары өтімді активтер бірінші деңгейдегі сапасы жоғары 
өтімді активтердің Нормативтерге 13-қосымшаға сəйкес Банктің сапасы 
жоғары өтімді активтерінің кестесінде белгіленген коэффициенттерге 
көбейтілген жəне екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтердің 
Нормативтерге 13-қосымшаға сəйкес Банктің сапасы жоғары өтімді 
активтерінің кестесінде белгіленген коэффициенттерге көбейтілген сомасы 
ретінде есептеледі. Бірінші жəне екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді 
активтер əділ (нарықтық) құны бойынша сапасы жоғары өтімді активтердің 
есебіне қабылданады.»;

74-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«74. Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер деп Норматив-

тердің 72-тармағында белгіленген талаптарды қанағаттандыратын жəне:»;
4) жəне 5) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын, орыс 

тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«4) шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне жəне шет мемлекет-

тердің орталық банктеріне, халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын 
талаптар, оның ішінде шет мемлекеттердің үкіметтері жəне шет мемлекет-
тердің орталық банктері, халықаралық қаржы ұйымдары кепілдік берген, 
Нормативтерге 8-қосымшаға сəйкес Халықаралық қор биржалары болып 
танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тiзiмiнде көрсе-
тілген халықаралық қор биржаларында еркін айналыстағы жəне мынадай 
талаптардың əрқайсысына сай келетін бағалы қағаздар:

Нормативтерге 5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел 
дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес 
0 (нөл) пайыз кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін 
активтердің бірінші тобына жатады;

қаржы ұйымдарының немесе олармен үлестес ұйымдардың міндет-
темелері болып табылмайды;

5) егер шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне жəне шет 
мемлекет тердің орталық банктеріне қойылатын талаптар Нормативтерге 
5-қосым шаға сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойын-
ша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес 0 (нөл) пайыздан 
жоғары кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін жағдайда, шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтеріне жəне шет мемлекеттердің орталық 
банктеріне эмитент-елдің валютасымен номинирленген бағалы қағаздар 
түрінде қойылатын талаптар болып табылатын активтер танылады.»;

75-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«75. Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер деп Норматив-
тердің 72-тармағында белгіленген талаптарды қанағаттандыратын жəне:

1) Қазақстан Республикасының жергілікті атқару органдарына 
қойылатын талаптар, оның ішінде талаптары Нормативтерге 5-қосымшаға 
сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген 
банк активтерiнiң кестесiне сəйкес 20 (жиырма) пайыз кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленетін, Қазақстан Республикасының жергілікті 
атқару органдары шығарған бағалы қағаздар (Астана жəне Алматы 
қалаларының жергілікті атқару органдары шығарған бағалы қағаздарды 
қоспағанда);

2) шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне, шет мемлекеттердің 
орталық банктеріне, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдарына, 
халықаралық қаржы ұйымдарына қойылатын талаптар, оның ішінде 
шет мемлекеттердің орталық үкіметтері, шет мемлекеттердің орталық 
банктері, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдары, халықаралық 
қаржы ұйымдары кепілдік берген, Нормативтерге 8-қосымшаға сəйкес 
Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты ұйымдас-
тырушылар тiзiмiнде көрсетілген халықаралық қор биржаларында еркін 
айналыстағы жəне мынадай талаптардың əрқайсысын қанағаттандыратын 
бағалы қағаздар:

Нормативтерге 5-қосымшаға сəйкес, Салымдардың кредиттiк тəуекел 
дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес 20 
(жиырма) пайыз кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін 
активтердің екінші тобына жатады;

соңғы 10 (он) жылда кез келген күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде нарық-
тық құны 10 (он) жəне одан көп пайызға төмендеумен көрінген құнсыздану 
фактілері толығымен жоқ;

қаржы ұйымдарының немесе олармен үлестес ұйымдардың міндет-
теме лері болып табылмайды;

3) қаржы ұйымдары немесе олармен үлестес ұйымдар эмитенттері 
болып табылмайтын бағалы қағаздар түрінде қойылатын талаптар;

4) банктің немесе онымен үлестес ұйымдардың міндеттемесі бо-
лып табылмайтын туынды қаржы құралдарын жəне реттелген борышты 
қоспағанда, ипотекалық бағалы қағаздар түрінде қойылатын талаптар 
болып табылатын активтер танылады.

Нормативтердің осы тармағының 3) жəне 4) тармақшаларында көрсе-
тілген талаптар мынадай талаптардың əрқайсысын қанағаттандырады:

Standard & Poor’s рейтингтік агенттiгiнiң «AA-» төмен емес ұзақмер-
зімді кредиттік рейтингтері немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi не Standard & Poor’s агенттiгiнiң тиісті 
қысқамерзімді рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар;

Нормативтерге 8-қосымшаға сəйкес, Халықаралық қор биржалары 
болып танылатын сауда-саттықты ұйымдастырушылар тiзiмiнде көрсетіл-
ген халықаралық қор биржаларында еркін айналыста;

соңғы 10 (он) жылда кез келген күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде 
нарықтық құны 10 (он) жəне одан көп пайызға төмендеумен көрінген 
құнсыздану фактілері толығымен жоқ.

Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтердің үлесі сапасы 
жоғары өтімді активтердің 40 (қырық) пайызынан аспайды. Егер екінші 
деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтердің үлесі сапасы жоғары өтімді 
активтердің 40 (қырық) пайызынан асатын болса, онда екінші деңгейдегі 
сапасы жоғары өтімді активтер сапасы жоғары өтімді активтердің 40 
(қырық) пайызынан аспайтын мөлшердегі сапасы жоғары өтімді активтердің 
құрамына қосылады.

Егер сапасы жоғары өтімді активтердің есебіне қосылған активтер 
Нормативтердің 74 жəне (немесе) 75-тармақтарында белгіленген 
талаптарға сай келмейтін болғанда көрсетілген активтер көрсетілген 
талаптарға сəйкессіздік туындаған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) 
күннен аспайтын мерзім ішінде сапасы жоғары өтімді активтердің есебіне 
қосыла береді.»;

76-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Ақшаның əкетілуі Нормативтердің 77-тармағына сəйкес есептеледі, 
ақшаның келуі Нормативтердің 78-тармағына сəйкес есептеледі.»;

77-тармақта:
бірінші бөліктің бірінші абзацы мынадай реакцияда жазылсын, орыс 

тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«77. Ақшаның əкетілуі банктің мынадай міндеттемелері бойынша 

Нормативтерге 14-қосымшаға сəйкес Банктің ақша əкетілуі мен əкелінуінің 
кестесінде белгіленген əкетілу коэффициенттері қолданыла отырып, 
өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай 
ішіндегі ақшаның əкетілу сомасы ретінде есептеледі:»;

он екінші бөлік мынадай реакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«Заңды тұлғалардың алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз 
етілмеген міндеттемелер бойынша, сондай-ақ бағалы қағаздар қарызының 
шарттары бойынша ақшаның əкетілуі бірінші жəне екінші деңгейлердегі 
сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз етілген банктің міндеттеме-
лерін, Нормативтерге 5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттік 
тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банк активтерінің кестесіне 
сəйкес 20 (жиырма) пайыздан аспайтын кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленетін Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы 
органдарының жəне халықаралық қаржы ұйымдарының алдындағы 
міндеттемелерді жəне қамтамасыз етілуі жəне бірінші немесе екінші 
деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді актив болып табылмайтын өзге де 
міндеттемелерді қамтиды.»;

он үшінші бөлікте:
бірінші абзац мынадай реакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 

өзгермейді:
«Шартты жəне ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның 

əкетілуі Нормативтерге 14-қосымшаға сəйкес Банктің ақша əкетілуі мен 
əкелінуінің кестесінде көзделген шартты міндеттемелер, туынды қаржы 
құралдарымен мəмілелер жəне өзге де операциялар бойынша əкетілу 
сомасын қамтиды. Шартты міндеттемелер, туынды қаржы құралдарымен 

мəмілелер жəне өзге де операциялар бойынша қосымша ақшаның əкетілуі 
мыналарды қамтиды:»;

төртінші абзац мынадай реакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді актив болып табылмайтын, 
Нормативтерге 13-қосымшаға сəйкес Банктің сапасы жоғары өтімді 
активтерінің кестесінде белгіленген есептеу коэффициенті қолданыла 
отыра жəне алынған қамтамасыз ету шегеріле отырып есептелген актив 
құнынан 20 (жиырма) пайыз мөлшерінде банк ұсынған қамтамасыз етуді 
не туынды қаржы құралдарымен мəмілелер жəне өзге де операциялар 
бойынша ұсынылуға жататын қамтамасыз етуді бағалаудың (əлеуетті 
құнының) өзгеруіне байланысты өтімділіктегі қосымша қажеттілік. Егер 
қамтамасыз ету бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді актив болып 
табылса, өтімділіктегі қосымша қажеттілік талап етілмейді;»;

он тоғызыншы бөлік мынадай реакцияда жазылсын, орыс тіліндегі 
мəтіні өзгермейді:

«Нормативтерге 14-қосымшаға сəйкес Банктің ақша əкетілуі мен 
əкелінуі кестесінің 20, 21, 22, 23, 24, 25 жəне 26-жолдарында ескерілмеген 
өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде 
жеке тұлғалар жəне қаржылық емес ұйымдар алдындағы міндеттемелер 
бойынша қосымша ақшаның əкетілулері өтімділікті өтеу коэффициентін 
есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде жеке тұлғалар жəне қаржылық 
емес ұйымдардан ақшаның келуінің 50 (елу) пайызынан асатын болса, 
асып кету сомасы Нормативтерге 14-қосымшаның Банктің ақша əкетілуі 
мен əкелінуі кестесінің 29-жолына сəйкес 100 (бір жүз) пайыз ақшаның 
əкетілу коэффициенті қолданыла отырып ақшаның əкетілуінде есепке 
алынады.»;

78-тармақтың бірінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай реакцияда 
жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«78. Ақшаның əкелінуі банктің мынадай активтері бойынша Норма-
тивтерге 14-қосымшаға сəйкес Банк ақшасының əкетілуі мен əкелінуінің 
кестесінде белгіленген ақшаның əкеліну коэффициенттері қолданыла 
отырып өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік 
ай ішіндегі əкеліну сомасы ретінде есептеледі:»;

80-тармақ мынадай реакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні 
өзгермейді:

«80. Нетто тұрақты қорландыру коэффициенті қолжетімді тұрақты 
қорландырудың талап етілетін тұрақты қорландыруға қатынасы ретінде 
есептеледі.

Қолжетімді тұрақты қорландырудың мөлшері бухгалтерлік баланс 
деректеріне сəйкес міндеттемелер мен Нормативтердің 7-тармағында 
көрсетілген оң айырмаларды жəне Нормативтердің 11-тармағында 
көрсетілген инвестицияларды шегергенге дейінгі меншікті капиталдың 
Нормативтерге 15-қосымшаға сəйкес Қолжетімді тұрақты қорландыру 
міндеттемелерінің кестесінде белгіленген қолжетімді тұрақты қорландыру 
коэффициенттеріне көбейтілген сома ретінде есептеледі.

Жеке тұлғалардың депозиттері Нормативтердің 77-тармағының екінші 
жəне үшінші бөліктеріне сəйкес тұрақты жəне аздап тұрақсыз сияқты 
қолжетімді тұрақты қорландырудың есебіне кіргізіледі.

Клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару 
қызметімен байланысты салымдар ретінде ағымдағы шоттар жəне 
Нормативтердің 77-тармағының сегізінші, тоғызыншы, оныншы жəне 
он бірінші бөліктеріне сəйкес келетін талап еткенге дейінгі салымдар 
танылады.

Талап етілетін тұрақты қорландырудың мөлшері жиынтығында 
Норма тивтерге 16-қосымшаға сəйкес Талап етілетін тұрақты қорландыру 
активтерінің кестесінде белгіленген талап етілетін тұрақты қорландыру 
коэффициенттеріне көбейтілген бухгалтерлік баланс деректеріне сəйкес 
активтер жəне Нормативтерге 17-қосымшаға сəйкес Талап етілетін 
тұрақты қорландырудың шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің 
кестесінде белгіленген талап етілетін тұрақты қорландыру коэффициентіне 
көбейтілген талап етілетін тұрақты қорландырудың шартты жəне ықтимал 
міндеттемелері ретінде есептеледі.»;

86-тармақта:
екінші бөліктің бесінші абзацы мынадай реакцияда жазылсын, орыс 

тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«  - реттелген борыштың орташа айлық шамаларының, банк шетел 

валютасында шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк 
шығарған борыштық бағалы қағаздардың, Нормативтердің 88-тармағының 
екінші бөлігінде айқындалған ішкі міндеттемелердің есепті айда қалып-
тасқан сомасы;»;

үшінші бөліктің бесінші абзацы мынадай реакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«  - реттелген борыштың орташа айлық шамаларының, банк шетел 
валютасында шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк 
шығарған борыштық бағалы қағаздардың, Нормативтердің 88-тармағының 
екінші абзацында айқындалған ішкі міндеттемелердің есепті айда 
қалыптасқан сомасы;»;

87-тармақтың төртінші абзацы мынадай реакцияда жазылсын, орыс 
тіліндегі мəтіні өзгермейді:

« - реттелген борыштың орташа айлық шамаларының, банк ше-
тел валютасында шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк 
шығарған борыштық бағалы қағаздардың, Нормативтердің 88-тармағының 
екінші бөлігінде айқындалған ішкі міндеттемелердің есепті айдың алдын-
дағы айда қалыптасқан сомасы;»;

88-тармақтың үшінші бөлігінің бірінші абзацы мынадай реакцияда 
жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:

«Банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру 
бойынша коэффициентті есептеу мақсаттары үшін Нормативтердің 86 
жəне 87-тармақтарына сəйкес төмендегілердің:»;

1-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
1-қосымша»;

2-қосымшаға сəйкес Капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəн-
дері осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын; 

3-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне 3-қосымша»;

4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы құралдарды 
жіктеуге арналған өлшемшарттары осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес ре-
дакцияда жазылсын;

5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бой-
ынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесi осы қаулыға 3-қосымшаға 
сəйкес редакцияда жазылсын;

осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес редакцияда 5-1-қосымшамен 
толықтырылсын;

6-қосымшаға сəйкес Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің кестесі осы 
қаулыға 5-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

7-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редак-
цияда жазылсын:

 «Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
7-қосымша»;

8-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
8-қосымша»;

9-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай редак-
цияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
9-қосымша»;

10-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
10-қосымша»;

11-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
11-қосымша»;

12-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
12-қосымша»;

13-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
13-қосымша»;

14-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
14-қосымша»;

15-қосымшаға сəйкес Қолжетімді тұрақты қорландыру міндеттеме-
лерінің кестесі осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын; 

16-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
16-қосымша»;

17-қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышындағы мəтіні мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Банктің пруденциялық нормативтерінің 
жəне сақталуы міндетті өзге де нормалары мен
лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне
17-қосымша».

2. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу департаменті 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республика-
сының 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 департаменті – Ұлттық Банктің баспасөз 
қызметі 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, 2021 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 
осы қаулыға 6-қосымшаның 10-жолын қоспағанда, 2020 жылғы 1 қаңтардан 
бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми жариялануға тиіс. 

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика комитеті
2019 жылғы 25 қазан

 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 12 қарашадағы №191 қаулысына 1-қосымша

Банктің пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуы міндетті өзге 
де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне 2-қосымша
 

Капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндері
Кезең 2015 жылғы 

1 қаңтардан 
бастап

2017 жылғы 
1 қаңтардан 
бастап

Талаптар

Негізгі капиталдың жеткіліктілігі (k1) 5% 5,5%
Бірінші деңгейдегі капиталдың 
жеткіліктілігі (k1-2)

6% 6,5%

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі (k2) 7,5% 8%
 

Консервациялық буферді жəне жүйелі буферді ескергендегі, 
капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндері

Кезең 2015 жылғы 
1 қаңтардан 

бастап

2017 жылғы 
1 қаңтардан 

бастап
Талаптар

Негізгі капиталдың жеткіліктілігі (k1) 6% 7,5%
Бірінші деңгейдегі капиталдың 
жеткіліктілігі (k1-2)

7% 8,5%

Меншікті капиталдың жеткіліктілігі (k2) 8,5% 10%
Жүйе құраушы банктер үшін негізгі 
капиталдың жеткіліктілігі (k1)

7,5% 9,5%

Жүйе құраушы банктер үшін бірінші 
деңгейдегі капиталдың жеткіліктілігі (k1-2)

8,5% 10,5%

Жүйе құраушы банктер үшін меншікті 
капиталдың жеткіліктілігі (k2)

10% 12%

 
Ескерту:
уəкілетті орган меншікті капитал жеткіліктілігі нормативтерінің жəне 

меншікті капитал буферлерінің мəндерін кемінде 3 (үш) жылда 1 (бір) рет 
қайта қарайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 12 қарашадағы № 191 қаулысына 2-қосымша

Банктің пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуы міндетті өзге 
де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне 4-қосымша
 

Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған 
өлшемшарттар

№ Негізгі капитал Қосымша капитал Екінші деңгейдегі 
капитал

1 банкті тарату кезінде 
соңғы кезекте 
қанағаттандырылатын 
талаптарды білдіреді

шығарылған жəне 
төленген (сатып 
алынғандарды 
қоспағанда)

шығарылған жəне 
төленген (сатып 
алынғандарды 
қоспағанда)

2 таратылу кезінде 
Қазақстан Респуб-
ликасы заңнамасы-
ның талаптарын 
ескере отырып, 
басым талаптарды 
қанағаттандырғаннан 
кейін қалған мүлікке 
өздеріне тиесілі 
акциялар санына 
теңбе-тең талап ету 
құқығына ие

банк таратылған 
кезде мерзімсіз 
қаржы құралдары жай 
акциялардың меншік 
иелері акционерлердің 
талаптарына дейін, 
қамтамасыз етілмеген 
міндеттемелер 
бойынша талаптарды 
қанағаттандырғанға 
дейін сегізінші кезекте 
қанағаттандырылады

банк таратылған 
кезде қамтамасыз 
етілмеген 
міндеттеме жай 
акциялардың 
меншік иелері 
акционерлердің 
талаптарына 
дейін сегізінші 
кезекте қана-
ғаттандырылады

3 банкті тарату 
жағдайларын 
қоспағанда, сондай-
ақ жай акцияларды 
сатып алу 
кезінде Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасында 
көзделген 
жағдайларда номинал 
мерзімсіз болып 
табылады жəне 
төленуге жатпайды

қамтамасыз 
етілмеген, банктің 
немесе байланысты 
адамның кепілдігімен 
жабылмаған жəне 
қандай да бір 
азаматтық-құқықтық 
шарттардан жəне 
эмитент-банктің басқа 
кредиторларының 
алдында басымдығы 
бар өзге талаптардан 
туындайтын 
міндеттемелер 
көзделмейді

қамтамасыз етіл-
меген, банк тің 
немесе байла-
нысты адамның 
кепілдігімен жа-
был маған жəне 
қандай да бір 
азаматтық-құқық-
тық шарттардан 
жəне эмитент-
банк тің басқа кре-
ди торларының 
алдында басым-
ды ғы бар өзге 
та лаптардан 
туын дайтын 
міндеттемелер 
көзделмейді

4 банк құралдарды шы-
ғару кезінде талап-
тарында (шығарылым 
талаптарында) 
банктің орналасты-
рыл ған акцияларын 
сатып алу немесе 
күшін жою құқығы 
немесе міндеті 
көзделетін шарттарды 
жасамайды (туынды 
бағалы қағаздарды 
сатып алмайды)

мерзімсіз болып 
табылады, төлемдер 
(сыйақы) деңгейін 
арттыру талаптары 
жəне сатып алуға 
деген ниетін 
тудыратын өзге 
талаптар болмайды

қамтамасыз 
етілмеген міндет 
шығарылған не 
алынған мерзім 
кемінде 5 (бес) 
жылды құрайды

5 дивидендтерді 
төлеу банктің таза 
кірісі есебінен 
(өткен жылдардың 
бөлінбеген пайдасын 
қосқанда) жүзеге 
асырылады. Бұл 
ретте дивиденд 
мөлшері акцияларды 
орналастыру 
кезінде алынған 
ақша сомасына 
байланысты 
емес. Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасында 
белгіленген 
жағдайларда 
дивидендтерді 
есептеу мен төлеуге 
жол берілмейді

банктің бастамасы 
бойынша кем дегенде 
бес жыл өткен соң 
ғана мерзімінен бұрын 
кері қайтарылды 
(орын далды), егер 
атал ған іс-əрекет 
Нор мативтерге 2-қо-
сымшада белгілен-
ген мəндерден 
төмен капиталдың 
жеткіліктілік коэф-
фициенттерінің ең 
төмен мəндерінің 
төмендеуіне алып кел-
месе, мынадай та-
лаптарды орындаған 
кезде:
уəкілетті органның 
оң қорытындысының 
болуы;
капиталды ауыстыру 
ретінде сондай немесе 
сапасы жақсыны беру;
банкті капитал-
дандыруды мерзімсіз 
қаржы құралдарын 
қайтарып алуды 
жүзеге асыру 
салдарынан 
капиталдың ең 
төмен талап етілетін 
деңгейінен жоғары 
жақсарту

реттеуіш 
капиталдың 
құрамында 
айналыс мерзімінің 
соңғы 5 (бес) 
жылында тану 
тура сызықты 
əдіспен амор-
тизацияланады
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(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

6 дивидендтерді тө леу 
міндетті болып та-
былатын жəне диви-
дендтерді төлемеу 
дефолт жағдайы 
болып табылмайтын 
талаптар жоқ

кез келген номинал 
төлемі (сатып алу 
немесе өтеу арқылы) 
уəкілетті органның 
алдын ала рұқсатымен 
жүзеге асырылады

төлем (сыйақы) 
деңгейін көтеру 
талаптары жоқ 
жəне сатып алуға 
деген ниет жоқ

7 дивидендтерді 
төлеу Қазақстан 
Республикасы 
заңнамасының 
талаптарын ескере 
отырып, тек қана 
артықшылықты 
акциялар бойынша 
дивидендтерді төлеу 
бойынша барлық 
міндеттемелерді 
орындаған соң жүзеге 
асырылады

дивидендтерді 
(сыйақыны) есептеу 
Нормативтерге
2-қосымшада 
белгіленген 
мəндерден төмен 
капиталдың 
жеткіліктілік 
коэффициенттерінің 
ең төмен мəндерінің 
төмендеуіне алып 
келген жағдайда, 
мерзімсіз қаржы 
құралдары 
шығарылымының та-
лаптарында банктің 
атқарушы органының 
мерзімсіз қаржы 
құралдары бойын-
ша дивидендтерді 
(сыйақыны) есептемеу 
құқығы көзделген

банктің бастамасы 
бойынша кем де-
генде 5 (бес жыл) 
өткен соң ғана 
мерзімінен бұрын 
кері қайтарылды 
(орындалды), егер 
аталған іс-əрекет 
Нормативтерге
2-қосымшада бел-
гіленген мəн дерден 
төмен капиталдың 
жеткіліктілік коэф-
фициенттерінің ең 
төмен мəндерінің 
төмендеуіне алып 
келмесе, мына-
дай талаптарды 
орындаған кезде:
уəкілетті орган-
ның оң қорытын-
дысының болуы;
капиталды ауыс -
тыру ретін-
де сондай 
немесе сапасы 
жақсыны беру; 
банкті капитал-
дандыруды 
мерзімсіз қаржы 
құралдарын 
қайтарып алуды 
жүзеге асыру 
салдарынан 
капиталдың ең 
төмен талап 
етілетін деңгейінен 
жоғары жақсарту

8 шығындар туындаған 
кезде бірінші жəне 
соған теңбе-тең ең 
көп үлесті иеленетін 
капитал құралы бо-
лып табылады жəне 
банкке өзінің жұмыс 
істеуін тоқтатпастан 
жəне таратылуға 
немесе банкроттыққа 
ұшырамастан үздіксіз 
қызметін жүзеге асы-
руға мүмкіндік береді

осы құрал бойынша 
дискрециялық 
төлемдер төлеуді 
жою дефолт жағдайы 
болып табылмайды

кредитордың 
қамтамасыз 
етілмеген 
міндеттеме 
туындаған сəттен 
бастап 5 (бес) 
жыл бұрын оны 
қайтарып алу 
(орындау) туралы 
талапты қоюға 
құқығы жоқ

9 төленген сома төлем 
қабілетсіздігін анықтау 
үшін меншікті капитал 
ретінде танылады 
(міндеттеме ретінде 
танылмайды)

банктердің 
міндеттемелерді 
орындау мерзімі 
басталуына қарай 
оларды орындау 
мақсатында жойылған 
төлемдерге толық 
рұқсаты бар

банк немесе сол 
арқылы банк 
бақылауды жүзеге 
асыра алатын 
немесе оның 
қызметіне қомақты 
түрде ықпал ете 
алатын ерекше 
қатынастармен 
байланысты тұлға 
тура банк ретінде 
осы құралды 
сатып алу үшін 
қаржыландыруды 
тікелей немесе 
жанама жүзеге 
асыра алмайтыны 
сияқты құралды 
сатып алуға 
құқылы емес

10 төленген сома Қазақ-
стан Республика-
сының бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық 
есептілік туралы заң-
намасының талап та-
рына сəйкес капитал 
ретінде жіктеледі

төлемдерді жою 
негізгі акционерлерге 
дивидендтер төлемін 
жүзеге асыруды 
қоспағанда, банктің 
қызметіндегі 
шектеулерге əкеп 
соқтырмайды

 

11 толық шығарылған 
жəне акционерлер 
төлеген. Бұл ретте 
банктерге меншікті 
акцияларын сатып 
алуға қарыздар 
беруге тыйым 
салынады

бухгалтерлік есеп 
мақсатында мін дет-
темелер ретінде 
жіктелген құрал дар-
дың берілген жəне 
алдын-ала анықталған 
талаптарда 
(триггерде) жəне 
(немесе) алдын-ала 
анықталған талапқа 
(триггерге) сəйкес 
құралдағы шығынды 
анықтайтын есептен 
шығару тетігінің 
жай акцияларға 
конвертациялануы 
арқылы шығындарды 
жою мүмкіндігіне ие.
Есептен шығарудың 
мынадай тиімділігі 
бар:
тарату кезінде құрал-
дың талап ету құқығын 
кемітеді;
құралды қайтарып 
ал ған кезде төлем 
сомасын кемітеді;
құрал бойынша диви-
дендтердің (сый ақы-
ның) төлемдерін ішін-
ара не толық кемітеді

 

12 жай акциялар қамта-
масыз етілмеген, 
эмитент-банктің 
немесе эмитент-
банкпен ерекше қаты-
наспен байланысты 
тұлғаның кепілдігімен 
жабылмаған жəне 
заңдық немесе эконо-
микалық жағынан 
осын дай жай акция-
лар бойынша эми-
тент-банк міндетте-
ме лерінің эмитент-
банктің басқа креди-
торларына қатыс-
ты басымдығын 
арттыратын қандай 
да бір азаматтық-
құқықтық шарттар 
болған жоқ

банк немесе сол 
арқылы банк 
бақылауды жүзеге 
асыратын немесе 
оның қызметіне 
қомақты түрде ықпал 
ете алатын кез 
келген байланысты 
тұлға банктің аталған 
құралдарының 
меншік иесі болып 
табылмайды немесе 
банк осы құралды 
сатып алуды 
қаржыландыруды 
тікелей немесе 
жанама жүзеге 
асырмайды

 

13 жай акциялардың 
жарияланған санын 
ұлғайту туралы ше-
шімді тек қана акцио-
нерлердің жал пы 
жиналысы қабыл-
дайды, бұл ретте 
жай акцияларды 
олардың жарияланған 
саны шеңберінде 
орналастыру банктің 
директорлар кеңесінің 
шешімі бойынша 
жүзеге асырылады

құралдың белгілі 
бір уақыт кезеңі 
аралығында мейлінше 
төмен бағамен жаңа 
құрал шығарылған 
жағдайда эмитенттің 
инвесторларға 
өтемақы төлеуі 
үшін қойылатын 
талап сияқты қайта 
капиталдандыруға 
кедергі жасайтын 
ерекшеліктері жоқ

 

14 банктің қаржылық 
есептілігінде нақты 
жəне жеке ашып 
көрсетілген

  

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 12 қарашадағы №191 қаулысына 3-қосымша

Банктің пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуы міндетті өзге 
де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне 5-қосымша

Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша
мөлшерленген банк активтерiнiң кестесi

№ Баптар атауы Тəуекел 
дəрежесi 
пайызбен

I топ

1 Қолма-қол теңге 0
2 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен 

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

0

3 Тазартылған бағалы металдар 0

4 Қазақстан Республикасының Үкiметiне берiлген 
қарыздар

0

5 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен 
емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар елдердiң орталық үкiметтерiне берiлген қарыздар

0

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

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

0

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

0

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

0

10 Ұлттық Банктегi салымдар жəне Ұлттық Банкке өзге 
де талаптар

0

11 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен 
емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi 
бар елдердiң орталық банктерiндегi салымдар

0

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

0

13 Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық 
берешегі

0

14 Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы 
органдарының салықтар мен бюджетке төленетін 
басқа да төлемдер бойынша дебиторлық берешегi

0

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

0

16 Нұр-Сұлтан жəне Алматы қалаларының жергілікті 
атқарушы органдары шығарған Қазақстан 
Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары

0

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

0

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

0

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

0

20 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес 
борыш тық рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiк-
тердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
ха лықаралық қаржы ұйымдары шығарған бағалы 
қағаздар

0

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

0

22 Тəуекелдің І тобына енгізілген активтер бойынша 
есептелген сыйақы

0

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

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

20

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

20

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

20

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

20

27 Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы ор-
гандарына берiлген қарыздар

20

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

20

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

20

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

20

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

20

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

20

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

20

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

20

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

20

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

20

37 Қазақстан Республикасының жергiлiктi атқарушы 
органдары шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар, 
Нұр-Сұлтан жəне Алматы қалаларының жергілікті 
атқарушы органдары шығарған мемлекеттік бағалы 
қағаздарын қоспағанда

20

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

20

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

20

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

20

41 Тəуекелдің ІІ тобына енгізілген активтер бойынша 
есептелген сыйақы

20

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

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

48 Мынадай талапқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын 
үй қарыздары (осы кестенің 75, 77 жəне 78-жол-
дарында көрсетілген жеке тұлғаларға берілген 
қарыздарды қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын 
үй қарызы сомасының кепіл құнына қатынасы қоса 
алғанда кепіл құнының 50 (елу) пайызынан аспайды

35

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

35

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

35

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

50

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

100

53 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен 
халықаралық қаржылық есептіліктің стандартта-
рына сəйкес 35 (отыз бес) пайыздан аз провизи-
ялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі 
борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойын-
ша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі 
өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық тұрғын 
үй қарыздарын жəне осы кестенің 74, 75, 76, 77, 
78 жəне 104-жолдарында көрсетілген, сондай-ақ 
жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық 
қарыздарды қоспағанда)

100

54 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен 
халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына 
сəйкес 35 (отыз бес) пайыздан көп жəне 50 (елу) пай-
ыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған 
Қазақстан Республикасының резиденттеріне 
берілген, негізгі борыш жəне (немесе) есептелген 
сыйақы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам 
мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық 
тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 74, 75, 76, 
77, 78 жəне 104-жолдарында көрсетілген, сондай-
ақ жеке тұлғаларға берілген кепілсіз тұтынушылық 
қарыздарды қоспағанда)

75

55 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен 
халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына 
сəйкес 50 (елу) пайыздан көп провизиялар (резерв-
тер) қалыптастырылған Қазақстан Республикасының 
резиденттеріне берілген, негізгі борыш жəне (не-
месе) есептелген сыйақы бойынша күнтізбелік 90 
(тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар 
қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын жəне 
осы кестенің 74, 75, 76, 77, 78 жəне 104-жолдарын-
да көрсетілген, сондай-ақ жеке тұлғаларға берілген 
кепілсіз тұтынушылық қарыздарды қоспағанда)

50

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

75

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

66 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тан «ВВ-
»-қа дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейіндегі рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының резидент банктеріне немесе 
Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-»-тан «ВВ+»-қа 
дейінгі (қоса алғанда) борыштық рейтингі немесе 
басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент банкке ашылған 
корреспонденттік шоттар бойынша талаптар

50

67 «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына 
талаптар

50

68 Тəуекелдің III тобына енгізілген активтер бойынша 
есептелген сыйақы (осы кестенің 49 жəне 50-жол-
дарында көрсетілген активтер бойынша есептелген 
сыйақыны қоспағанда)

50

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

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

200

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

100

76 Тəуекелдің III тобына жатқызылғандарды қоспағанда, 
тиісті валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) валюталық 
тəуекелдері қарыз алушы тарапынан тиісті хеджир-
леу құралдарымен жабылмаған жеке тұлғаларға 
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап берілген жəне ше-
тел ва лютасында 1 (бір) жылдан аспайтын мерзімге 
берілген қарыздар, оның ішінде тұтынушылық 
қарыздар

200

77 Банк есептейтін төмендегі критерийлердің біріне 
сəйкес келетін жеке тұлғаларға 2016 жылғы 1 қаңтар 
- 2019 жылғы 31 желтоқсан аралығында берілген 
қамтамасыз етілмеген қарыздар, оның ішінде 
тұтынушылық қарыздар:
2017 жылғы 1 қаңтар - 2019 жылғы 31 желтоқсан 
аралығында ай сайын қарыздарды мониторингтеу 
кезінде:
1) қарыз алушы - жеке тұлғаның бір айлық орташа 
кірісін есептеу үшін соңғы 6 (алты) айдағы бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорынан жеке зейнетақы 
шотынан үзінді-көшірмені немесе қарыз алушының 
банктің төлем карточкалары арқылы қарыз алушы 
өтініш берген күн алдындағы қатарынан 6 (алты) ай 
ішінде жалақыны алу туралы ақпаратты пайдалана 
отырып, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 9125 болып тіркелген «Қаржы 
ұйымдарының банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жəне басқа да операцияларды жүргізуіне 
шектеулер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 жел-
тоқсандағы №292 қаулысына (бұдан əрі – №292 
қаулы) сəйкес есептелген қарыз алушының борыш-
тық жүктемесі коэффициентінің деңгейі 0,35 асады;
2) берілген күн алдындағы соңғы 24 (жиырма төрт) ай 
ішінде кез келген қолданыстағы немесе жабық қарыз 
берешегі жəне (немесе) ол бойынша сыйақы бойын-
ша мерзімі өткен төлемдер күнтізбелік 60 (алпыс) 
күннен асады не мерзімі күнтізбелік 30 (отыз) күннен 
асатын мерзімі өткен төлемдерге 3 (үш) реттен артық 
жол берілген;
3) қарыздарды ай сайынғы мониторингтеу кезінде 
осы жолдың 1) немесе 2) тармақшасында көрсетілген 
есептеуге арналған ақпарат жоқ.
Банктің осы жолдың жоғарыда көрсетілген 
тармақшаларының бірінде көзделген ақпараты 
болмаған жағдайда, жеке тұлғаларға берілген 
қарыздар қамтамасыз етілмеген деп танылады 
жəне осы жолға сəйкес кредитік тəуекелдің дəрежесі 
бойынша мөлшерленеді

150

78 2016 жылғы 1 қаңтар - 2019 жылғы 31 желтоқсан 
аралығында жеке тұлғаларға берілген басқа да 
қарыздар, оның ішінде тұтынушылық қарыздар (осы 
кестенің 77-жолында көрсетілген ипотекалық тұрғын 
үй қарыздары мен жеке тұлғаларға қарыздарды 
қоспағанда) 

100

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

100

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

100

81 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-»-тан төмен 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi 
бар резидент ұйымдардағы, тиісті рейтингтік бағасы 
жоқ резидент ұйымдардағы жəне Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-қа дейінгі борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрези-
дент ұйымдардағы салымдар

100

82 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-»-тан төмен 
борыштық рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi 
бар резидент ұйымдардың, тиісті рейтингтік бағасы 
жоқ резидент ұйымдардың жəне Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВ-»-қа дейінгі борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрези-
дент ұйымдардың дебиторлық берешегі

100

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

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

100

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

100

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

100

87 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-» төмен борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң 
бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар рези-
дент ұйымдар, тиісті рейтингтік бағасы жоқ рези-
дент ұйымдар жəне Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«ВВВ+»-тан «ВВ-» -ке дейінгі борыштық рейтингi не-
месе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингi бар бейрезидент ұйымдар 
шығарған бағалы қағаздар

100

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

100

89 «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының 
ар найы қаржы компаниясы шығарған бағалы 
қағаздар

100

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

100

91 IV тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша 
есептелген сыйақы

100

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

V топ
96 Қаржы есептілігі ХҚЕС-ға сəйкес шоғырландырылған 

заңды тұлғалардың акцияларына (жарғылық капи-
талдағы қатысу үлесіне), мерзімсіз қаржы құрал да-
рына, реттелген борышына банктің инвестициялары

100

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

100
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(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде) 

(Соңы 21-бетте) 

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

250

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

104 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВ-» төмен борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингі бар бейрезидент 
ұйымдарға жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ жəне тиісті 
валюталық түсімі жоқ жəне (немесе) қарыз алушы та-
рапынан валюталық тəуекелдері хеджирлеудің тиісті 
құралдарымен өтелмеген бейрезидент ұйымдарға 2016 
жылғы 1 қаңтардан бастап берілген жəне шетел валю-
тасымен 1 (бір) жылдан астам емес мерзімге ұсынылған 
қарыздар

200

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

150

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

150

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

150

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

150

109 Төменде көрсетілген шет мемлекеттердің аумағында 
тіркелген Қазақстан Республикасының бейрезидент 
ұйымдарындағы салымдар:
1) Андорра Князьдігі; 
2) Америка Құрама Штаттары (Американдық Виргин 
аралдарының, Гуам аралының жəне Пуэрто-Рико 
Достастығы аумақтары бөлiгiнде ғана); 
3) Антигуа жəне Барбуда мемлекеті; 
4) Багам аралдары достастығы; 
5) Барбадос мемлекетi;
6) Бахрейн мемлекеті;
7) Белиз мемлекетi;
8) Бруней Даруссалам мемлекетi;
9) Бiрiккен Араб Əмiрлiктерi (Дубай қаласының аумағы 
бөлiгiнде ғана); 
10) Вануату Республикасы;
11) Гватемала Республикасы;
12) Гренада мемлекетi;
13) Джибути Республикасы; 
14) Доминикан Республикасы;
15) Жаңа Зеландия (Кук жəне Ниуэ аралдарының 
аумақтары бөлiгiнде ғана); 
16) Индонезия Республикасы;
17) Испания (Канар аралдарының аумағы бөлiгiнде 
ғана); 
18) Кипр Республикасы; 
19) Комор аралдары Федералды Ислам Республикасы; 
20) Коста-Рика Республикасы;
21) Қытай Халық Республикасы (Аомынь (Макао) жəне 
Сянган (Гонконг) арнайы əкiмшiлiк аудандарының 
аумақтары бөлiгiнде ғана);
22) Либерия Республикасы;
23) Лихтенштейн Князьдігі; 
24) Малайзия (Лабуан анклавының аумағы бөлiгiнде 
ғана); 
25) Маврикий Республикасы; 
26) Мальдив Республикасы;
27) Мальта Республикасы;
28) Маршалл аралдары Республикасы;
29) Монако Князьдігі;
30) Мьянма Одағы;
31) Науру Республикасы; 
32) Нидерланд (Аруба аралының аумағы жəне Антиль 
аралдарының тəуелдi аумақтары бөлiгiнде ғана); 
33) Нигерия Федеративтiк Республикасы;
34) Португалия (Мадейра аралдарының аумағы 
бөлігінде ғана); 
35) Палау Республикасы;
36) Панама Республикасы;

150

37) Самоа Тəуелсiз мемлекетi;
38) Сейшел аралдары Республикасы;
39) Сент-Винсент жəне Гренадин мемлекетi;
40) Сент-Китс жəне Невис Федерациясы;
41) Сент-Люсия мемлекетi;
42) Тонга Корольдiгi; 
43) Ұлыбритания мен Солтүстiк Ирландияның Бiрiккен 
Корольдiгi (мынадай аумақтар бөлiгiнде ғана): 
Ангилья аралдары;
Бермуд аралдары;
Британдық Виргин аралдары;
Гибралтар;
Кайман аралдары;
Монтсеррат аралы;
Теркс жəне Кайкос аралдары;
Мэн аралы; 
Норманд аралдары (Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни 
аралдары); 
44) Филиппин Республикасы;
45) Шри-Ланка Демократиялық Республикасы

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

115 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ-» төмен борыштық 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент 
ұйымдар жəне тиісті рейтингтік бағасы жоқ бейрезидент 
ұйымдар шығарған бағалы қағаздар

150

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

150

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

350

118 V тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есеп-
телген сыйақы

150

Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген
банк активтерiнiң кестесiне қосымша

 
Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 

мөлшерленуге тиіс банк активтерінің есебіне түсіндірме
 
1. Салымдар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) оффшорлық аймақтардың азаматтары болып табылатын;
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салым-

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салым-
дар, дебиторлық берешек, сатып алынған бағалы қағаздар жəне қарыздар 
тəуекелдің нөл дəрежесі бойынша мөлшерленеді.

5. Салымдардың тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің 
активтерін есептеу мақсатында:

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

тұтынушылық қарыз деп жеке тұлғаларға кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асырумен байланысты емес тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуға берілген қарыз түсініледі.

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

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 12 қарашадағы №191 қаулысына 4-қосымша

Банктің пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуы міндетті өзге 
де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне 5-1-қосымша

Борыштық жүктеме коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз 
тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тəуекел 

дəрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мəндері

1-кесте. Ресми растауы бар кірістің негізінде борыштық жүктеме 
коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар 
бойынша салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 

мөлшерлеу коэффициенттерінің мəндері

Берешек сомасы бойынша санат, 
теңгемен

Артық төлеу деңгейі (ЖТСМ)
0-30 % 30 %-дан көп

120 АЕК-тен аз 100 % 110 %
120 - 200 АЕК 110 % 120 %
200 - 400 АЕК 120 % 130 %
400 - 800 АЕК 130 % 140 %
800 - 2 000 АЕК 140 % 150 %
2 000 АЕК-тен астам 150 % 200 %

2-кесте. Ресми растауы жоқ кірістің негізінде борыштық жүктеме 
коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар 
бойынша салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 

мөлшерлеу коэффициенттерінің мəндері

Берешек сомасы бойынша санат, 
теңгемен

Артық төлеу деңгейі (ЖТСМ)
0-30 % 30 %-дан көп

120 АЕК-тен аз 100 % 110 %
120 - 200 АЕК 110 % 120 %
200 - 400 АЕК 120 % 130 %
400 - 800 АЕК 140 % 150 %
800 - 2 000 АЕК 150 % 200 %
2 000 АЕК-тен астам 250 % 300 %

Борыштық жүктеме коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз 
тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тəуекел 

дəрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мəндеріне 
қосымша

Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге 
тиіс борыштық жүктеме коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз 

тұтынушылық қарыздар бойынша салымдардың кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерлеу коэффициенттерінің мəндерін 

есептеуге түсіндірме

1. Берешек сомасы бойынша санат банктер, микроқаржы ұйымдары 
жеке тұлғаға берген кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойынша бүкіл 
берешекті, оның ішінде өтелмеген қарыз бойынша мерзімі өткен 
төлемдердің сомасын, қарыз алушыға ашылған, талаптарымен қарыз 
алушыны кредиттеу көзделген жəне жеке тұлғаға кепілсіз тұтынушылық 
қарыз беру туралы шешім қабылдау сəтінде айқындалатын кредиттік 
желі жəне (немесе) төлем картасы шеңберіндегі кредиттік лимиттің 
пайдаланылған бөлігінің сомасын қамтиды.

2. Қарыз алушының өтелмеген қарызы бойынша мерзімі өткен 
төлемдердің сомасы мерзімі өткен негізгі борыштың, мерзімі өткен 
сыйақының сомасын жəне банктің, микроқаржы ұйымының балансынан 
есептен шығарылған берешектің сомасын қамтиды. 

3. Қарыз алушыға бұрын жасалған банктік қарыз шартын қайта 
қаржыландыру мақсатында қарыз берілген жағдайда, өтелмеген қарыз 
бойынша берешектің қайта қаржыландырылуға тиіс сомасы берешектің 
жалпы сомасын есептеуге қосылмайды. 

4. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының 
салымшылардың (алушылардың) мiндеттi зейнетақы жарналары, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналары бойынша дерекқоры жəне (немесе) бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорының дерекқоры, жəне (немесе) орталық 
атқарушы органдардың жəне оларға тиесілі не қарасты заңды тұлғалардың 
дерекқоры, жəне (немесе) жалақы сомасы жəне жұмыс берушіден өзге 
кірістер түсетін банктік шот бойынша үзінді көшірме, жəне (немесе) 
зейнетақы төлемдерi, жəне (немесе) зейнетақы аннуитеті шарты бойынша 
сақтандыру төлемдерi, жəне (немесе) «Қызметкер еңбек (қызметтік) 
міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті 
сақтандыру туралы» 2005 жылғы 7 ақпандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының талаптарына сəйкес жасалған аннуитеттік сақтандыру шарты 
бойынша сақтандыру төлемдерi, жəне (немесе) жеке тұлға - дара 
кəсіпкердің мынадай салық аударымдары негізінде есептелген кірісі түсетін 
банктік шоттан үзінді көшірме ресми кірісті растау көздері болып табылады:

1) патент негізінде арнайы салық режимі қолданылған кезде салық 
салынатын кірістің 5 (бес) пайызы; 

2) жеңілдетілген декларация негізінде арнайы салық режимі қолда-
нылған кезде салық салынатын кірістің 15 (он бес) пайызы;

3) белгіленген шегерім пайдаланыла отырып арнайы салық режимі 
қолданылған кезде салық салынатын кірістің 20 (жиырма) пайызы. 

5. Ресми растауы бар кірістің негізінде борыштық жүктеме коэф-
фициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар бойын-
ша салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерлеу 
коэф фициенттерінің мəндері мақсатында Түсіндірменің 4-тармағында 
көрсетілген ресми расталған кіріс пайдаланылады.

Басқа жағдайларда ресми растауы жоқ кірістің негізінде борыштық 
жүктеме коэффициентін есептеу кезінде кепілсіз тұтынушылық қарыздар 
бойынша салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерлеу 
коэффициенттерінің мəндері пайдаланылады.

6. Артық төлеу деңгейі жылдық көрсетуде мына формула бойынша 
есептеледі:

                            (∑VTM - V) / V  
* 100%                                    t / 365

мұнда:
VTM - негізгі борыш пен сыйақы бойынша қарыз алушының барлық 

төлемдерін, сондай-ақ банктік қарыз шартын қолданудың бүкіл кезеңіндегі 
қарызды беруге (оған қызмет көрсетуге) тікелей немесе жанама байла-
нысты комиссиялар мен өзге төлемдерді, оның ішінде қарыз алушының 
үшінші тұлғалардың пайдасына төлемдерін қамтитын банктік қарыз шарты 
бойынша өтелуге тиіс жалпы сома;

V – банктік қарыз шартын жасасу күніндегі қарыздың бастапқы сомасы;
t – қарыз мерзімі (күндермен).
7. Нормативтердің мақсаттары үшін қарыз шарты бойынша жылдық 

тиімді сыйақы мөлшерлемесін (ЖТСМ) есептеуде негізгі борыш пен 
сыйақы бойынша қарыз алушының барлық төлемдері, сондай-ақ банктік 
қарыз шартын қолданудың бүкіл кезеңіндегі қарызды беруге (оған қызмет 
көрсетуге) тікелей немесе жанама байланысты комиссиялар мен өзге 
төлемдер, оның ішінде қарыз алушының үшінші тұлғалардың пайдасына 
төлемдері қамтылады. 

8. Банк артық төлеу деңгейі мен ЖТСМ-ді оны беру туралы шешімді 
қабылдау сəтінде берілетін кепілсіз тұтынушылық қарыз бойынша 
есептейді. 

9. Банк берешек сомасы бойынша санатқа жəне артық төлеу деңгейіне 
байланысты тəуекелдің пайыздағы тиісті дəрежесін қолданады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
   2019 жылғы 12 қарашадағы №191 қаулысына 5-қосымша

Банктің пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуы міндетті өзге 
де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды  

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне 6-қосымша
 
Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген

шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің кестесі
№ Баптардың атауы Конверсия 

коэффициентi 
пайызбен

I-топ
1 Міндеттемелері толығымен: Қазақстан Респуб-

ли касы Үкіметінің, Ұлттық Банктің, «Самұрық-
Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік 
қоға мының, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы хол-
дингі» акционерлік қоғамының, Standard & Poor’s 
агенттігінің «АА-» жəне одан жоғары деңгейдегі 
тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар шет мемлекеттердің орталық 
үкіметтерінің жəне орталық банктерінің қарсы 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); банктің 
иелігіне берілген ақшамен немесе тазартылған 
бағалы металдармен; Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, Ұлттық Банктің, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының, 
«Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акцио-
нерлік қоғамының, Standard& Poor’s агенттігінің 
«АА-» төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
бағалы қағаздарымен қамтамасыз етілген банк 
кепілдіктері мен кепілдемелері.

0

2 Қазақстан Республикасының Үкіметі, Ұлттық 
Банк, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамы, «Бəйтерек» ұлттық басқару-
шы холдингі» акционерлік қоғамы шығарған 
мемлекеттік бағалы қағаздарды немесе Standard 
& Poor’s агенттiгiнің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейдегі тəуелсiз рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң 
орталық үкiметтерi жəне орталық банктері 
шығарған бағалы қағаздарды, Нормативтердің 
19-тармағында көзделген өтiмдiлiгi жоғары басқа 
да бағалы қағаздарды сатып алу не сату бойын-
ша шартты (ықтимал) мiндеттемелер

0

3 Банк аккредитивтерi: банктiң қаржы 
мiндеттемелерiнсiз; мыналармен: Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің, Ұлттық Банктің, 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамының, «Бəйтерек» ұлттық 
басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының, 
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» жəне одан 
жоғары деңгейдегі тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
кепілдіктерімен (кепілдемелерімен); Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің, Ұлттық Банктің, 
«Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамының, «Бəйтерек» ұлттық 
басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының, 
Standard & Poor’s агенттігінің «АА-» жəне одан 
жоғары деңгейдегі тəуелсіз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтерінің жəне орталық банктерінің 
бағалы қағаздарымен; банктің иелігіне берiлген 
ақшамен немесе тазартылған бағалы металдар-
мен қамтамасыз етiлген мiндеттемелер

0

4 Банктің талабы бойынша кез келген сəтте 
жойылуға жататын қарыздар мен салымдар-
ды банктiң болашақта орналастыруы бойынша 
ықтимал (шартты) мiндеттемелер

0

5 Банктiң еншiлес компанияларының пайдасына 
олар арқылы сыртқы қарыздарды тартқан жəне 
банктiң борыштық мiндеттемелерiн орналас-
тыр ған кезде берiлген банктiң кепілдіктері мен 
кепiлдемелерi

0

6 Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабыл-
даған кепілдіктер

0

II-топ
7 Өтеу мерзiмi 1 (бір) жылдан аз қарыздар мен са-

лымдарды банктiң болашақта орналастыруы бой-
ынша ықтимал (шартты) мiндеттемелер

20

8 Мiндеттемелері мыналармен: Standard & Poor’s 
агенттiгiнің «А-»-тен «АА-»-ке дейiнгі тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң 
жəне орталық банктерiнiң қарсы кепiлдiктерімен 
(кепiлдемелерімен); Standard&Poor’s агенттiгiнiң 
«А-»-тен «АА-»-ке дейiнгі тəуелсiз рейтингi неме-
се басқа рейтингтік агенттіктердің бірiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет мемлекеттердiң 
орталық үкiметтерiнiң жəне орталық банктерiнiң 
бағалы қағаздарымен толық қамтамасыз етiлген 
банк кепiлдiктерi мен кепiлдемелерi

20

9 Мiндеттемелері мыналармен: Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «А-»-тен «AA-»-ке дейiнгі тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегі рейтингi бар 
шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң 
жəне орталық банктерiнiң кепiлдiктерімен 
(кепiлдемелерімен); Standard & Poor’s агенттiгiнің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейдегі борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
банктердiң кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен); 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-»-ке 
дейiнгі тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингi бар шет мемлекеттердiң орталық 
үкiметтерiнiң жəне орталық банктерiнiң бағалы

20
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қағаздарымен; Standard&Poor’s агенттiгiнің «АА-» 
жəне одан жоғары деңгейдегі борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердiң 
бағалы қағаздарымен қамтамасыз етiлген банк 
аккредитивтерi

10 Банк шартты міндеттемелер шоттарында 
ұстайтын жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ААА»-дан «АА-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard 
& Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzAAA»-дан «kzAA-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

20

III-топ
11 Өтеу мерзiмi 1 (бір) жылдан көп қарыздар мен са-

лымдарды банктiң болашақта орналастыруы бой-
ынша ықтимал (шартты) мiндеттемелер

50

12 Мiндеттемелері мыналармен: Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «BBB-»-тен «А-»-ке дейiнгі тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң 
жəне орталық банктерiнiң қарсы кепiлдiктерімен 
(кепiлдемелерімен); Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«А-»-тен «АА-»-ке дейiнгі борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердiң 
кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен); Standard 
& Poor’s агенттiгiнің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейдегі борыштық рейтингi немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың 
кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен) жəне 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 
сақтандыру полистерiмен; Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «ВВВ-»-тен «А-»-ке дейiнгі тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң жəне 
орталық банктерiнiң бағалы қағаздарымен; 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-»-тен «AA-
»-ке дейiнгі борыштық рейтингi немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң осындай 
деңгейдегi рейтингi бар банктердiң бағалы 
қағаздарымен; Standard & Poor’s агенттiгiнің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейдегі борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен 
толық қамтамасыз етiлген банк кепiлдiктерi мен 
кепiлдемелерi

50

13 Мiндеттемелері мыналармен: Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «ВВВ-»-тен «A-»-ке дейiнгі тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң 
жəне орталық банктерiнiң қарсы кепiлдiктерімен 
(кепiлдемелерімен); Standard & Poor’s агенттiгiнiң 
«А-»-тен «АА-»-ке дейiнгі борыштық рейтингi 
немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар банктердiң 
кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен); Standard 
& Poor’s агенттiгiнің «АА-» жəне одан жоғары 
деңгейдегі борыштық рейтингi немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар заңды тұлғалардың 
кепiлдiктерімен (кепiлдемелерімен) жəне 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының 
сақтандыру полистерiмен; Standard & Poor’s 
агенттiгiнiң «BBB-»-тен «А-»-ке дейiнгі тəуелсiз 
рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар шет 
мемлекеттердiң орталық үкiметтерiнiң жəне 
орталық банктерiнiң бағалы қағаздарымен; 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А-»-тен «АА-
»-ке дейiнгі борыштық рейтингi немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас 
деңгейдегi рейтингi бар банктердiң бағалы 
қағаздарымен; Standard & Poor’s агенттiгiнің 
«АА-» жəне одан жоғары деңгейдегі борыштық 
рейтингi немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң 
бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар 
заңды тұлғалардың бағалы қағаздарымен толық 
қамтамасыз етiлген банк аккредитивтерi

50

14 «Қазақстанның ипотекалық компаниясы» акцио-
нерлік қоғамынан ипотекалық тұрғын үй қарыз-
дары бойынша талап ету құқықтарын керi сатып 
алу бойынша ықтимал (шартты) мiндеттемелер

50

15 Банк шартты міндеттемелер шоттарында 
ұстайтын жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«А+»-тен «А-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі неме-
се басқа рейтингтiк агенттiктердiң бірiнiң осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard & 
Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша «kzA+»-
тен «kzA-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе 
басқа рейтингтiк агенттiктердiң бірінің ұлттық 
шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі 
бар секьюритилендіру позициялары

50

IV-топ
16 Қаржы құралдарын банкке жəне банктің керi са-

тып алу мiндеттемесiмен сату туралы келісім
100

17 Банктiң өзге кепiлдiктерi (кепiлдемелерi) 100
18 Банктiң өзге аккредитивтерi 100
19 Банк шартты міндеттемелер шоттарында 

ұстайтын жəне Standard & Poor’s агенттігінің 
«ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі 
немесе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң 
осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi немесе Standard 
& Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzBBB+»-тен «kzBBB-»-ке дейінгі рейтингтік 
бағасы немесе басқа рейтингтiк агенттiктердiң бі-
рінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгей-
дегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

100

20 Банктiң өзге шартты (ықтимал) мiндеттемелерi 100
21 Банк шартты міндеттемелер шоттарында 

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

350

Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген
шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің кестесіне қосымша

 
Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің 
ықтимал жəне шартты міндеттемелерінің есебіне түсіндірме
 
Нормативтердің 21-тармағына сəйкес нарықтық тəуекелі ескерілген 

активтердің, шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелердің есебіне 
қосылған шартты жəне ықтимал міндеттемелер валюталарды айырбастау 
бағамдарының жəне бағалы металдар бағамдарының өзгеруіне байла-
нысты нарықтық тəуекелі бар қаржы құралдарының есебіне енгізілген 
шартты жəне ықтимал міндеттемелерді қоспағанда, кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленетін активтердің, шартты жəне ықтимал 
міндеттемелердің есебіне қосылмайды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 12 қарашадағы № 191 қаулысына 6-қосымша

Банктің пруденциялық нормативтерінің жəне сақталуы міндетті өзге 
де нормалары мен лимиттерінің нормативтік мəндері мен оларды 

есептеу əдістемелеріне, капиталының мөлшеріне 15-қосымша
 
Қолжетімді тұрақты қорландыру міндеттемелерінің кестесі 

№ Баптар атауы

Қолжетімді 
тұрақты 

қорландыру 
коэффициенті, 
пайызбен

1 Меншікті капитал Нормативтердің 7 жəне 11-тар-
мақтарында белгіленген шегерімдерге дейін 
қосылады (1 (бір) жылдан аз өтеу мерзімі бар 
екінші деңгейдегі капитал құралдарын қоспағанда)

100

2 Капиталдың өзге құралдары жəне 1 (бір жыл жəне 
одан көп қалған өтеу мерзімі бар міндеттемелер

100

3 Тұрақты депозиттер 95
4 Аздап тұрақсыз депозиттер 90
5 Қаржылық емес ұйымдар берген 1 (бір) жылдан 

аз қалған өтеу мерзімі бар міндеттемелер
50

6 Клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиент тің 
өтімділігін басқару қызметімен байланысты
салымдар

50

7 Шет мемлекеттердің орталық үкіметтері, шет 
мем лекеттердің жергілікті билік органдары жəне 
халықаралық қаржы ұйымдары ұсынған 1 (бір) 
жылдан аз қалған өтеу мерзімі бар міндеттемелер

50

8 Заңды тұлғалардың салымдарын қоса алғанда 6 
(алты) айдан көп жəне 1 (бір) жылдан аз қалған 
өтеу мерзімі бар міндеттемелердің өзге түрлері

50

9 Заңды тұлғалардың 6 (алты) айдан аз қалған 
өтеу мерзімі бар салымдары

0

10 Заңды тұлғалардың шартсыз мерзімінен бұрын 
алу мүмкіндігі бар салымдары

0

11 Өзге мiндеттемелер, оның ішінде мерзімсіз 
мiндеттемелер (мерзімі кейінге қалдырылған 
салық мiндеттемелері үшін ерекше режим 
белгілеумен)

0

12 Егер мiндеттемелер мөлшері туынды қаржы 
құралдары бойынша активтердің мөлшерінен 
асқан жағдайда, туынды қаржы құралдары бой-
ынша активтерді шегергенде туынды қаржы 
құралдары бойынша міндеттемелер бойынша 
нетто тұрақты қорландыру коэффициенті

0

13 Сатып алу күнінде қаржы құралдарын, шетел ва-
лютасын сатып алудан туындайтын төлемдер

0

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 19 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №19613 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 28 маусым     №98     Нұр-Сұлтан қаласы

«Тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде және міндетті 

әлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде көрсетілетін медициналық 

қызметтерге тарифтерді бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің 2018 жылғы
5 қыркүйектегі №10 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 220-227, 230-нөмірлерде)

Неонаталдық кезенде жүргізілетін АХЖ-9 кодтар тізбесі, 
кардиохирургиялық оталардан басқасы

№ АХЖ-9 
коды АХЖ-9 атауы 

1 2 3 
1108 54.01 Құрсақ қуысы абцессін дренаждау 
1109 54.10 Лапаротомия 
1110 54.11 Диагностикалық лапаратомия 
1111 54.12 Жақындағы лапаратомияның орнында релапарато-

мия жасау 
1112 54.19 Басқа лапаротомия 
1113 54.21 Лапароскопия 
1114 54.22 Құрсақ қабырғасы немесе кіндік биопсиясы 
1115 54.23 Ішперде биопсиясы 
1116 54.25 Перитонеальды лаваж 
1117 54.30 Құрсақ қабырғасы немесе кіндік тінін немесе 

зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу 
1118 54.40 Ішперде тінін кесу немесе бұзу 
1119 53.81 Диафрагма жарығын жою, торакальды жету əдісі, диа-

фрагмы пликациясы 
1120 54.59 Перитонеалды жабыспаларды басқа жолмен алып 

тастау 
1121 54.60 Құрсақ қабырғасына жəне ішпердесіне тігіс салу 
1122 54.61 Құрсақ қабырғасындағы операциялан кейінгі 

тігістердің ашылған жерлеріне қайтадан тігіс салу 
1123 54.62 Құрсақ қабырғасының түйіршіктелген жарақатына 

тігістерді кешіктіріп салу 
1124 54.63 Құрсақ қабырғасын тігіп тастаудың басқа түрлері 
1125 54.64 Ішпердені тігіп тастау 
1126 54.71 Алдыңғы құрсақ қабырғасының бітіспеуін жою 
1127 54.72 Құрсақ қабырғасындағы қалпына келтіруші 

манипуляциялардың басқа түрлері 
1128 54.73 Ішпердедегі қалпына келтіруші манипуляциялардың 

басқа түрлері 
1129 54.74 Шарпыға басқа қалпына келтіруші операциялар жасау 
1130 54.75 Шажырқайдағы қалпына келтіруші 

манипуляциялардың басқа түрлері 
1131 54.92 Құрсақ қуысынан бөгде затты алып тастау 
1132 54.93 Тері-құрсақтық жыланкөзді жасау 
1133 54.94 Құрсақ-тамырлы шунт жасау 
1134 54.95 Ішпердені кесу 
1135 55.00 Бүйректегі операциялар 
1136 55.01 Нефротомия 
1137 55.0190 Нефролитотомия 
1138 55.02 Нефростомия 
1139 55.03 Фрагменттеусіз тері асты (перкутандық) нефролито-

трипсиясын, нефролитолапаксиясын жəне нефросто-
миясын жасау 

1140 55.10 Нефротомия, нефростомия 
1141 55.11 Пиелотомия 
1142 55.12 Пиелостомия 
1143 55.20 Пиелотомия жəне пиелостомия 
1144 55.23 Бүйректің жабық биопсиясы 
1145 55.29 Бүйректегі басқа диагностикалық манипуляциялар 
1146 55.31 Бұйректің жабық биопсиясы 
1147 55.39 Бүйрек тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті 

кесудің немесе бұзудың басқа түрлері 
1148 55.40 Жартылай нефрэктомия 
1149 55.4010 Бүйрек резекциясы 
1150 54.50 Лапаротомия, тарылуды жою (резекция, стома немесе 

анастомоз), висцеролиз 
1151 55.50 Толық нефрэктомия 
1152 55.52 Қалған (жалғыз) бүйректің нефрэктомиясы 
1153 55.53 Трансплантацияланған немесе күшпен тартып 

алынған бүйректі сылып тастау 
1154 55.54 Екі жақты нефрэктомия 
1155 55.70 Нефропексия 
1156 55.80 Бүйректегі басқа қалпына келтіруші операциялар 
1157 55.81 Бүйрек жырығын тігіп тастау 
1158 55.82 Нефростомияны жəне пиелостомияны жабу 
1159 55.83 Бүйректің басқа жыланкөзін жабу 
1160 55.84 Бүйректің қоретендіруші аяқшасының бұралуын азай-

ту 
1161 55.85 Таға тəріздес бүйректің истмотомиясы 
1162 55.86 Бүйрек анастомозы 
1163 55.51 Нефроуретерэктомия 
1164 55.89 Бүйректегі өзге қалпына келтіруші операциялар 
1165 55.90 Бүйректегі басқа операциялар 
1166 55.91 Бүйректің декапсуляциясы 
1167 55.92 Бүйректің тері асты пункциясы 
1168 55.98 Механикалық бүйректі алып тастау 
1169 55.99 Бүйректегі басқа манипуляциялар 
1170 56.00 Несептамырдағы операциялар 
1171 55.87 Астау- несептамыр сегментінің пластикасы 
1172 56.20 Уретеротомия 
1173 56.31 Уретероскопия 
1174 56.34 Несептамырдың ашық биопсиясы 
1175 56.39 Несептамырдағы басқа диагностикалық манипуля-

циялар 
1176 56.40 Уретрэктомия, басқаша анықталмаған 
1177 56.41 Несептамыр резекциясы 
1178 56.42 Толық уретерэктомия 
1179 56.50 Тері асты несеп илиостомиясы 
1180 56.51 Уретерокутанеостомия 
1181 56.52 Уретерокутанеостомияны тексеру 
1182 56.61 Басқа тері уретростомиясын жасау 
1183 56.62 Басқа тері уретростомиясын тексеру 
1184 56.71 Ішекке зəрдің бөлінуі 
1185 56.72 Несептамырлы-ішекті анастомозды тексеру 
1186 56.73 Бүйрек несеп анастомозын жасау, басқасы 

анықталмаған 
1187 56.74 Уретероцистонеостомия 
1188 56.75 Трансуретероуретеростомия 
1189 56.79 Басқа анастомоз немесе несептамырды шунттау 
1190 56.81 Ішкі саңылаулы жабыспаларды эндоскопиялық жол-

мен кесу жəне несептамырдың балонды дилитациясы 
1191 56.82 Несептамыр жырығын тігіп тастау 
1192 56.83 Уретеростомияны жабу 
1193 56.84 Несептамырдың басқа жыланкөзін жабу 
1194 56.85 Уретеропексия 
1195 56.86 Несептамырдан лигатураны алып тастау 
1196 56.89 Несептамырды басқа жолмен қалпына келтіру 
1197 56.90 Несептамырдағы басқа операциялар 
1198 56.95 Несептамырды таңу 
1199 56.99 Несептамырдағы басқа манипуляциялар 
1200 57.00 Қуыққа операция жасау 

1201 56.10 Несептамыр обструкциясын трансуретральды ликви-
дациясы 

1202 57.11 Троакарлы цистостомия 
1203 57.12 Қуықты кесу арқылы ішкі саңылаулы жабыспалардың 

лизисі 
1204 57.13 Басқа цистотомия жəне цистостомия 
1205 57.18 Басқа қасағаүстілік цистомия 
1206 57.19 Басқа цистомия 
1207 57.20 Басқа везикостомия 
1208 57.21 Везикостомия 
1209 57.22 Везикостомияны жабуды тексеру 
1210 57.23 Қуықтың жабық (трансуретральды) биопсиясы 
1211 57.34 Қуықтың ашық биопсиясы 
1212 57.39 Қуықтағы басқа диагностикалық манипуляциялар 
1213 57.50 Қуықтағы басқа қалпына келштіруші операциялар 
1214 57.10 Цистотомия жəне цистостомия 
1215 57.59 Қуық тінін немесе зақымданған бөлігін ашық кесу не-

месе бұзу 
1216 57.60 Қуықтың резекциясы 
1217 57.601 Қуықтың резекциясы, Брикер бойынша илеокондуит 

жасау 
1218 57.6022 Қуық жасалуының плазмалық трансуретральды вапо-

ризациясы 
1219 57.51 Несеп жүрісін кесу 
1220 57.70 Уретрэктомиямен түбегейлі цистэктомия жасау 
1221 57.71 Лимфодиссекциямен түбегейлі цистэктомия жасау 
1222 57.7119 Простатаның гемирезекциямен түбегейлі цистэкто-

миясы 
1223 57.79 Басқа толық цистэктомия 
1224 57.81 Қуық жырығын тігіп тастау 
1225 57.82 Цистостомияны жабу 
1226 57.83 Қуықтың немесе ішектің жыланкөзін сылып тастау 
1227 57.84 Қуықтың басқа жыланкөзін сылып тастау 
1228 57.61 Қуық құрылуының трансуретралды резекциясы 
1229 57.86 Қуық экстрофиясын қалпына келтіру 
1230 57.88 Қуықтың басқа анастомозы 
1231 57.89 Қуықты қалпына келтіруші басқа операциялар 
1232 57.90 Қуықтағы басқа операциялар 
1233 57.91 Қуық мойнағындағы обструкцияны жою 
1234 57.93 Қуықтан қан кетуді тоқтату (операциядан кейін) 
1235 57.99 Қуықтағы басқа манипуляциялар 
1236 58.00 Уретротомия 
1237 58.01 Лазерлі уретротомия 
1238 58.10 Несеп жолының меатомиясы 
1239 58.23 Несеп жолының биопсиясы 
1240 58.24 Периуретральды тін биопсиясы 
1241 58.29 Периуретральды тін жəне несеп жолындағы басқа 

диагностикалық манипуляциялар 
1242 58.30 Несеп жолындағы басқа қалпына келтіруші операци-

ялар 
1243 58.41 Несеп жолы жарығын жою 
1244 58.42 Уретрестомияны жабу 
1245 58.43 Несеп жолының басқа жыланкөзін жабу 
1246 58.44 Несеп жолының реанастомозы 
1247 58.441 Хольцов (Русаков) бойынша несеп жолының пласти-

касы 
1248 58.45 Гипоспадияны немесе эписпадияны жою 
1249 58.46 Несеп жолын басқа жолмен қайта құру 
1250 58.47 Уретральды меатопластика 
1251 58.49 Несеп жолын басқа жолмен қалпына келтіру 
1252 58.50 Несеп жолы құрылымын сүмбілеу 
1253 58.90 Несеп жолдарындағы жəне периуретральды 

тіндердегі басқа операциялар 
1254 58.91 Несептамыр жанындағы тінді ауыстыру 
1255 58.92 Несептамыр жанындағы тінді кесу 
1256 58.93 Жасанды несеп сфинктерін имплантациялау 
1257 58.99 Несеп жолдарындағы жəне несептамыр жанындағы 

тіндердегі басқа манипуляциялар 
1258 59.00 Несеп шығару жолдарына басқа операциялар 
1259 59.09 Бүйрек жанындағы немесе несептамыр жанындағы 

тіндерді кесудің басқа жолдары 
1260 59.11 Перивезикалды жабыспалардың лизисі 
1261 59.19 Перивезикалды тіндерді кесудің басқа түрлері 
1262 59.21 Несептамыр жанындағы немесе перивезикалды тіннің 

биопсиясы 
1263 59.29 Бүйрек жанындағы тіндердегі, перивезикалды 

тіндердегі жəне ішперде артындағы кеңістіктегі басқа 
диагностикалық манипуляциялар 

1264 57.87 Қуықты қайта жасау 
1265 59.50 Ретропубитальды уретральды асып қою 
1266 59.60 Парауретральды асып қою 
1267 59.81 Несепағарды стенттеу 
1268 59.91 Бүйрек жанындағы жəне перивезикалды тінді кесу 
1269 59.92 Бүйрек жанындағы жəне перивезикалды тіндегі басқа 

манипуляциялар 
1270 60.00 Еркектік безді кесу 
1271 60.12 Еркек безінің ашық биопсиясы 
1272 60.15 Еркек безінің жанында орналасқан тін биопсиясы 
1273 60.18 Еркек безіндегі жəне еркек безі жанында орналасқан 

тіндердегі басқа диагностикалық манипуляциялар 
1274 60.40 Ретропубитальды простатэктомия 
1275 60.50 Түбегейлі простатэктомия 
1276 60.61 Еркек безінің зақымданған бөлігін жергілікті кесу 
1277 60.62 Бұтара простатэктомиясы 
1278 60.69 Басқа простатэктомия 
1279 60.72 Ұрықтық көбікшені кесу 
1280 60.73 Ұрықтық көбікшені тілу 
1281 60.79 Ұрықтық көбікшедегі басқа манипуляциялар 
1282 60.81 Еркек безі жанындағы тінді кесу 
1283 60.82 Еркек безі жанындағы тінді тілу 
1284 60.93 Еркек безін қалпына келтіру 
1285 60.94 Еркек безінен қан кетуді (операциядан кейін) тоқтату 
1286 60.99 Еркек безіндегі басқа манипуляциялар 
1287 61.00 Ұмадағы жəне аталық безі қабығындағы манипуля-

циялар 
1288 61.20 Енбаудың қынаптық қабығының шемені бойынша опе-

рация жасау 
1289 61.42 Ұма жыланкөзін жою 
1290 61.49 Ұманы жəне қынап қабығын қалпына келтірудің басқа 

түрлері 
1291 61.92 Қынап қабығының зықымданған бөлігін кесу, гидроце-

леден басқа 
1292 61.99 Ұмадағы жəне қынап қабындағы басқа манипуляци-

ялар 
1293 62.00 Аталықбезді кесу 
1294 62.10 Аталықбездің биопсиясы 
1295 62.12 Аталық бездің ашық биопсиясы 
1296 62.19 Аталық безіндегі басқа диагностикалық манипуляци-

ялар 
1297 62.20 Аталық безінің зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу 
1298 62.30 Біржақты орхиэктомия 
1299 62.41 Бір операция кезінде екі аталық безді алып тастау 
1300 62.42 Қалған аталық безді алып тастау 
1301 62.50 Орхидопексия 
1302 62.51 Лапароскопиялық орхидопексия 
1303 62.61 Аталық без жырығын тігіп тастау 
1304 62.69 Аталық бездегі басқа қалпына келтіруші операция-

лар жасау 
1305 62.90 Аталық бездегі басқа манипуляциялар 
1306 63.20 Аталық без қосалқысының жыланкөзін кесу 
1307 63.30 Енбаудың немесе аталық без қосалқысының тінін не-

месе басқа зақымданған бөлігін кесу 
1308 63.40 Аталық без қосалқысын алып тастау 
1309 63.51 Енбаудың жəне аталық без қосалқысының жырығын 

тігіп тастау 
1310 63.53 Енбаудың трансплантациясы 
1311 63.59 Шəуетбау жəне аталық без қосалқысындағы басқа 

қалпына келтіруші манипуляциялар 
1312 63.81 Енбаудағы жəне аталық без қосалқысындағы 

жырықты тігіп тастау 
1313 63.82 Хирургиялық жолмен бөлінген ұрықты қайтадан құру 
1314 63.83 Эпидидимовазостомия 
1315 63.85 Ұрықтық жол қалқанын алып тастау 
1316 63.89 Енбаудағы жəне аталық без қосалқысындағы басқа 

қалпына келтіруші манипуляциялар 
1317 63.92 Эпидидимотомия 
1318 63.93 Енбауды кесу 
1319 63.94 Енбау жабыспаларының лизисі 
1320 63.95 Ұрықтық жолға қалқа, енгізу 
1321 63.99 Енбаудағы, аталық без қосалқысындағы, ұрықтық 

жолдағы басқа манипуляциялар 
1322 64.00 Шеткі денені кесу 
1323 64.10 Жыныстық мүшедегі диагностикалық манипуляциялар 
1324 64.19 Жыныстық мүшедегі басқа диагностикалық манипу-

ляциялар 
1325 64.20 Жыныстық мүшенің зақымданған бөлігін жергілікті 

кесу немесе бұзу 
1326 64.30 Жыныстық мүшенің ампутациясы 
1327 64.3019 Екі жақты шап лимфодиссекциямен (дюкен операция-

сы) толықтай пенэктомия (жыныс мүшесінің эмаскуля-
циясы, экстирпациясы ) 

1328 64.41 Жыныстық мүше жырығын тігіп тастау 
1329 64.43 Жыныстық мүшені жасау 

1330 64.44 Жыныстық мүшені қайта жасау 
1331 64.45 Жыныстық мүшенің реимплантациясы 
1332 64.49 Жыныстық мүшедегі басқа қалпына келтіруші опера-

циялар 
1333 64.92 Жыныстық мүшені кесу 
1334 64.93 Жыныстық мүшенің жабыспаларын бөлу 
1335 64.98 Жыныстық мүшедегі басқа манипуляциялар 
1336 64.99 Еркектік жыныс мүшелеріндегі басқа манипуляциялар 
1337 65.00 Овариотомия 
1338 65.01 Лапароскопиялық (сальпингтік-) оофорэктомия 
1339 65.10 Лапароскопиялық кистэктомия 
1340 65.12 Анабездің басқа биопсиясы 
1341 65.13 Анабездің лапароскопиялық биопсиясы 
1342 65.14 Анабездегі басқа лапароскопиялық диагностикалық 

емшаралар 
1343 65.19 Анабездегі басқа диагностикалық манипуляциялар 
1344 65.20 Анабезінің тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті 

кесу немесе бұзу 
1345 65.21 Анабезі жылауығының марсупиализациясы 
1346 65.22 Анабездің сына тəрізді резекциясы 
1347 65.24 Анабездің сына тəріздес лапароскопиялық резекци-

ясы 
1348 65.25 Анабезді лапароскопиялық жергілікті кесудің немесе 

бұзудың басқа жолдары 
1349 65.29 Анабезді жергілікті кесудің немесе бұзудың басқа 

түрлері 
1350 65.30 Бір жақты овариэктомия 
1351 65.31 Қосалқыларды лапароскопиялық бір жақты сылып 

тастау 
1352 65.39 Қосалқыны басқа біржақты жолмен алып тастау 
1353 65.40 Бір жақты сальпингоовариэктомия 
1354 65.41 Бір жақты лапароскопиялық сальпинг-қосалқы алып 

тастау 
1355 65.49 Басқа бір жақты сальпинго-қосалқы алып тастаулар 
1356 65.50 Овариоэктомия 
1357 65.51 Бір операция кезінде екі анабезді алып тастау 
1358 65.52 Қалған анабезді алып тастау 
1359 65.53 Бір операция кезінде екі анабезді лапароскопиялық 

сылып тастау 
1360 65.61 Бір операция кезінде екі анабезді жəне түтікшелерді 

алып тастау 
1361 65.62 Анабезді жəне түтіткшені алып тастау 
1362 65.63 Бір операция кезінде екі анабезді жəне түтікшелерді 

лапароскопиялық сылып тастау 
1363 65.71 Анабезді қарапайым тігіп тастау 
1364 65.72 Анабездің реимплантациясы 
1365 65.75 Анабездің лапароскопиялық реимплантациясы 
1366 65.79 Анабезіндегі басқа қалпына келтіруші операциялар 
1367 65.80 Анабез жəне жатыр түтікшесі жабыспаларының лизисі 
1368 65.82 Анабез жəне жатыр түтікшесі жабыспаларының 

лапароскопиялық лизисі 
1369 65.91 Анабездің аспирациясы 
1370 65.94 Анабездің денервациясы 
1371 65.95 Анабездің бұралып кетуін жою 
1372 65.99 Анабездегі басқа манипуляциялар 
1373 66.01 Сальпинготомия 
1374 66.02 Сальпингостомия 
1375 66.19 Жатыр түтікшелеріндегі басқа диагностикалық мани-

пуляциялар 
1376 66.20 Жатыр түтікшелерінің екі жақты эндоскопиялық 

бұзылуы немесе окклюзиясы 
1377 66.21 Жатыр түтікшелерін екі жақты эндоскопиялық таңу 

жəне ұсақтау 
1378 66.22 Жатыр түтікшелерін екі жақты эндоскопиялық таңу 

жəне кесіп өту 
1379 66.29 Жатыр түтікшелерін екі жақты эндоскопиялық бұзу 

жəне окклюзия жасаудың басқа жолдары 
1380 66.31 Жатыр түтікшелерін басқа екі жақты легирлеу жəне 

ұсақтау 
1381 66.32 Жатыр түтікшелерін басқа екі жақты легирлеу жəне 

бөлу 
1382 66.39 Жатыр түтікшелерін басқа екі жақты бұзу жəне окклю-

зия жасау 
1383 66.40 Толық бір жақты сальпингэктомия 
1384 66.51 Бір операция кезінде екі жатыр түтікшелерін алып 

тастау 
1385 66.52 Қалған жатыр түтікшесін алып тастау 
1386 66.61 Жатыр түтікшесінің зақымданған бөлігін кесу неме-

се бұзу 
1387 66.62 Түтіктегі жүктілікті алып тастау арқылы сальпингэкто-

мия жасау 
1388 66.63 Екі жақты жартылай сальпингэктомия, басқаша 

анықталмаған 
1389 66.69 Басқа жартылай сальпингэктомия 
1390 66.70 Жатыр түтікшесін қалпына келтіру 
1391 66.71 Жатыр түтікшесін қарапайым тігіп тастау 
1392 66.72 Сальпинго-оофоростомия 
1393 66.73 Сальпинго-сальпингостомия 
1394 66.74 Сальпинго-утеростомия 
1395 66.79 Жатыр түтікшесіндегі басқа қалпына келтіруші опе-

рациялар 
1396 66.90 Жатыр түтікшелеріндегі басқа манипуляциялар 
1397 66.92 Жатыр түтікшесінің бір жақты бұзылуы немесе окклю-

зиясы 
1398 66.97 Жатыр қабырғасына жатыр түтікшесінің бос шетін 

енгізу 
1399 66.99 Жатыр түтікшелеріндегі басқа манипуляциялар 
1400 67.10 Жатыр мойынындағы басқа манипуляциялар 
1401 68.00 Гистеротомия 
1402 68.13 Жатырдың ашық биопсиясы 
1403 68.19 Жатырдағы жəне оны сүйеп тұрған құрылымдардағы 

басқа диагностикалық манипуляциялар 
1404 68.21 Жатырішілік жабыспаның қиылысуы 
1405 68.29 Жатырдың зақымданған бөлігін кесудің немесе 

бұзудың басқа түрлері 
1406 68.30 Жатырдың қынап үсті абдоминальды ампутациясы 
1407 68.31 Жатырдың қынап үсті лапароскопиялық экстирпаци-

ясы 
1408 68.39 Басқа жəне анықталмаған абдоминалдық гистерэк-

томиялар 
1409 68.40 Жатырдың толық абдоминальды экстирпациясы 
1410 68.41 Толық абдоминальды лапароскопиялық гистероэк-

томия 
1411 68.49 Басқа жəне анықталмаған толық абдоминалды гистэ-

роктомия 
1412 68.60 Жатырдың түбегейлі абдоминалды экстирпациясы 

(Вердгейм бойынша) 
1413 68.601 IV типтегі түбегейлі абдоминалды гистерэктомия 
1414 68.603 V типтегі түбегейлі гистерэктомия (алдыңғы, артқы, 

толық) 
1415 68.80 Жамбас эвицерациясы 
1416 68.90 Жатырдың басқа жəне анықталмаған экстирпациясы 
1417 69.10 Жатырдың жəне оны сүйеп тұрған құрылымдардың 

тінін немесе зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу 
1418 69.21 Интерпозиция операциясы 
1419 69.22 Жатырды іліп қоюдың басқа тəсілдері 
1420 69.29 Жатырдағы жəне оны сүйеп тұратын құрылымдардағы 

басқа қалпына келтіруші манипуляциялар 
1421 69.30 Жатырдың парацервикальдық денервациясы 
1422 69.41 Жатыр жырығын тігіп тастау 
1423 69.42 Жатыр жыланкөзін жабу 
1424 69.49 Жатырдағы басқа қалпына келтіруші операциялар 
1425 69.98 Жатырды сүйеп тұратын құрылымдардағы басқа ма-

нипуляциялар 
1426 69.99 Жатырдағы жəне жатыр мойнағындағы басқа мани-

пуляциялар 
1427 70.23 Тік ішекті-қынапты қуыстың биопсиясы 
1428 70.32 Тік ішекті-қынапты қуыстың зақымданған бөлігін кесу 

немесе бұзу 
1429 70.33 Қынаптың зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу 
1430 70.40 Облитерация жəне қынапты толығымен алып тастау 
1431 70.52 Тік ішек жырығын жою 
1432 70.60 Қынапты жасау жəне қайта құру 
1433 70.61 Қынапты жасау 
1434 70.62 Қынапты қайта құру 
1435 70.70 Қынапты қалпына келтіруші басқа операциялар 
1436 70.71 Қынап жырыған тігіп тастау 
1437 70.72 Колоқынапты жыланкөзді жою 
1438 70.73 Ректоқынапты жыланкөзді жою 
1439 70.74 Басқа энтроқынапты жыланкөзді жою 
1440 70.75 Қынаптың басқа жыланкөзін жою 
1441 70.77 Қынапты іліп қою жəне бекіту 
1442 70.79 Қынапты қалпына келтіруші өзге операциялар 
1443 70.80 Қынап күмбезінің облитерациясы 
1444 70.92 Тік ішекті-қынапты қуыстағы басқа манипуляциялар 
1445 71.09 Сарпайды жəне бұтараны кесудің басқа жолдары 
1446 71.11 Сарпай биопсиясы 
1447 71.19 Сарпайдағы басқа диагностикалық манипуляциялар 
1448 71.22 Кіреберіс безінің жылауығын жою 
1449 71.23 Бартолин безінің жылауығына марсупиализация жа-

сау 
1450 71.24 Бартолин безінің жылауығын алып тастау 
1451 71.29 Бартолин безіндегі басқа манипуляциялар 
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1452 71.30 Сарпайды жəне бұтараны жергілікті кесудің жəне 
бұзудың басқа түрлері 

1453 71.40 Шүртекейдегі манипуляциялар 
1454 71.50 Түбегейлі вульвэктомия 
1455 71.61 Бір жақты вульвэктомия 
1456 71.62 Екі жақты вульвэктомия 
1457 71.71 Сарпай немес бұтара жырығын тігіп тастау 
1458 71.72 Сарпай немесе бұтара жыланкөзін жою 
1459 71.79 Сарпайдағы жəне бұтарадағы басқа қалпына 

келтіруші манипуляциялар 
1460 71.80 Əйелдердің сыртқы жыныстық мүшелеріндегі басқа 

манипуляциялар 
1461 71.90 Əйелдердің жыныстық мүшелеріндегі басқа манипу-

ляциялар 
1462 76.01 Бет бассүйегінің секвестрэктомиясы 
1463 76.09 Бет бассүйегін кесудің басқа түрлері 
1464 76.11 Бет бассүйегінің биопсиясы 
1465 76.19 Бет бассүйегінің сіңірлеріндегі жəне сүйектеріндегі 

басқа диагностикалық манипуляциялар 
1466 76.20 Бассүйек сүйегінің зақымданған бөлігін жергілікті кесіп 

тастау немесе бұзу 
1467 76.31 Төменгі жақсүйек тұсындағы остеоэктомия 
1468 76.39 Бет бассүйегінің басқа сүйек тұсындағы остеоэкто-

миясы 
1469 76.40 Бет бассүйегінің сүйегін кесіп тастау жəне қайта құру 
1470 76.42 Төменгі жақсүйегін басқа толық кесіп тастау 
1471 76.43 Төменгі жақсүйегін басқа қайта құру 
1472 76.44 Бет бассүйегінің басқа сүйегін бір мезетте қайта құру 

арқылы толық кесіп тастау 
1473 76.45 Бет бассүйегінің басқа сүйегін толық кесіп тастау 
1474 76.50 Самай-төменгі жақсүйегінің артропластикасы 
1475 76.61 Төменгі жақсүйегінің тарамдарының жабық сүйек пла-

стикасы (остеотомия) 
1476 76.62 Төменгі жақсүйегінің тарамдарының ашық сүйек пла-

стикасы (остеотомия) 
1477 76.63 Төменгі жақсүйек денесінің сүйек пластикасы (осте-

отомия) 
1478 76.64 Төменгі жақсүйектегі басқа ортогнатикалық хирургия 
1479 76.65 Жоғарғы жақсүйектің сегменттік остеотомиясы 
1480 76.66 Жоғарғы жақсүйектің толық сүйек пластикасы (осте-

отомия) 
1481 76.69 Бет бассүйегіне басқа қалпына келтіруші операция-

лар жасау 
1482 76.70 Бет бассүйегі сүйектерінің сынуын түзету, басқасы 

анықталмаған 
1483 76.72 Сынған бет сүйегін ашық орнына салу 
1484 76.74 Жоғарғы жақсүйегінің сынған сүйегін ашық орнына 

салу 
1485 76.76 Төменгі жақсүйегінің сынған сүйегінің ашық репози-

циясы 
1486 76.77 Сынған альвеолдық өсімдерді ашық орнына салу 
1487 76.79 Бет бассүйегінің сынған сүйегін ашық орнына салу 
1488 76.91 Сүйек трансплантанты арқылы бет бассүйегі 

сүйектерінің пластикасы 
1489 76.92 Бет бассүйегіне синтетикалық имплантант қондыру 
1490 76.94 Самай-төменгі жақсүйектік буын шығуын ашық орны-

на салу 
1491 76.97 Бет бассүйегі сүйегінен ішкі бекітуші қондырғыны 

алып тастау 
1492 76.99 Бет бассүйегінің сіңірлері мен сүйектеріндегі өзге ма-

нипуляциялар 
1493 77.00 Орналасуы анықталмаған секвестрэктомия 
1494 77.01 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектерінің секвестрэктомиясы 
1495 77.02 Иық сүйегінің секвестрэктомиясы 
1496 77.03 Иық жəне білек сүйектерінің секвестрэктомиясы 
1497 77.04 Білезік жəне алақан сүйектерінің секвестрэктомиясы 
1498 77.05 Жамбас сүйегінің секвестрэктомиясы 
1499 77.06 Тізе тобығының секвестрэктомиясы 
1500 77.07 Үлкен жəне кіші жіліншілік сүйектерінің секвестрэкто-

миясы 
1501 77.08 Табанға дейінгі жəне табан сүйектерінің секвестрэк-

томиясы 
1502 77.09 Басқа сүйектердің секвестрэктомиясы 
1503 77.10 Сүйекті бөлусіз кесудің басқа түрлері, орналасуы 

анықталмаған 
1504 77.11 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектерін бөлусіз кесудің басқа түрлері 
1505 77.12 Бөлусіз иық сүйегін кесудің басқа түрлері 
1506 77.13 Иық жəне білек сүйектерін бөлусіз кесудің басқа 

түрлері 
1507 77.14 Білезік жəне алақан сүйектерін бөлусіз кесудің басқа 

түрлері 
1508 77.15 Бөлусіз сан сүйектерін кесу 
1509 77.16 Тізе тобығын бөлусіз кесудің басқа түрлері 
1510 77.17 Үлкен жіліншік сүйкті жəне кіші жіліншік сүйекті бөлусіз 

кесудің басқа түрлері 
1511 77.18 Табанға дейінгі жəне табан сүйектерін бөлусіз кесудің 

басқа түрлері 
1512 77.19 Басқа сүйектерді бөлусіз кесудің басқа түрлері 
1513 77.191 Аяқ сүйектерінің реваскуляриздік остеотрепенациясы 
1514 77.20 Орналасуы анықталмаған сына тəріздес остеотомия 
1515 77.21 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектерінің сына тəріздес остеотомиясы 
1516 77.22 Иық сүйегінің сына тəріздес остеотомиясы 
1517 77.23 Иық жəне білек сүйектерінің сына тəріздес остеото-

миясы 
1518 77.24 Білезік жəне алақан сүйектерінің сына тəріздес осте-

отомиясы 
1519 77.25 Сан сүйегінің сына тəрізді остеотомиясы 
1520 77.26 Тізе тобығының сына тəріздес остеотомиясы 
1521 77.27 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектің сына 

тəріздес остеотомиясы 
1522 77.28 Табанға дейінгі жəне табан сүйегінің сына тəріздес 

остеотомиясы 
1523 77.29 Басқа сүйектердің сына тəріздес остеотомиясы 
1524 77.30 Орналасуы анықталмаған сүйек қиылысуының басқа 

түрі 
1525 77.31 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектері қиылысуының басқа түрлері 
1526 77.32 Иық сүйегі қиылысуының басқа түрлері 
1527 77.33 Иық жəне білек сүйектері қиылысуының басқа түрлері 
1528 77.34 Білезік жəне алақан сүйектері қиылысуының басқа 

түрлері 
1529 77.35 Сан сүйегі қиылысуының басқа түрлері 
1530 77.36 Тізе тобығы сүйектері қиылысуының басқа түрлері 
1531 77.37 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектері 

қиылысуының басқа түрлері 
1532 77.38 Табанға дейінгі жəне табан сүйектері қиылысуының 

басқа түрлері 
1533 77.39 Басқа сүйектер қиылысуының басқа түрлері 
1534 77.40 Орналасуы анықталмаған сүйектің биопсиясы 
1535 77.41 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектерінің биопсиясы 
1536 77.42 Иық сүйегінің биопсиясы 
1537 77.43 Иық жəне білек сүйектерінің биопсиясы 
1538 77.45 Сан сүйегінің биопсиясы 
1539 77.47 Үлкен жіліншік жəне кіші жіліншік сүйектерінің биоп-

сиясы 
1540 77.51 Тінді түзету арқылы жəне бірінші табан сүйегінің осте-

отомиясы арқылы бурсэктомия жасау 
1541 77.52 Жұмсақ тіндерді түзету жəне артродез арқылы бурсэк-

томия жасау 
1542 77.53 Жұмсақ тіндерді түзету арқылы басқа бурсэктомия 

жасау 
1543 77.54 Аяқ үлкен саусағының бурситін түзету немесе кесу 
1544 77.56 Балға тəрізді аяқ саусағын түзету 
1545 77.57 Тырнақ тəрізді аяқ саусағын түзету 
1546 77.58 Табан сүйектерін кесудің, тұтастырудың жəне 

түзетудің басқа түрлері 
1547 77.59 Басқа бурсэктомия 
1548 77.60 Сүйек тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті кесу, 

басқасы анықталмаған 
1549 77.61 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектерінің тінін немесе зақымданған 
бөлігін жергілікті кесу 

1550 77.62 Иық сүйектерінің тінін немесе зақымданған бөлігін 
жергілікті кесу 

1551 77.63 Иық жəне білек сүйектерінің тінін немесе зақымданған 
бөлігін жергілікті кесу 

1552 77.64 Иық жəне білек тінін немесе зақымданған бөлігін 
жергілікті кесу 

1553 77.65 Сан сүйегінің тінін немесе зақымданған бөлігін 
жергілікті кесу 

1554 77.66 Тізе тобығы сүйектерінің тінін немесе зақымданған 
бөлігін жергілікті кесу 

1555 77.67 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектерінің тінін 
немесе зақымданған бөлігін жергілікті кесу 

1556 77.68 Табанға дейінгі жəне табан сүйектерінің тінін немесе 
зақымданған бөлігін жергілікті кесу 

1557 77.69 Басқа сүйектердің тінін немесе зақымданған бөлігін 
жергілікті кесу 

1558 77.80 Орналасуы анықталмаған сүйекті жартылай кесудің 
басқа жолы 

1559 77.81 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 
жəне төс) сүйектерін басқа жартылай кесу 

1560 77.82 Иық сүйегін басқа жолмен жартылай кесу 
1561 77.83 Иық жəне білек сүйектерін басқа жолмен жартылай 

кесу 
1562 77.84 Білезік жəне алақан сүйегін жартылай кесудің басқа 

жолы 
1563 77.85 Сан сүйегін басқа жартылай кесу 
1564 77.86 Тізе тобығы сүйектерін басқа жолмен жартылай кесу 
1565 77.87 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектерін басқа 

жолмен жартылай кесу 
1566 77.88 Табанға дейінгі жəне табан сүйектерін басқа жолмен 

жартылай кесу 
1567 77.89 Басқа сүйектерді басқа жолмен жартылай кесу 
1568 77.90 Орналасуы анықталмаған сүйекті толық кесу 
1569 77.91 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектерін толық кесу 
1570 77.92 Иық сүйектерін толық кесу 
1571 77.93 Иық жəне білек сүйегін толық кесу 
1572 77.94 Иық жəне білек сүйектерін толық кесу 
1573 77.95 Сан сүйегін толық кесу 
1574 77.96 Тізе тобығы сүйектерін толық кесу 
1575 77.97 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектерін толық 

кесу 
1576 77.98 Табанға дейінгі жəне табан сүйегін толық кесу 
1577 59.30 Несептамырлы-қуықты анастомоздың пликациясы 
1578 78.10 Орналасуы анықталмаған сүйекке сыртқы бекітуші 

құрылғына пайдалану 
1579 78.11 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектеріне сыртқы бекітуші құрылғына пай-
далану 

1580 78.12 Иық сүйегіне сыртқы бекітуші құрылғына пайдалану 
1581 78.13 Иық жəне білек сүйектеріне сыртқы бекітуші 

құрылғына пайдалану 
1582 78.14 Білек жəне алақан сүйектеріне сыртқы бекітуші 

құрылғыны пайдалану 
1583 78.15 Сан сүйегіне сыртқы бекітуші құрылғыны пайдалану 
1584 78.16 Тізе тобығы сүйектеріне сыртқы бекітуші құрылғына 

пайдалану 
1585 78.17 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектеріне 

сыртқы бекітуші құрылғына пайдалану 
1586 78.18 Табанға дейінгі жəне табан сүйектеріне сыртқы 

бекітуші құрылғына пайдалану 
1587 78.20 Орналасуы анықталмаған аяқты қысқарту үшін жаса-

латын манипуляциялар 
1588 78.22 Иық сүйегін қысқарту үшін жасалатын манипуляци-

ялар 
1589 78.23 Иық жəне білек сүйектерін қысқарту үшін жасалатын 

манипуляциялар 
1590 78.24 Білезік жəне алақан сүйектерін қысқарту үшін жасала-

тын манипуляциялар 
1591 78.25 Сан сүйегін қысқарту үшін манипуляциялар 
1592 78.27 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектерін 

қысқарту үшін жасалатын манипуляциялар 
1593 78.28 Табанға дейінгі жəне табан сүйектерін қысқарту үшін 

жасалатын манипуляциялар 
1594 78.29 Басқа сүйектерді қысқарту үшін жасалатын манипу-

ляциялар 
1595 78.30 Орналасуы анықталмаған аяқты ұзарту бойынша ма-

нипуляциялар 
1596 78.32 Иық сүйегін ұзарту үшін жасалатын манипуляциялар 
1597 78.33 Иық жəне білек сүйектерін ұзарту үшін жасалатын 

манипуляциялар 
1598 78.34 Білезік жəне алақан сүйектерін ұзарту үшін жасалатын 

манипуляциялар 
1599 78.35 Сан сүйегін ұзарту үшін манипуляциялар 
1600 78.37 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектерін ұзарту 

үшін жасалатын манипуляциялар 
1601 78.38 Табанға дейін жəне табан сүйектерін ұзарту үшін жа-

салатын манипуляциялар 
1602 78.39 Басқа сүйектерді ұзарту үшін жасалатын манипуля-

циялар 
1603 78.40 Сүйекті басқа қалпына келтіру үшін жасалатын неме-

се пластикалық операциялар 
1604 78.41 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектерін басқа жолмен қалпына келтіруші 
жəне пластикалық манипуляциялар 

1605 78.42 Иық сүйектерін басқа жолмен қалпына келтіруші жəне 
пластикалық манипуляциялар 

1606 78.43 Иық жəне білек сүйектерін басқа жолмен қалпына 
келтіруші жəне пластикалық манипуляциялар 

1607 78.44 Білезік жəне алақан сүйектерін басқа жолмен қалпына 
келтіруші жəне пластикалық манипуляциялар 

1608 78.45 Сан сүйегін қалпына келтіруші басқа манипуляциялар 
1609 78.46 Тізе тобығы сүйектерін басқа жолмен қалпына 

келтіруші жəне пластикалық манипуляциялар 
1610 78.47 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектерін басқа 

жолмен қалпына келтіруші жəне пластикалық мани-
пуляциялар 

1611 78.48 Табанға дейін жəне табан сүйектерін басқа жолмен 
қалпына келтіруші жəне пластикалық манипуляциялар 

1612 78.49 Басқа сүйектерді басқа жолмен қалпына келтіруші 
жəне пластикалық манипуляциялар 

1613 78.51 Сынықты орнына салмай жауырын, бұғана жəне 
көкірек қуысының (қабырға жəне төс) сүйектерін ішкі 
бекіту 

1614 78.52 Сынықты орнына салмай иық сүйегін ішкі бекіту 
1615 78.53 Сынықты орнына салмай иық жəне білек сүйегін ішкі 

бекіту 
1616 78.54 Сынықты орнына салмай білек жəне алақан сүйегін 

ішкі бекіту 
1617 78.55 Сынықтың репозициясысыз сан сүйегін ішкі бекіту 
1618 78.56 Сынықты орнына салмай тізе тобығы сүйегін ішкі 

бекіту 
1619 78.57 Сынықты орнына салмай үлкен жіліншілік жəне кіші 

жіліншілік сүйегін ішкі бекіту 
1620 78.58 Сынықты репозицияламай табанға дейінгі жəне табан 

сүйектерінің ішкі фиксациясы 
1621 78.70 Орналасуы анықталмаған сүйек остеоклазиясы 
1622 78.71 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға 

жəне төс) сүйектерінің остеоклазиясы 
1623 78.72 Иық сүйегінің остеоклазиясы 
1624 78.73 Иық жіне білек сүйектерінің остеоклазиясы 
1625 78.74 Білезік жəне алақан сүйектерінің остеоклазиясы 
1626 78.75 Сан сүйегінің остеоклазиясы 
1627 78.76 Тізе тобығының остеоклазиясы 
1628 78.77 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектерінің осте-

оклазиясы 
1629 78.78 Табанға дейінгі жəне табан сүйектерінің остеоклази-

ясы 
1630 78.79 Басқа сүйектердің остеоклазиясы 
1631 78.80 Басқа айдарларда жіктелмейтін дəлденбеген 

оқшаулау сүйектеріндегі диагностикалық манипуля-
циялар 

1632 78.81 Басқа айдарларда жіктелмеген жауырын, бұғана жəне 
көкірек қуысының (қабырға жəне төс) сүйектеріндегі 
диагностикалық манипуляциялар 

1633 78.82 Басқа айдарларда жіктелмеген иық сүйектеріндегі 
басқа диагностикалық манипуляциялар 

1634 78.83 Басқа айдарларда жіктелмеген иық жəне білек 
сүйектеріндегі диагностикалық манипуляциялар 

1635 78.84 Басқа айдарларда жіктелмеген білезік жəне алақан 
сүйектеріндегі диагностикалық манипуляциялар 

1636 78.85 Басқа айдарларда жіктелмеген жамбас сүйектеріндегі 
басқа диагностикалық манипуляциялар 

1637 78.86 Басқа айдарларда жіктелмеген тізе тобығы 
сүйектеріндегі диагностикалық манипуляциялар 

1638 78.87 Басқа айдарларда жіктелмеген үлкен жіліншілік жəне 
кіші жіліншілік сүйектеріндегі басқа диагностикалық 
манипуляциялар 

1639 78.88 Басқа айдарларда жіктелмеген табанға дейінгі жəне 
табан сүйектеріндегі диагностикалық манипуляциялар 

1640 78.89 Басқа айдарларда жіктелмейтін басқа сүйектердегі 
диагностикалық манипуляциялар 

1641 79.00 Сынықтардың жəне жылжулардың репозициясы 
1642 79.01 Ішкі фиксациясыз иық сүйектері сынықтарының жабық 

репозициясы 
1643 79.02 Ішкі фиксациясыз білек жəне шынтақ сүйектері 

сынықтарының жабық репозициясы 
1644 79.03 Ішкі фиксациясыз қол ұшы сүйектері жəне білезік 

сүйектері сынықтарының жабық репозициясы 
1645 79.04 Ішкі фиксациясыз саусақ сүйектерінің жабық репози-

циясы 
1646 79.05 Ішкі бекітусіз сан сүйегі сынықтарының жабық репо-

зициясы 
1647 79.06 Ішкі фиксациясыз үлкен жəне кіші жіліншік сүйектері 

сынықтарының жабық репозициясы 
1648 79.07 Ішкі фиксациясыз табанға дейінгі жəне табан 

сүйектері сынықтарының жабық репозициясы 
1649 79.08 Ішкі фиксациясыз табан саусақтарының сүйек 

сынықтарының жабық репозициясы 
1650 79.09 Ішкі фиксациясыз басқа анықталған сүйек 

сынықтарының жабық репозициясы 
1651 79.20 Ішкі фиксациясыз, орналасқан жері анықталмаған 

сүйек сынықтарының ашық репозициясы 

1652 79.21 Ішкі фиксациясыз иық сүйектері сынықтарының ашық 
репозициясы 

1653 79.22 Ішкі фиксациясыз иық жəне білек сүйек сынықтарының 
ашық репозициясы 

1654 79.23 Ішкі фиксациясыз білезік жəне алақан сүйек 
сынықтарының ашық репозициясы 

1655 79.24 Ішкі фиксациясыз қол саусақтары сүйек 
сынықтарының ашық репозициясы 

1656 79.25 Ішкі бекітусіз сан сүйегі сынықтарының ашық репози-
циясы 

1657 79.27 Ішкі фиксациясыз табанға дейінгі жəне табан сүйек 
сынықтарының ашық репозициясы 

1658 79.28 Ішкі фиксациясыз аяқ саусақтары сүйек 
сынықтарының ашық репозициясы 

1659 79.29 Ішкі фиксациясыз басқа анықталған сүйек 
сынықтарының ашық репозициясы 

1660 79.30 Ішкі фиксация арқылы орналасқан жері анықталмаған 
сүйек сынықтарының ашық репозициясы 

1661 79.31 Ішкі фиксация арқылы иық сүйектері сынықтарының 
ашық репозициясы 

1662 79.311 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі 
фиксациямен иық сүйектері сынықтарының ашық ре-
позициясы 

1663 79.32 Ішкі фиксация арқылы иық жəне білек сүйек 
сынықтарының ашық репозициясы 

1664 79.321 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі 
фиксациямен иық жəне білек сүйектері сынықтарының 
ашық репозициясы 

1665 79.40 Эпифиз сынықтарының жабық репозициясы, басқаша 
анықталмаған 

1666 79.41 Иық сүйегінің эпифиз сынықтарының жабық репози-
циясы 

1667 79.42 Иық жəне білек эпифиз сынықтарының жабық репо-
зициясы 

1668 79.45 Сан сүйегі эпифазы сынықтарының жабық репози-
циясы 

1669 79.46 Үлкен жəне кіші жіліншілік сүйектерінің эпифиз 
сынықтарының жабық репозициясы 

1670 79.49 Басқа анықталған сүйек эпифиз сынықтарының жабық 
репозициясы 

1671 79.50 Эпифиз сынықтарының ашық репозициясы, басқаша 
анықталмаған 

1672 79.51 Иық сүйегінің эпифиз сынықтарының ашық репози-
циясы 

1673 79.52 Шынтақ жəне білек эпифиз сынықтарының ашық ре-
позициясы 

1674 79.55 Сан сүйегі эпифазы сынықтарының ашық репозици-
ясы 

1675 79.56 Үлкен жəне кіші жіліншілік сүйектерінің эпифиз 
сынықтарының ашық репозициясы 

1676 79.59 Басқа анықталған сүйек эпифиз сынықтарының ашық 
репозициясы 

1677 79.60 Орналасуы анықталмаған сүйек ашық сынығының 
жерін хирургиялық жолмен тексеру 

1678 79.61 Иық сүйегінің ашық сынған жерін хирургиялық жол-
мен түзету 

1679 79.62 Иық жəне білек сүйегінің ашық сынған жерін 
хирургиялық жолмен тексеру 

1680 79.63 Білезік жəне алақан сүйегінің ашық сынған жерін 
хирургиялық жолмен тексеру 

1681 79.64 Қол саусақатары сүйегінің ашық сынған жерін 
хирургиялық жолмен тексеру 

1682 79.65 Сан сүйегінің ашық сынған жерінің хирургиялық 
тексерісі 

1683 79.66 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектерінің ашық 
сынған жерін хирургиялық жолмен түзету 

1684 79.67 Табанға дейінгі жəне табан сүйегінің ашық сынған 
жерін хирургиялық жолмен тексеру 

1685 79.68 Аяқ саусақтары сүйегінің ашық сынған жерін 
хирургиялық жолмен тексеру 

1686 79.69 Басқа анықталған сүйектің ашық сынған жерін 
хирургиялық жолмен тексеру 

1687 79.71 Иық буыны шығуының жабық репозициясы 
1688 79.72 Шынтақ буыны шығуының жабық репозициясы 
1689 79.73 Білек буын шығуының жабық репозициясы 
1690 79.74 Білезік жəне саусақ буыны шығуының жабық репози-

циясы 
1691 79.75 Жамбас буыны шығуының жабық репозициясы 
1692 79.76 Тізе буыны шығуының жабық репозициясы 
1693 79.77 Табан жіліншілік буыны шығуының жабық репозици-

ясы 
1694 79.78 Табан жəне саусақ буыны шығуының жабық репози-

циясы 
1695 79.79 Орналасуы анықталған басқа буын шығуының жабық 

репозициясы 
1696 79.80 Орналасуы анықталмаған буын шығуының ашық ре-

позициясы 
1697 79.81 Иық буынының шығуын орнына ашық салу 
1698 79.82 Білекті орнына ашық салу 
1699 79.83 Білезік буынын ашық орнына салу 
1700 79.84 Қол саусақтарының саусақаралық буындарын жəне 

саусақ буындарын ашық орнына салу 
1701 79.85 Жамбас буынының шығуын ашық орнына салу 
1702 79.86 Тізе буынының шығуын орнына ашық салу 
1703 79.87 Табан буынының шығуын ашық орнына салу 
1704 79.88 Аяқ саусақтарының саусақаралық буындарын жəне 

табанға дейінгі жəне табан саусақтарының буындарын 
орнына ашық салу 

1705 79.89 Орналасуы анықталған басқа буындардың ашық ре-
позициясы 

1706 79.90 Орналасуы анықталмаған сүйектің жарақаты бойын-
ша анықталмаған манипуляциялар жасау 

1707 79.91 Иықтың жарақаты бойынша анықталмаған манипу-
ляция 

1708 79.92 Шынтақ жəне білек сүйегінің жарақаты бойынша 
анықталмаған манипуляциялар жасау 

1709 79.93 Білезік жəне алақан сүйегінің жарақаты бойынша 
анықталмаған манипуляциялар жасау 

1710 79.94 Қол саусағы сүйегінің жарақаты бойынша 
анықталмаған манипуляциялар жасау 

1711 79.95 Жамбас жарақаты бойынша анықталмаған манипу-
ляция 

1712 79.96 Үлкен жіліншілік жəне кіші жіліншілік сүйектерінің 
жарақаты бойынша анықталмаған манипуляция 

1713 79.97 Табанға дейінгі жəне табан сүйегінің жарақаты бойын-
ша анықталмаған манипуляциялар жасау 

1714 79.98 Аяқ саусақтары сүйегінің жарақаты бойынша 
анықталмаған манипуляциялар жасау 

1715 79.99 Басқа анықталған сүйектің жарақаты бойынша 
анықталмаған манипуляциялар жасау 

1716 80.05 Жамбас буынының эндопротезін алып тастау 
мақсатында артротомия жасау 

1717 80.10 Орналасуы анықталмаған басқа артротомия 
1718 80.11 Иық буындарының басқа артротомиясы 
1719 80.12 Шынтақ буынының басқа артротомиясы 
1720 80.13 Қол буындарының басқа артротомиясы 
1721 80.14 Қол саусақтарының саусақаралық буындарының 

басқа артротомиясы 
1722 80.15 Жамбас буынының басқа артротомиясы 
1723 80.16 Тізе буындарының басқа артротомиясы 
1724 80.17 Табан жіліншілік буындарының басқа артротомиясы 
1725 80.18 Табанға дейінгі жəне табан саусақтарының басқа ар-

тротомиясы 
1726 80.19 Орналасуы анықталған басқа артротомия 
1727 80.40 Орналасуы анықталған буын қаптамасының, 

сіңірлердің, шеміршектің қиылысуы 
1728 80.41 Буын қаптамасының, сіңірдің жəне иық буыны 

шеміршегінің қиылысуы 
1729 80.42 Шынтақ буыны буын қаптамасының, сіңірлерінің, 

шеміршегінің қиылысуы 
1730 80.43 Білезік буыны буын қаптамасының, сіңірлерінің, 

шеміршегінің қиылысуы 
1731 80.44 Білезік жəне саусақ буын қаптамасының, сіңірлерінің, 

шеміршегінің қиылысуы 
1732 80.45 Жамбас буыны сіңірлерінің, шеміршегінің, буын 

қаптамасының қиылысуы 
1733 80.46 Тізе буынының буын қаптамасының, тамырының, 

шеміршегінің қиылысуы 
1734 80.47 Буын қаптамасының, сіңірдің жəне табан жіліншілік 

шеміршегінің қиылысуы 
1735 80.48 Табан жəне саусақ буын қаптамасының, сіңірлерінің, 

шеміршегінің қиылысуы 
1736 80.49 Орналасуы анықталған басқа буын қаптамасының, 

сіңірлердің, шеміршектің қиылысуы 
1737 80.50 Омыртқааралық дисктті кесу немесе бұзу, басқаша 

анықталмаған 
1738 80.51 Омыртқааралық дискті тілу 
1739 80.59 Омыртқаралық дисктті басқа жолмен бұзу (химиону-

клеоздан басқа) 
1740 80.60 Тізе буынының менискін резекциялау 
1741 80.70 Орналасуы анықталмаған синовэктомия 
1742 80.71 Иық буынының синовэктомиясы 
1743 80.72 Шынтақ буынының синовэктомиясы 
1744 80.73 Білезік буынының синовэктомиясы 
1745 80.74 Білезік жəне саусақ буынының синовэктомиясы 
1746 80.75 Жамбас буынының синовэктомиясы 
1747 80.76 Тізе буынының синовэктомиясы 
1748 80.77 Табан жіліншілік буынының синовэктомиясы 

1749 80.78 Табан жəне саусақ буынының синовэктомиясы 
1750 80.79 Орналасуы анықталмаған басқа синовэктомия 
1751 80.80 Буынның зақымданған бөлігін жергілікті кесудің жəне 

бұзудың басқа түрлері, басқасы анықталмаған 
1752 80.81 Иық буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің 

немесе бұзудың басқа жолдары 
1753 80.82 Иық буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің 

жəне бұзудың басқа түрлері 
1754 80.83 Білезік буынының зақымданған бөлігін жергілікті 

кесудің жəне бұзудың басқа түрлері 
1755 80.84 Қол буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің 

жəне бұзудың басқа түрлері 
1756 80.85 Жамбас буынының зақымданған бөлігін жергілікті 

кесудің немесе бұзудың басқа жолдары 
1757 80.86 Тізе буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің 

немесе бұзудың басқа жолдары 
1758 80.87 Жіліншілік буынының зақымданған бөлігін жергілікті 

кесудің немесе бұзудың басқа түрлері 
1759 80.88 Табан буынының зақымданған бөлігін жергілікті 

кесудің немесе бұзудың басқа түрлері 
1760 80.89 Орналасуы анықталған басқа буынның зақымданған 

бөлігін жергілікті кесудің жəне бұзудың басқа түрлері 
1761 80.90 Орналасуы анықталмаған буындарды кесудің басқа 

түрлері 
1762 80.91 Иық буынын кесудің басқа жолдары 
1763 80.92 Шынтақ буындарын кесудің басқа түрлері 
1764 80.93 Білезік буындарын кесудің басқа түрлері 
1765 80.94 Қол саусақтарының саусақаралық буындарын кесудің 

басқа түрлері 
1766 80.95 Жамбас буынын кесудің басқа жолдары 
1767 80.96 Тізе буының кесудің басқа жолдары 
1768 80.97 Жіліншілік буынын кесудің басқа түрлері 
1769 80.98 Аяқ саусақтарының саусақаралық буындарын кесудің 

басқа түрлері 
1770 80.99 Орналасуы анықталған басқа буындарды кесудің 

басқа түрлері 
1771 81.00 Омыртқалардың спондилодезы 
1772 81.01 Бірінші жəне екінші мойын омыртқасының спондило-

дезы 
1773 81.02 Мойын алды басқа спондилодез 
1774 81.03 Мойын арты басқа спондилодез 
1775 81.05 Кеуде жəне бел омыртқасының спондилодезы, артқы 

жету жолы 
1776 81.08 Бел жəне құйымшақ сегізкөз омыртқасының спондило-

дезы, артқы жету жолы 
1777 81.09 Омыртқаның спондилодезы, кез-келген əдіс арқылы, 

кез-келген бөлімнің 
1778 81.11 Жіліншілік буынының артродезы 
1779 81.12 Үш жақты артродез 
1780 81.13 Буындалудың артродезы 
1781 81.14 Бір-бірімен бітіскен сүйектердің артродезы 
1782 81.15 Табанға дейінгі жəне табан буындарының артродезы 
1783 81.16 Табан саусақтары буындарының артродезы 
1784 81.17 Табанның басқа артродезы 
1785 81.20 Аяқ буындарын қалпына келтіруші басқа операциялар 
1786 81.21 Жамбас буынының артродезы 
1787 81.22 Тізе буынының артродезы 
1788 81.23 Иық буынының артродезы 
1789 81.24 Шынтақ артродезы 
1790 81.25 Білезік буындарының артродезы 
1791 81.26 Білек буынының артродезы 
1792 81.27 Саусақ буындарының артродезы 
1793 81.28 Саусақаралық буындарының артродезы 
1794 81.29 Басқа анықталған буындардың артродезы 
1795 81.32 Басқа деңгейде, алдыңғы жету əдісі арқылы мойын 

бөлігінің салдарлық спондилодезы 
1796 81.33 Басқа деңгейде, артқы жету əдісі арқылы мойын 

бөлігінің салдарлық спондилодезы 
1797 81.34 Басқа деңгейде, алдыңғы жету əдісі арқылы кеуде 

жəне кеуденің бел бөлігінің салдарлық спондилодезы 
1798 81.35 Басқа деңгейде, артқы жету əдісі арқылы кеуде жəне 

кеуденің бел бөлігінің салдарлық спондилодезы 
1799 81.36 Бел жəне құйымшақ сегізкөз бөлімінің қайта спондоло-

дезы, алдыңғы жету əдісі 
1800 81.39 Омыртқаның қайта спондилодезы, кез-келген əдіс 

арқылы, кез-келген бөлімнің 
1801 81.40 Басқа айдарларда жіктелмеген жамбасты қалпына 

келтіру 
1802 81.42 Бір мезетте бес манипуляция жүргізу арқылы тізені 

қалпына келтіру (медиалды менисктті сылып тастау, 
медиалды коллатеральды сіңірді қалпына келтіру, 
vast) 

1803 81.43 Бір мезетте үш манипуляция жүргізу арқылы тізені 
қалпына келтіру 

1804 81.44 Тізе тобығын тұрақтандыру 
1805 81.45 Крест тəрізді сіңірлерді қалпына келтірудің басқа 

тəсілдері 
1806 81.46 Коллотеральды сіңірлерді қалпына келтірудің басқа 

тəсілдері 
1807 81.47 Тізе буындарын қалпына келтірудің басқа тəсілдері 
1808 81.49 Табан жіліншілік буынды қалпына келтірудің басқа 

тəсілдері 
1809 81.57 Табанның саусақаралық жəне саусақ буындарын ау-

ыстыру 
1810 81.59 Басқа айдарда жіктелмеген аяқ буындарын ауысты-

руды тексеру 
1811 81.79 Білезіктің, саусақтардың, қолдың буындарын қалпына 

келтірудің басқа əдістері 
1812 81.83 Иық буынын басқа жолмен дұрыстау 
1813 81.85 Шынтақ буынын басқа жолмен қалпына келтіру 
1814 81.93 Қолдың буын капсуласын жəне сіңірлерін тігіп тастау 
1815 81.94 Тізе буынының жəне табанның буындарын немесе 

буын капсуласын тігіп тастау 
1816 81.95 Буын капсуласын, сіңірді немесе басқа аяқ 

байламының буындарын тігіп тастау 
1817 81.96 Буынды қалпына келтірудің басқа түрлері 
1818 81.97 Қол буынының ауыстырылуын тексеру 
1819 81.98 Буын құрылымдарындағы басқа диагностикалық ма-

нипуляциялар 
1820 81.99 Буын құрылымдарындағы басқа манипуляциялар 
1821 82.01 Қынап жыланкөзін кесу 
1822 82.02 Қол буындарының миомиясы 
1823 82.03 Қол буындарының бурсотомиясы 
1824 82.09 Қол буындарының жұмсақ тіндерін басқа кесуі 
1825 82.11 Қол буындарының шеміршегін кесу 
1826 82.19 Қол буындарының жұмсақ тіндерінің басқа жолмен 

қиылысуы 
1827 82.21 Қол буындары қынабының зақымданған бөлігін кесу 
1828 82.22 Қол бұлшық етінің зақымданған бөлігін кесу 
1829 82.29 Қол жұмсақ тінінің зақымданған бөлігін кесу 
1830 82.31 Қол буындарының бурсэктомиясы 
1831 82.33 Қол буындарының басқа тенонэктомиясы 
1832 82.35 Қол буындарының басқа фасцеэктомиясы 
1833 82.36 Қол буындарының басқа миэктомиясы 
1834 82.39 Қол буындарының жұмсақ тіндерін кесудің басқа жол-

дары 
1835 82.41 Қол буындарының қынабын тігіп тастау 
1836 82.42 Қолды бүгетін бұлшық етті кешіктіріп тігу 
1837 82.43 Қол буындарының басқа сіңірін кешіктіріп тігу 
1838 82.44 Қолды бүгетін басқа бұлшық етті кешіктіріп тігу 
1839 82.45 Қол буындарының басқа сіңірін басқа жолмен тігу 
1840 82.46 Қол буындарының бұлшық етін немесе шандырын 

тігіп тастау 
1841 82.51 Қол буындарының сіңірін ауыстыру 
1842 82.52 Қол буындарының сіңірін бекіту орнын ауыстыру 
1843 82.53 Қол сіңірінің реимплантациясы 
1844 82.54 Қол бұлшық етінің реимплантациясы 
1845 82.55 Қол бұлшық етінің немесе сіңірінің ұзындығын 

өзгертетін басқа тəсілдер 
1846 82.56 Қол буынының сіңірлері трансплантациясының жəне 

орын ауыстырылуының басқа тəсілдері 
1847 82.57 Қол буындарының сіңірін транспозициялаудың басқа 

түрлері 
1848 82.58 Қол буынының бұлшық еттері трансплантациясының 

жəне орын ауыстырылуының басқа тəсілдері 
1849 82.59 Білезік бұлшық етін транспозициялаудың басқа 

түрлері 
1850 82.61 Қол үлкен саусағының тамырларына жəне қан тамыр-

ларына операция жасау 
1851 82.69 Қолдың үлкен саусағын басқа жолмен қайта жасау 
1852 82.71 Сіңірді тартуды түзету 
1853 82.72 Бұлшық ет немесе шандыр трансплантантын пайда-

лану арқылы қол буындарында пластикалық манипу-
ляциялар жасау 

1854 82.81 Үлкен саусақтан басқа қол саусақтарының орнын ау-
ыстыру 

1855 82.82 Жарылған қол буындарын қалпына келтіру 
1856 82.83 Макродактилияны түзету 
1857 82.84 Балға тəріздес саусақты түзету 
1858 82.85 Қол тенодезінің басқа түрлері 
1859 82.86 Қол тенопластикасының басқа түрлері 
1860 82.89 Қол буындарындағы басқа пластикалық манипуля-

циялар 
1861 82.91 Қол жабыспаларының лизисі 
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(Жалғасы. Басы 21-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 

1862 82.99 Қол буындарының бұлшық етіндегі, шандырындағы, 
сіңірлеріндегі басқа манипуляциялар 

1863 83.01 Сіңір қынабын тексеру (қол буындарынан басқа) 
1864 83.02 Миотомия (қол буындарынан басқа) 
1865 83.03 Бурсотомия (қол буындарынан басқа) 
1866 83.09 Жұмсақ тіндерді кесудің басқа түрлері (қол буында-

рынан басқа) 
1867 83.11 Табан сіңірінің тенотомиясы 
1868 83.12 Жамбас бұлшық етінің тенотомиясы 
1869 83.13 Басқа тенотомия (қол буындарынан басқа) 
1870 83.14 Фасциотомия (қол буындарынан басқа) 
1871 83.19 Жұмсақ тін қиылысуының басқа түрлері (қол буында-

рынан басқа) 
1872 83.21 Жұмсақ тіннің биопсиясы 
1873 83.29 Бұлшық еттегі, сіңірдегі, фасциядағы, синовиаль-

ды қаптағы, сонымен қатар қол ұшында да басқа 
диагностикалық манипуляциялар 

1874 83.31 Сіңір қынабының зақымданған бөлігін кесу (қол буын-
дарынан басқа) 

1875 83.32 Бұлшық еттің зақымданған бөлігін кесу (қол буында-
рынан басқа) 

1876 83.39 Басқа жұмсақ тіннің зақымданған бөлігін кесу (қол бу-
ындарынан басқа) 

1877 83.41 Трансплантант үшін сіңірді кесу (қол буындарынан 
басқа) 

1878 83.42 Тенонэктомияның басқа түрлері (қол буындарынан 
басқа) 

1879 83.43 Трансплантант үшін бұлшық ет немесе фасция кесу 
(қол буындарынан басқа) 

1880 83.44 Басқа фасциэктомия (қол буындарынан басқа) 
1881 83.45 Басқа миэктомия (қол буындарынан басқа) 
1882 83.49 Жұмсақ тіңді кесудің басқа түрлері (қол буындарынан 

басқа) 
1883 83.50 Бурсэктомия (қол буындарынан басқа) 
1884 83.61 Қынаптың сіңірін тігу (қол буындарынан басқа) 
1885 83.62 Сіңірді кешіктіріп тігу (қол буындарынан басқа) 
1886 83.63 Иықтың айналмалы манжетін қалпына келтіру 
1887 83.64 Сіңірді тігіп тастаудың басқа түрлері (қол буындары-

нан басқа) 
1888 83.65 Бұлшық етті немесе шандырды тігіп тастаудың басқа 

түрлері (қол буындарынан басқа) 
1889 83.71 Сіңірдің орнын ауыстыру (қол буындарынан басқа) 
1890 83.72 Сіңірді бекіту орнын артқа ауыстыру (қол буындары-

нан басқа) 
1891 83.73 Сіңір реимлантациясы (қол буындарынан басқа) 
1892 83.74 Бұлшық еттің реимплантациясы (қол буындарынан 

басқа) 
1893 83.76 Сіңірдің басқа транстпозициясы (қол буындарынан 

басқа) 
1894 83.79 Бұлшық еттің басқа транспозициясы (қол буындары-

нан басқа) 
1895 83.83 Сіңірді тартуды түзету (қол буындарынан басқа) 
1896 83.84 Туа біткен майтабандыққа Зацепин бойынша опера-

ция жасау 
1897 83.85 Бұлшық ет немесе сіңір ұзындығын өзгертудің басқа 

тəсілдері (қол буындарынан басқа) 
1898 83.86 Төрт буынды бұлшық еттің пластикасы 
1899 83.87 Бұлшық еттегі басқа пластикалық манипуляциялар 

(қол буындарынан басқа) 
1900 83.88 Сіңірдегі басқа пластикалық манипуляциялар (қол бу-

ындарынан басқа) 
1901 83.89 Шандырдағы басқа пластикалық манипуляциялар (қол 

буындарынан басқа) 
1902 83.90 Бұлшық еттегі, сіңірдегі, шандырдағы жəне синовиал-

ды қаптағы басқа манипуляциялар 
1903 83.91 Бұлшық ет, сіңір, шандыр, синовиалды қап 

жабыспаларының лизисі (қол буындарынан басқа) 
1904 83.99 Бұлшық еттегі, сіңірдегі, шандырдағы жəне синовиал-

ды қаптағы басқа манипуляциялар (қол буындарынан 
басқа) 

1905 84.00 Қол ампутациясы, басқаша анықталмаған 
1906 84.01 Қол саусағының ампутациясы жəне дезартикуляциясы 
1907 84.02 Қолдың үлкен саусағының ампутациясы жəне дезар-

тикуляциясы 
1908 84.03 Білезіктің ампутациясы 
1909 84.04 Білек буынының дезартикуляциясы 
1910 84.05 Білек ампутациясы 
1911 84.06 Шынтақ буынының дезартикуляциясы 
1912 84.07 Иық сүйегінің ампутациясы 
1913 84.08 Иық буынының дезартикуляциясы 
1914 84.09 Интерторакокапсулярлы ампутация 
1915 84.10 Аяқтың ампутациясы, басқаша анықталмаған 
1916 84.11 Аяқ саусағының ампутациясы 
1917 84.12 Табан ампутациясы 
1918 84.13 Табан жіліншілік буынының дезартикуляциясы 
1919 84.14 Үлкен жəне кіші жіліншілік сүйектерінің тобығын қоса, 

табан жіліншілік буынының ампутациясы 
1920 84.15 Төменгі тізе буынының басқа ампутациясы 
1921 84.16 Тізе буынының дезартикуляциясы 
1922 84.17 Жоғарғы тізе буынының ампутациясы 
1923 84.18 Жамбас буынының дезартикуляциясы 
1924 84.19 Құрсақ-жамбас ампутациясы 
1925 84.29 Аяқ-қолдың басқа қайта имплантациясы 
1926 84.30 Ампутацияланған сынықты тексеру 
1927 84.90 Сүйек-бұлшық ет жүйесіне басқа операциялар жасау 
1928 84.91 Ампутация , басқаша анықталмаған 
1929 84.99 Қаңқа бұлшық ет жүйесіндегі басқа манипуляциялар 
1930 85.25 Емшекті тілу 
1931 86.00 Терідегі жəне жақын орналасқан тіндегі операциялар 
1932 86.03 Пилонидальды жылауықты немесе синусты кесу, мар-

супиализациядан басқа (86.21) 
1933 86.04 Тері жəне тері асты тіндердің дренажы арқылы теріні 

басқа жолмен кесу 
1934 86.05 Тері жəне тері асты тіндерден бөгде затты немесе 

жабдықты кесіп алу немесе алып тастау 
1935 86.09 Теріні немесе тері асты тіндерін кесудің басқа жолы 
1936 86.10 Терідегі немесе тері асты тініндегі басқа 

диагностикалық манипуляциялар 
1937 86.11 Терінің жəне тері асты тінінің биопсиясы 
1938 86.19 Терідегі жəне тері асты тініндегі басқа диагностикалық 

манипуляциялар 
1939 86.20 Тері тінінің жəне тері асты негіздің зақымданған 

бөлігін кесу жəне бұзу 
1940 86.21 Пилонидальды жылауықты немесе синусты кесу 
1941 86.22 Терінің күйген жерінің немесе жұққан бөлігінің 

жарақатын хирургиялық жолмен емдеу 
1942 86.221 Жарақатты хирургиялық өңдеу 
1943 86.222 Жұмсақ тін іріңін ашу жəне дренаждау 
1944 86.23 Тырнақты, тырнақтың қалындауын жою НЕТ 

НОГТЕВОГО ЛОЖА 
1945 86.30 Тері жəне тері асты тіндерін жергілікті кесудің басқа 

түрі 
1946 86.50 Тері жəне тері асты тіңдерінің зақымданған бөлігін 

жабу немесе тігіп тастау 
1947 77.99 Басқа сүйектерді толық кесу 
1948 86.85 Синдактилияны түзету 
1949 86.72 Аяқша кесіндісінің орнын ауыстыру 
1950 86.911 Бір мезетте аутодермопластика жасаумен 

кешіктірілген некрэктомия 
1951 88.41 Бас миы артерияларының артериографиясы 
1952 86.89 Теріні жəне тері асты өзекті қалпына келтірудің жəне 

қайта жасаудың басқа тəсілдері 
1953 79.11 Ішкі фиксациямен иық сүйегі сынықтарының жабық 

репозициясы 
1954 57.4090 Қуық мойыншығы склерозының трансуретральды ре-

зекциясы 
1955 92.03 Несепбөлу жүйісінің атқарымдарды радиоизотоптық 

зерттеулер жəне сканерлеу 
1956 63.0019 Инфрақуықтық обструкция кезінде хирургиялық шара 

қолдану 
1957 92.11 Мидың радиоизотоптық сканерлеу 
1958 55.5002 Толық нефрэктомия (Лапароскопиялық ретроперито-

неальды) 
1959 14.24 Хориоретиналдық зақымдарды шілдін лазерлік фото-

коагуляциялау жолымен деструкциялау 
1960 51.62 Бауыр-ұйқы безі ампулаларын кесу (жалпы өт жолын 

реиплантациялау арқылы) 

Ақы төлеу неонатологиялық бейін бойынша емделіп шығу 
жағдайының күрделілігін ескере отырып клиникалық-шығындық 

топтар бойынша жүзеге асырылатын, тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілетін медициналық 

қызметтерге тарифтерге 13-қосымша

Қиындығы мардымсыз АХЖ-9 кодтар тізбесі
№ АХЖ-9 

коды 
АХЖ-9 атауы 

1 2 3 
1 01.01 Цистерна пункциясы 
2 01.02 Алдын ала имплантацияланған катетер арқылы 

вентрикулопункция жасау, Вентрикулярлы шунт 
түтікшесінің пункциясы 

3 01.12 Бас ми қабығының ашық биопсиясы 
4 01.14 Мидың ашық биопсиясы 

5 01.16 Бассүйек ішіндегі қысымды мониторингілеу үшін 
катетерді немесе зондты имплантаттау 

6 01.18 Миға жəне ми қабығына жүргізілетін басқа 
диагностикалық емшаралар 

7 01.19 Бассүйекке жасалатын басқа диагностикалық 
шаралар 

8 01.20 Бассүйектің трепанациясы 
9 01.21 Краниалды қуыстарды кесу жəне дренаж жасау 
10 01.22 Бассүйекішілік нейростимуляторды алып тастау 
11 01.23 Трепанация орнын қайта ашу 
12 01.24 Бассүйек трепанациясының басқа нысандары 
13 01.25 Басқа краниоэктомия 
14 01.26 Краниалды қуысқа немесе тінге катетерді 

имплантациялау 
15 01.28 Бур саңылауы арқылы интрацеребралды катетерді 

орнату 
16 01.31 Ми қабығын кесу 
17 01.39 Бас миды тілудің басқа жолдары 
18 01.41 Таламусқа операция жасау 
19 01.42 Боз шарға операция жасау 
20 01.52 Гемисферэктомия 
21 01.59 Бас ми қабығының тінін немесе зақымданған бөлігін 

кесудің немесе бұзудың басқа түрлері 
22 01.60 Бассүйектің зақымданған бөлігін кесу 
23 02.01 Бассүйек тігістерін ашу 
24 02.02 Бассүйек сынығының бөлшектерін көтеру 
25 02.03 Бассүйек трансплантантын қалыптастыру 
26 02.04 Бассүйектегі сүйектік трансплантант 
27 02.05 Бассүйек пластинкасын орнату 
28 02.06 Бассүйек остеопластикасының басқа түрлері 
29 02.07 Бассүйек пластинкасын алып тастау 
30 02.11 Бассүйектің қатты қабығына қарапайым тігіс салу 
31 02.12 Бассүйек қабығын қалпына келтірудің басқа түрлері 
32 02.13 Миқабықтық тамырды таңу 
33 02.14 Хороидалды өрімді алып тастау 
34 02.24 Субарахнаидальдік кеңістіктегі цистернаның 

вентрукулостомиясы 
35 02.31 Бас жəне мойын құрылымдары бар вентрикулярды 

шунт 
36 02.32 Қан айналым жүйесіне вентрикулярлы шунт енгізу, 

вентрикулоперитоностомия 
37 02.33 Көкірек қуысындағы вентрикулярды шунт 
38 02.35 Несеп жүйесіндегі вентрикулярды шунт 
39 02.42 Вентрикулярлы шунтты ауыстыру 
40 02.43 Вентрикулярлы шунтты алып тастау 
41 02.91 Кортикалды жабыспалардың лизисі 
42 02.94 Тракция үшін қажетті құралдарды қою немесе 

ауыстыру (бассүйектен тартып созу немесе hallo-
тракция) 

43 02.95 Тракция үшін керек құрылғыларды алып тастау 
(бассүйек арқылы тарту немесе hallo-тракция) 

44 02.99 Бассүйекке, миға жəне ми қабығына жасалатын басқа 
манипуляциялар 

45 03.01 Омыртқа каналынын бөгде затты алып тастау 
46 03.02 Ламинэктомия жасалған жерді қайтадан ашу 
47 03.09 Омыртқа каналы құрылымдарын зерттеудің жəне 

декомпрессиялаудың басқа түрлері 
48 03.10 Ми жұлындарының түбін таңу (ризотомия) 
49 03.21 Тері арқылы хордотомия жасау 
50 03.29 Хордотомияның өзге түрлері 
51 03.32 Жұлын жəне оның қабығының биопсиясы 
52 03.39 Жұлын жəне омыртқа каналының құрылымдарындағы 

басқа диагностикалық манипуляциялар 
53 03.53 Омыртқа сынығын қалпына келтіру 
54 03.60 Жұлын жəне жұлын тамырларының түптері 

жабыспаларының лизисі 
55 03.71 Арқалық субарахноидалды-ішперделік шунт 
56 03.72 Арқалық субарахноидалды-несептамырлы шунт 
57 03.79 Жұлын қабығының басқа шунттары 
58 03.94 Арқалық нейростимуляторды алып тастау 
59 03.97 Арқалық қабықтың шунтын тексеру 
60 03.98 Арқалық қабықтың шунтын алып тастау 
61 03.99 Жұлындағы жəне омыртқа каналының 

құрылымдарындағы басқа манипуляциялар 
62 04.01 Акустикалық невриноманы кесу 
63 04.02 Үш тармақты нервіні бөлу 
64 04.03 Басқа бассүйектік жəне шет нервілерді бөлу жəне 

ұсақтау 
65 04.04 Бассүйек жəне шет нервілерді кесудің өзге түрлері 
66 04.05 Гассеров түйінінің ганглионэктомиясы 
67 04.06 Бассүйек жəне шет нервілер ганглиондарының өзге 

ганглионэктомиялары 
68 04.07 Бассүйек жəне шет нервілерді тілудің немесе алып 

тастаудың өзге түрлері 
69 04.20 Краниальды жəне перифериялық нервіні бұзу 

(крианалгезия, нейролитикалық дəрінің инъекциясы, 
радио жиілілік аблациясы) 

70 04.30 Бассүйек жəне перифериялық нервілерді тігіп тастау 
71 04.43 Карпальды каналды босату 
72 04.44 Тарзальды каналды босату 
73 04.49 Перифериялық нервіні, ганглияны немесе 

жабыспалардың лизисін декомпрессиялаудың басқа 
жолдары 

74 04.50 Краниалды жəне перифериялық нервіні протездеу 
75 04.60 Бассүйек жəне шет нервілердің транспозициясы 
76 04.71 Тіл асты-беттік анастомоз 
77 04.72 Қосымша беттік анастомоз 
78 04.73 Қосымша-тіл асты анастомозы 
79 04.74 Бассүйек жəне шет нервілер анастомозының өзге 

түрлері 
80 04.75 Бассүйек жəне шет нервілердің алдағы қалпына 

келтіруін тексеру 
81 04.76 Бассүйек жəне перифериялық нервілердің ескі 

жарақатын қалпына келтіру 
82 04.79 Нейропластиканың басқа түрлері 
83 04.91 Тамыр созылуына операция жасау 
84 04.93 Перифериялық нейростимуляторды алып тастау 
85 04.99 Бассүйек жəне перифериялық нервілердегі басқа 

диагностикалық манипуляциялар 
86 05.00 Симпатиялық тамырды немесе ганглияны бөлу 
87 05.21 Негізгі таңдайлық ганглионарлы симпатэктомия 
88 05.22 Мойнақтық симпатэктомия 
89 05.23 Бел симпатэктомиясы 
90 05.24 Пресакралды симпатэктомия 
91 05.29 Басқа симпатэктомия жəне ганглионарлы 

симпатэктомия 
92 05.81 Симпатикалық тамырды немесе ганглияны қалпына 

келтіру 
93 05.89 Симпатикалық тамыр немесе ганглияның басқа 

манипуляциялары 
94 05.90 Жүйке жүйесіндегі басқа манипуляциялар 
95 06.00 Қалқанша безін субтотальды резекциялау 
96 06.02 Қалқанша безінің тұсындағы жарақатты қайтадан ашу 
97 06.09 Қалқанша безінің тұсын кесудің басқа түрлері 
98 06.12 Қалқанша безінің ашық биопсиясы 
99 06.19 Қалқанша жəне парақалқанша бездеріндегі басқа 

диагностикалық манипулыциялары 
100 06.20 Қалқанша безінің біржақты лобэктомиясы 
101 06.21 Қалқанша безін субтотальды резекциялау жасау 
102 06.30 Жартылай тиреоидэктомияның басқа түрлері 
103 06.31 Қалқанша безінің зақымданған бөлігін тілу 
104 06.32 Жылауықтың немесе қалқанша безі түйінінің 

энуклеациясы 
105 06.39 Жартылай тиреоидэктомияның басқа түрлері 
106 06.40 Толық тиреоидэктомия 
107 06.50 Төс артындағы тиреоидэктомия,басқаша 

анықталмаған 
108 06.51 Жартылай төс артындағы тиреоидэктомия 
109 06.52 Толық төс артындағы тиреоидэктомия 
110 06.60 Тіл астында орналасқан қалқанша безін тілу 
111 06.70 Қалқанша-тілдік өзекті немесе жолды тілу 
112 06.81 Толық паратиреоидэктомия 
113 06.89 Паратиреоидэктомияның басқа түрлері 
114 06.91 Қалқанша безінің мойнағын кесіп өту 
115 06.92 Қалқанша безінің тамырларын таңу 
116 06.93 Қалқанша безіне тігіс салу 
117 06.94 Қалқанша безінің тіндеріне реимплантация жасау 
118 06.95 Қалқансерік безінің тіндеріне реимплантация жасау 
119 06.98 Қалқанша безіне басқа операциялар жасау 
120 06.99 Қалқансерік безіне басқа операциялар жасау 
121 07.12 Бүйрек безінің ашық биопсиясы 
122 07.13 Трансфронталды жолмен гипофиз биопсиясын жасау 
123 07.14 Трансфеноидалды жолмен гипофиз биопсиясын 

жасау 
124 07.15 Анықталмаған əдіс арқылы гипофиз биосиясын жасау 
125 07.17 Домалақ заттың биопсиясы 
126 07.21 Бүйрек безінің зақымданған бөлігін тілу 
127 07.22 Бір жақты адреналэктомия 
128 07.221 Бүйрек безі ісігін лапароскопиялық жолмен сылып 

тастау 
129 07.29 Жартылай адреналэктомияның басқа түрлері 
130 07.30 Екі жақты адреналэктомия 
131 07.41 Бүйрек безін кесу 
132 07.42 Бүйрек безі тамырларын кесіп өту 

133 07.43 Бүйрек безі тамырларын таңу 
134 07.44 Бүйрек безін қалпына келтіру 
135 07.45 Бүйрек безі тініне реимплантация жасау 
136 07.49 Бүйрек безіндегі, жүйкедегі, тамырдағы басқа 

манипуляциялар 
137 07.51 Домалақ заттың тұсын тексеру 
138 07.52 Домалақ затты кесу 
139 07.59 Домалақ денедегі басқа манипуляциялар 
140 07.63 Анықталмаған əдіс арқылы гипофизді жартылай тілу 
141 07.68 Басқа анықталған əдіс арқылы гипофизді толық тілу 
142 07.69 Гипофизді толық кесу, басқаша анықталмаған 
143 07.71 Гипофиз шұңқырын тексеру 
144 07.72 Гипофизді кесу 
145 07.79 Гипофиздағы басқа манипуляциялар 
146 07.80 Тимэктомия 
147 07.81 Айыр безін жартылай кесу 
148 07.82 Айыр безін толық кесу 
149 07.91 Айыр безі тұсын қарау 
150 07.92 Айыр безін кесу 
151 07.93 Айыр безін қалпына келтіру 
152 07.99 Айыр безіндегі басқа манипуляциялар 
153 08.01 Қабақ шетін кесу 
154 08.09 Қабақ шетін кесудің басқа түрлері 
155 08.19 Қабақтағы өзге диагностикалық манипуляциялар 
156 08.20 Қабақтың зақымданған бөлігін алып тастау, басқаша 

анықталмаған 
157 08.2011 Көз қабағының тінінің зақымдануын алып тастау, 

өсінді пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
158 08.21 Халазионды тілу 
159 08.22 Қабақтың басқа шағын зақымданған бөлігін тілу 
160 08.23 Қабақтың айтарлықтай зақымданған бөлігін тілу, 

қабақтың барлық қалыңдығына емес 
161 08.24 Қабақтың айтарлықтай зақымданған бөлігін тілу, 

қабақтың барлық қалыңдығына 
162 08.25 Қабақтың зақымданған бөлігін деструкциялау 
163 08.31 Тұтас бұлшықетке тігіс салу арқылы блефароптозды 

түзету 
164 08.32 Тұтас бұлшықетке фасциалды демеуші таңғышты 

салу арқылы блефароптозды түзету 
165 08.33 Көтеруші бұлшықетті немесе апоневрозды ауыстыру 

немесе резекция арқылы блефароптозды түзету 
166 08.34 Көтеруші бұлшық еттегі өзге манипуляциялар арқылы 

блефароптозды түзету 
167 08.35 Тарзальды əдіс арқылы блефароптозды түзету 
168 08.36 Басқа əдістер арқылы блефароптозды түзету 
169 08.38 Кабақтың ретракциясын түзету 
170 08.41 Термокаутерді пайдалану арқылы энтропионды 

немесе эктропионды түзету 
171 08.42 Тігіс салу арқылы энтропионды немесе эктропионды 

түзету 
172 08.43 Сына тəрізді резекция арқылы энтропионды немесе 

эктропионды түзету 
173 08.44 Қабақты қайта құру арқылы энтропионды немесе 

эктропионды түзету 
174 08.49 Энтропионды немесе эктропионды түзетудің басқа 

түрлері 
175 08.51 Кантотомия 
176 08.52 Блефарорафия 
177 08.61 Тері қиындысы немесе трансплантант арқылы 

қабақты қайта құру 
178 08.62 Шарышты қабықтың тері қиындысы немесе 

трансплантанты арқылы қабақты қайта құру 
179 08.64 Тарзо-коньюнктивалды қиындысы арқылы қабақты 

қайта құру 
180 08.69 Қиындылар немесе трансплантанттар арқылы қабақты 

қайта құрудың басқа түрлері 
181 08.71 Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту арқылы 

қабақты қайта құру 
182 08.72 Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақты қайта 

құрудың басқа түрлері 
183 08.73 Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы 

қабақты қайта құру 
184 08.74 Қабақтың барлық қалыңдығына қабақты қайта 

құрудың басқа түрлері 
185 08.81 Қабақ немесе қастың жарылуын тізбекті жою 
186 08.82 Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту арқылы 

қабақ жарылуын жою 
187 08.83 Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақ жарылуын 

жоюдың басқа түрлері 
188 08.84 Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы қабақ 

жарылуын жою 
189 08.85 Қабақтың барлық қалыңдығына қабақ жарылуын 

жоюдың басқа түрлері 
190 08.99 Қабақтағы басқа манипуляциялар 
191 09.00 Көз жасы безін тілу 
192 09.11 Көз жасы безінің биопсиясы 
193 09.12 Көз жасы қабының биопсиясы 
194 09.20 Көз жасы безін тілу, басқаша дəлденбеген 
195 09.21 Көз жасы безінің зақымданған бөлігін тілу 
196 09.2111 Көз жасы бездерінің зақымдануын алып тастау, өскін 

пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
197 09.22 Басқаша жартылай дакриоаденэктомия 
198 09.23 Толық дакриоаденэктомия 
199 09.30 Көз жасы безіндегі басқа манипуляциялар 
200 09.41 Көз жасы каналының тесігіне сүңгі салу 
201 09.42 Көз жасы түтікшесінен сынама алу 
202 09.43 Мұрын көз жасы жолына сүңгі салу 
203 09.44 Мұрын көз жасы жолының интубациясы 
204 09.49 Көз жасы жолдарындағы басқа манипуляциялар 
205 09.50 Көз жасы қабын жəне жолын кесу 
206 09.51 Көз жасы нүктесін кесу 
207 09.52 Көз жасы түтікшелерін кесу 
208 09.53 Көз жасы қабын кесу 
209 09.59 Көз жасы жолдарын кесудің басқа түрлері 
210 09.60 Көз жасы қабын жəне көз жасы жолдарын тілу 
211 09.71 Айналдырылған көз жасы нүктесін түзету 
212 09.72 Көз жасы нүктесінің басқа түзетуі 
213 09.73 Көз жасы түтікшесін түзету 
214 09.81 Дакриоцисториностомия 
215 09.811 Эндоназалды эндоскопиялық дакриоцисториностомия 
216 09.82 Конъюнктивоцисториностомия 
217 09.83 Түтік немесе стент ендіру арқылы 

конъюнктивоцисториностомия жасау 
218 09.90 Көз жасы жүйесіндегі басқа манипуляциялар 
219 09.91 Көз жасы нүктесінің облитерациясы 
220 09.99 Көз жасы жүйесіндегі басқа манипуляциялар 
221 10.00 Кесу арқылы конъюктивадан сыналап кіргізілген бөгде 

затты алып тастау 
222 10.10 Конъюнктиваны кесудің басқа түрлері 
223 10.29 Конъюнктивадағы басқа диагностикалық 

манипуляциялар 
224 10.30 Конъюктиваны тілу 
225 10.31 Конъюктива тінін немесе зақымданған бөлігін тілу 
226 10.32 Конъюктиваның зақымданған бөлігінің деструкциясы 
227 10.33 Конъюктива тілудегі басқа манипуляциялар 
228 10.3311 Көздің шырықты қабығына жою шаралары, өскін 

пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
229 10.41 Бос трансплантант көмегімен симблефаронды түзету 
230 10.42 Бос трансплантант көмегімен конъюнктива күмбезін 

қайта құру 
231 10.43 Конъюнктива күмбезін қайта құрудың басқа түрлері 
232 10.44 Конъюнктиваға бос трансплантантты қондырудың 

басқа түрлері 
233 10.50 Конъюнктива мен қабақтың бітіп кетуінің лизисі 
234 10.60 Конъюнктива жарылуын жою 
235 10.91 Конъюнктива асты инъекция 
236 10.99 Конъюнктивадағы басқа манипуляциялар 
237 11.00 Магнит көмегімен мөлдірқабыққа сыналап кіргізілген 

бөгде затты алып тастау 
238 11.10 Мөлдірқабықты кесу 
239 11.22 Мөлдірқабықтың биопсиясы 
240 11.29 Мөлдірқабықтағы басқа диагностикалық 

манипуляциялар 
241 11.31 Птеригиум транспозициясы 
242 11.39 Птеригиумды тілудің басқа түрлері 
243 11.41 Мөлдірқабықтың эпителиясын механикалық алып 

тастау 
244 11.42 Мөлдірқабықтың зақымданған бөлігін 

термокаутеризациялау 
245 11.51 Мөлдірқабық жарылуын тігу 
246 11.53 Конъюктивалды кесінді арқылы мөлдірқабықтың 

жарылуын немесе жарақатын жою 
247 11.59 Мөлдірқабықты қалпына келтірудің басқа түрлері 
248 11.71 Кератомелез 
249 11.72 Кератофакия 
250 11.75 Түбегейлі кератотомия 
251 11.76 Эпикератофакия 
252 11.79 Мөлдірқабықтағы қайта құрушы жəне рефракционды 

хирургияның басқа түрлері 
253 11.99 Мөлдірқабықтағы басқа манипуляциялар (Корнеальды 

тігісті алу) 
254 12.00 Көздің алдыңғы сегментінен көз ішіндегі бөгде затты 

алып тастау, басқаша анықталмаған 

255 12.01 Магнит көмегімен көздің алдыңғы сегментінен көз 
ішіндегі бөгде затты алып тастау 

256 12.02 Магнитті қолданбай көздің алдыңғы сегментінен көз 
ішіндегі бөгде затты алып тастау 

257 12.11 Трансфикциясы бар иридотомия 
258 12.12 Иридотомияның басқа түрлері 
259 12.13 Пролабирланған көздің сыртқы мөлдір қабығын тілу 
260 12.14 Иридэктомияның басқа түрлері 
261 12.21 Көздің алдыңғы камерасының диагностикалық 

аспирациясы 
262 12.22 Көздің сыртқы мөлдір қабығының биопсиясы 
263 12.29 Көздің сыртқы мөлдір қабығындағы, кірпікті денедегі 

жəне алдыңғы камерадағы басқа диагностикалық 
манипуляциялар 

264 12.31 Гониосинехияның лизисі 
265 12.32 Алдыңғы синехиялардың басқа түрлерінің лизисі 
266 12.33 Артқы синехиялардың лизисі 
267 12.34 Мөлдірқабықтың жəне шыны тəріздес дененің 

бітісуінің лизисі 
268 12.35 Көздің сыртқы мөлдір қабығына операция жасау 
269 12.40 Көздің алдыңғы сегментінің зақымданған бөлігін жою, 

басқаша анықталмаған 
270 12.41 Кесіп алып тастаусыз көздің мөлдір қабығының 

зақымданған бөлігін жою 
271 12.42 Көздің мөлдір қабығының зақымданған бөлігін кесіп 

алып тастау 
272 12.43 Кесіп алып тастаусыз кірпікті дененің зақымданған 

бөлігін жою 
273 12.44 Кірпікті дененің зақымданған бөлігін кесіп алып тастау 
274 12.51 Гониотомиясыз гониопунктура 
275 12.52 Гониопунктурасыз гониотомия 
276 12.53 Гониопунктурасы бар гониотомия 
277 12.54 Сыртқы трабекулотомия 
278 12.55 Циклодиализ 
279 12.59 Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың басқа 

тəсілдері 
280 12.591 Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың лазерлік 

тəсілдері 
281 12.61 Иридэктомиясы бар аққабықтың трефинациясы 
282 12.62 Иридэктомиясы бар аққабықтың термокаутеризациясы 
283 12.63 Иридэнклейзис жəне көздің мөлдір қабығын созу 
284 12.64 Сыртқы трабекулэктомия 
285 12.65 Иридэктомиясы бар аққабықты ашудың басқа түрлері 

(синус-трабекулоэктомия) 
286 12.66 Аққабықтағы жыланкөзді операциядан кейін тексеру 
287 12.69 Аққабықты ашудың басқа түрлері 
288 12.71 Циклодиатермия 
289 12.72 Кірпікті дененің криотерапиясы 
290 12.73 Циклофотокоагуляция 
291 12.74 Кірпікті дененің азаюы, басқаша анықталмаған 
292 12.79 Глаукома кезіндегі басқа манипуляциялар 
293 12.81 Аққабық жарылуын тігу 
294 12.82 Аққабық жыланкөзін жою 
295 12.83 Басқа бөлімдерде жіктелмейтін алдыңғы сегменттің 

операциялық жарасын тексеру 
296 12.84 Склера зақымдануын тілу немесе бұзу 
297 12.85 Трансплантант көмегімен аққабықты стафиломаны 

жою 
298 12.86 Аққабық стафиломасын жоюдың басқа жолдары 
299 12.87 Трансплантант көмегімен аққабықты нығайту 
300 12.88 Склераны нығайтудың басқа түрлері 
301 12.89 Аққабықтағы басқа манипуляциялар 
302 12.93 Алдыңғы камерадан эпителий өсіндісін жою немесе 

бұзу 
303 12.97 Көздің сыртқы мөлдір қабығындағы басқа 

манипуляциялар 
304 12.98 Кірпікті денедегі басқа манипуляциялар 
305 12.99 Алдыңғы камерадағы басқа манипуляциялар (дренаж) 
306 13.00 Көз жанарынан бөгде затты алып тастау, басқаша 

дəлденбеген 
307 13.01 Магнит көмегімен көз жанарынан бөгде затты алып 

тастау 
308 13.02 Магнитті қолданбай көз жанарынан бөгде затты алып 

тастау 
309 13.11 Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына 

қаптама ішілік экстракция жасау 
310 13.19 Көз жанарына қаптама ішілік экстракция жасаудың 

басқа түрлері 
311 13.20 Тізбекті экстракция əдісімен көз жанарына қаптамадан 

тыс экстракция жасау 
312 13.30 Қарапайым аспирация (жəне ирригация) əдісімен көз 

жанарына қаптамадан тыс экстракция жасау 
313 13.41 Көз жанарының эмульгациясы жəне катарактаның 

аспирациясы 
314 13.42 Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне 

артқы жету əдісі арқылы катарактаны аспирациялау 
315 13.43 Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне 

катарактаны аспирациялаудың басқа түрлері 
316 13.51 Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына 

қаптамадан тыс экстракция жасау 
317 13.59 Көз жанарын қаптамадан тыс экстракциялаудың басқа 

түрлері 
318 13.64 Салдарлық мембрананы кесу (катарактадан кейін) 
319 13.65 Салдарлық мембрананы тілу (катарактадан кейін) 
320 13.66 Салдарлық мембрананы механикалық жолмен ұсақтау 

(катарактадан кейін) 
321 13.69 Катаракта экстрациясының басқа түрлері 
322 13.90 Көз жанарындағы басқа манипуляциялар 
323 13.92 Катарактаның факоаспирациясы 
324 14.00 Көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау, 

басқаша көрсетілмеген 
325 14.01 Магнит көмегімен көздің артқы сегментінен бөгде 

затты алып тастау 
326 14.02 Магнитті қолданбай көздің артқы сегментінен бөгде 

затты алып тастау 
327 14.11 Шыны тəріздес дененің диагностикалық аспирациясы 
328 14.21 Диатермия жолымен хориоретиалды зақымдануды 

бұзу 
329 14.22 Криотерапия жолымен хориоретиналды зақымдануды 

бұзу 
330 14.26 Сəулелік терапия əдісімен хориоретиналды 

зақымдануды жою 
331 14.27 Сəулелену көзін имплантациялау жолымен 

хориоретиналды зақымдануды бұзу 
332 14.29 Хориоретиалды зақымдануды жоюдың басқа түрлері 
333 14.31 Диатермия жолымен көз торының жарылуын жою 
334 14.32 Криотерапия көмегімен көз торының жарылуын жою 
335 14.34 Көз торының лазерлі коагуляциясы 
336 14.35 Дəлденбеген түрдегі фотокоагуляцияның көмегімен 

көз торының жарылуын шектеу 
337 14.39 Көз торының жарылуын жоюдың басқа түрлері 
338 14.49 Склераның басқа түрлерін бекіту арқылы көз торының 

қабаттануын жою 
339 14.51 Диатермия жолымен көз торының ажырауын жою 
340 14.52 Криотерапия көмегімен көз торының ажырауын жою 
341 14.53 Ксенон доғасы арқылы фотокоагуляция жолымен көз 

торының қабаттануын жою 
342 14.54 Лазерлі фотокоагуляция көмегімен көз торының 

қабаттануын жою 
343 14.55 Фотокоагуляцияның дəлденбеген түрі көмегімен көз 

торының қабаттануын жою 
344 14.59 Көз торының қабаттануын жоюдың басқа түрлері 
345 14.71 Шыны тəріздес денені алып тастау, алдыңғы жету 

əдісі 
346 14.72 Шыны тəріздес денені жоюдың басқа түрлері 

(ретинорексис) 
347 14.75 Шыны тəріздес денені алмастырушыны енгізу 
348 14.79 Шыны тəріздес денедегі басқа манипуляциялар 
349 14.82 Хориоидея реваскуляризациясы 
350 14.83 Супрахориодальды кеңістікті аутолимфодренаждау 
351 14.84 Варикозды тамырды таңу арқылы супрахориодальды 

кеңістікті аутолимфодренаждау 
352 14.86 Көз тамырын реваскуляризациялау 
353 14.87 Хориоидеяны реваскуляризациялау арқылы 

супрахориодальды кеңістікті декомпрессиялау 
354 14.89 Басқа вазореконструктивті операциялар 
355 14.90 Көз торындағы, көздің тамырлы қабығындағы жəне 

артқы камерадағы басқа манипуляциялар 
356 14.9001 Ангиогенез ингибиторларын көзішілік енгізу 
357 15.11 Көзден тыс бір бұлшықеттің бекітілген орнын артқа 

ауыстыру 
358 15.12 Көзден тыс бір бұлшықеттің орнын ауыстыру 
359 15.13 Көзден тыс бір бұлшықеттің резекциясы 
360 15.19 Көз алмасынан уақытша бөлу арқылы көзден тыс бір 

бұлшықетте жасалатын басқа манипуляциялар 
361 15.21 Көзден тыс бір бұлшықетті ұзарту үшін жасалған 

манипуляциялар 
362 15.22 Көзден тыс бір бұлшықетті қысқарту үшін жасалған 

манипуляциялар 
363 15.29 Көзден тыс бір бұлшықеттегі басқа манипуляциялар 
364 15.30 Бір немесе екі көздегі көз жанарын уақытша 

бөлу арқылы екі немесе одан да көп көзден тыс 
бұлшықеттердегі манипуляциялар 
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365 15.40 Бір немесе екі көздің көзден тыс бір немесе одан көп 
бұлшықеттеріндегі басқа манипуляциялар 

366 15.50 Көзден тыс бұлшықеттердің транспозициясы 
367 15.60 Көзден тыс бұлшықеттегі хирургиялық 

манипуляцияларды тексеру 
368 15.70 Көзден тыс бұлшықеттің жарақатын қалпына келтіру 
369 15.90 Көзден тыс бұлшықеттердегі жəне сіңірлердегі басқа 

манипуляциялар 
370 15.9011 Көз маңындағы бұлшықеттерге операциялар, өсінді 

пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
371 16.09 Орбитотомияның басқа түрлері 
372 16.10 Енген бөгде затты алып тастау, басқаша 

анықталмаған 
373 16.22 Көзұяның диагностикалық аспирациясы 
374 16.39 Көзалманы эвисцерациялаудың басқа түрлері 
375 16.49 Көзалмасына энуклеация жасаудың басқа түрлері 
376 16.51 Іргелес құрылымдарды алып тастау арқылы 

көзұясына эвисцерация жасау 
377 16.52 Көзұялық сүйекті терапиялық алып тастау арқылы 

көзұясына эвисцерация жасау 
378 16.59 Көзұясына эвисцерация жасаудың басқа түрлері 
379 16.63 Энуклеация жəне имплантантты енгізуден кейін көз 

ойдымын тексеру 
380 16.64 Энуклеациядан кейін көз ойдымын тексерудің басқа 

түрлері 
381 16.66 Эвисцерация қуысының басқа тексерісі 
382 16.69 Көзалмасын алып тастаудан кейін басқа салдарлық 

манипуляциялар 
383 16.81 Көзұя жарақатын оперативті емдеу 
384 16.82 Көз алмасының жарылуын жою 
385 16.89 Көз алмасының немесе көзұясының жарақатын 

түзеудің басқа түрлері 
386 16.91 Терапиялық дəрінің ретробульбарды инъекциясы 
387 16.92 Көзұяның зақымданған бөлігін тілу 
388 16.93 Құрылымын дəлдемей көздің зақымданған бөлігін тілу 
389 16.98 Көзұядағы өзге манипуляциялар 
390 16.99 Көз алмасындағы басқа манипуляциялар 
391 17.0436 Асқазанды лапароскопиялық тілу (ұзынынан, sleav) 
392 17.11 Тік шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып 

тастау 
393 17.12 Қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып 

тастау 
394 17.21 Екі жақты тік шап жарығын лапароскопиялық жолмен 

алып тастау 
395 17.22 Екі жақты қисық шап жарығын лапароскопиялық 

жолмен алып тастау 
396 17.23 Екі жақты тік жəне қисық шап жарығын 

лапароскопиялық жолмен алып тастау 
397 17.31 Жуан ішектің лапароскопиялық полисегментті 

резекциясы 
398 17.32 Соқыр ішектің лапороскопиялық резекциясы 
399 17.36 Лапароскопиялық сигмоидэктомия 
400 17.39 Жуан ішекті лапароскопиялық кесудің басқа жолы 
401 17.42 Лапароскопиялық операциялар кезіндегі роботталған 

емшаралар 
402 17.4419 Роботталған эндовидеоскопияны пайдалану арқылы 

гидронефрозды реконструкциялық-пластикалық 
жолмен түзету 

403 17.45 Торакоскопиялық операциялар кезіндегі роботталған 
емшаралар 

404 18.20 Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін кесіп тастау 
немесе бұзу 

405 18.31 Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін радикалды 
кесіп тастау 

406 18.39 Сыртқы құлақты тілудің басқа түрлері 
407 18.60 Сыртқы есту каналын қайта құру 
408 18.71 Құлақ қалқанын қалпына келтіру 
409 18.72 Ампутацияланған құлақты тігу 
410 18.90 Сыртқы құлақтағы басқа манипуляциялар 
411 19.00 Үзеңгіні мобилизациялау 
412 19.19 Стапедэктомияның басқа түрлері 
413 19.20 Стапедэктомияны тексеру 
414 19.29 Стапедэктомияны тексерудің басқа түрлері 
415 19.30 Құлақ сүйектерінің тізбегіндегі басқа манипуляциялар 
416 19.40 Мирингопластика 
417 19.52 Тимпанопластиканың II түрі 
418 19.53 Тимпанопластиканың III түрі 
419 19.54 Тимпанопластиканың IV түрі 
420 19.55 Тимпанопластиканың V түрі 
421 19.60 Тимпанопластиканы тексеру 
422 19.90 Ортаңғы құлақты қалпына келтірудің басқа түрлері 
423 19.9011 Көз шарасы мен көздің алмасына жасалатын 

операциялар, жаңа өсінділер пайда болғанда - 
микрохирургиялық 

424 20.00 Миринготомия 
425 20.21 Емізік тəрізді өсіндіні кесу 
426 20.22 Самай сүйек пирамидасының ауа жасушаларын кесу 
427 20.23 Ортаңғы құлақты кесу 
428 20.32 Ортаңғы жəне ішкі құлақтың биопсиясы 
429 20.39 Ортаңғы жəне ішкі құлақтағы басқа диагностикалық 

манипуляциялар 
430 20.41 Қарапайым мастоидэктомия 
431 20.42 Радикалды мастоидэктомия 
432 20.49 Мастоидэктомияның басқа түрлері 
433 20.51 Ортаңғы құлақтың зақымданған бөлігін кесіп тастау 
434 20.59 Ортаңғы құлақты кесіп тастаудың басқа түрлері 
435 20.60 Ішкі құлақты фенестрациялау 
436 20.61 Ішкі құлақты фенестрациялау (бастапқы) 
437 20.62 Ішкі құлақты фенестрациялаудың тексерісі 
438 20.70 Ішкі құлақты кесу, тілу жəне бұзу 
439 20.91 Тимпаносимпатэктомия 
440 20.92 Мастоидэктомияны тексеру 
441 20.93 Кіреберіс тесігін жəне ұлу тесігін қалпына келтіру 
442 20.96 Ұлы протезының имплантациясы немесе 

ауыстырылуы, басқаша анықталмаған 
443 20.97 Бір канал арқылы ұлы протезының имплантациясы 

немесе ауыстырылуы 
444 20.98 Көп канал арқылы ұлы протезының имплантациясы 

немесе ауыстырылуы 
445 20.99 Ортаңғы жəне ішкі құлақтағы басқа манипуляциялар 
446 21.04 Этмоидальды артерияларды таңу арқылы мұрыннан 

қан кетуді тоқтату 
447 21.05 Трансатральды ену əдісімен жоғарғы жақсүйектік 

артерияны таңу арқылы мұрыннан қан кетуді тоқтату 
448 21.06 Сыртқы ұйқы күре тамырын таңу арқылы мұрыннан 

қан кетуді тоқтату 
449 21.07 Мұрынның былжыр қабығын тілу арқылы жəне мұрын 

далдасының жəне мұрын сырт бөлігінің терісін 
имплантациялау арқылы мұрыннан қан кетуді тоқтату 

450 21.09 Басқа тəсілдердің көмегімен мұрыннан қан кетуді 
тоқтату 

451 21.40 Мұрын резекциясы 
452 21.50 Мұрын далдасының былжыр қабығының астын 

резекциялау 
453 21.61 Диаметрия жəне криохирургия əдістермен 

конхэктомия жасау 
454 21.69 Конхэктомияның басқа түрлері 
455 21.70 Мұрын сүйектерін репозициялау 
456 21.72 Мұрын сынуын ашық орнына салу 
457 21.82 Мұрын жыланкөзін жабу 
458 21.84 Ринопластиканы тексеру 
459 21.90 Мұрындағы басқа манипуляциялар 
460 21.901 Мұрындағы сыздауықты ашу 
461 22.12 Мұрын қуыстарының ашық биопсиясы 
462 22.19 Мұрын қуысындағы басқа диагностикалық 

манипуляциялар 
463 22.30 Сыртқы жоғарғы жақсүйектік антротомия 
464 22.31 Радикалды жоғарғы жақсүйектік антротомия 
465 22.39 Басқа сыртқы жоғарғы жақсүйектік антротомия 
466 22.41 Фронтальды синусотомия 
467 22.42 Фронтальды синусэктомия 
468 22.50 Синусотомия, басқаша анықталмаған 
469 22.51 Этмоидотомия 
470 22.52 Сына тəрізді қуысты ашу 
471 22.53 Бірнеше мұрын қуыстарын кесу 
472 22.60 Мұрын синусэктомиясының басқа түрлері 
473 22.61 Колдуэл-люк əдісімен жоғарғы жақсүйек қуысының 

зақымданған бөлігін кесіп тастау 
474 22.62 Заславский бойынша басқа əдісіпен жоғарғы жақсүйек 

қуысының зақымданған бөлігін кесіп тастау 
475 22.63 Кереге көз сүйегінің резекциясы 
476 22.64 Сфеноидэктомия 
477 22.71 Таңдайлық кесіндімен мұрын қуыстарының 

жыланкөзін жабу 
478 22.79 Мұрын қуыстарын қалпына келтірудің басқа түрлері 
479 22.90 Мұрын қуыстарындағы басқа манипуляциялар 
480 24.1011 Тіл тінін жəне зақымдануын алып тастау, қатерлі өскін 

пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
481 24.20 Гингивопластика 
482 24.40 Жақсүйектің зақымданған тіс бөлігін кесіп тастау 
483 24.50 Альвеолопластика 
484 25.02 Тілдің ашық биопсиясы 
485 25.09 Тілдегі басқа диагностикалық манипуляциялар 

486 25.10 Тілдің тінін немесе зақымданған бөлігін кесіп тастау 
немесе бұзу 

487 25.20 Тілдің жартылай резекциясы 
488 25.30 Тілдің толық ампутациясы 
489 25.40 Тілдің радикалды ампутациясы 
490 25.50 Тілге қалпына келтіруші жəне пластикалық 

операциялар жасау 
491 25.94 Тілді кесудің басқа түрлері (тіл жүгеншігін кесу жəне 

тілуден жəне тіл жабыспаларының лизисінен басқа) 
492 25.99 Тілдегі басқа манипуляциялар 
493 26.12 Сілекей безінің немесе өзектің ашық биопсиясы 
494 26.19 Сілекей безіндегі жəне өзектеріндегі басқа 

диагностикалық манипуляциялар 
495 26.21 Сілекей безі жылауығының марсупиализациясы 
496 26.29 Сілекей безінің зақымданған бөлігін кесіп тастау 
497 26.30 Басқаша анықталмаған сиаладенэктомия 
498 26.31 Жартылай сиаладенэктомия 
499 26.32 Толық сиаладенэктомия 
500 26.41 Сілекей безі жарығын тігу 
501 26.42 Сілекей жыланкөзін жабу 
502 26.49 Сілекей безіндегі немесе өзегіндегі басқа қалпына 

келтіруші жəне пластикалық манипуляциялар 
503 26.90 Сілекей безіндегі жəне өзегіндегі басқа 

манипуляциялар 
504 27.00 Бет тұсын жəне ауыз қуысының түбін дренаждау 
505 27.10 Таңдайды кесу 
506 27.21 Қатты таңдай биопсиясы 
507 27.31 Қатты таңдай тінін немесе зақымданған бөлігін 

жергілікті кесу немесе бұзу 
508 27.32 Қатты таңдай тінін немесе зақымданған бөлігін жаппай 

кесу 
509 27.4011 Ауыздың басқа бөліктерін алып тастау, қатерлі ісік 

пайда болғанда микрохирургиялық əдіс 
510 27.42 Еріннің зақымданған бөлігін жаппай кесіп тастау 
511 27.43 Еріннің тінін немесе зақымданған бөлігін кесіп 

тастаудың басқа түрлері 
512 27.49 Ауыздың басқа эксцизиясы 
513 27.53 Ауыз тұсындағы жыланкөзді жабу 
514 27.54 Қоян жырығын жою 
515 27.56 Ерін жəне ауыздың тері трансплантантының басқа 

түрлері 
516 27.57 Ерін мен ауызға тері кесіндісін немесе түтік тəрізді 

трансплантантты бекіту 
517 27.61 Таңдай жырығын тігу 
518 27.62 Таңдай жырығын түзету 
519 27.63 Таңдай жырығын қалпына келтіретін операцияны 

тексеру 
520 27.69 Таңдайдағы басқа пластикалық манипуляциялар 
521 27.71 Таңдай тілшігін кесу 
522 27.72 Таңдай тілшігін кесіп тастау 
523 27.73 Таңдай тілшігіндегі қалпына келтіруші операция 
524 27.79 Таңдай тілшігіндегі басқа манипуляциялар 
525 27.92 Құрылымын дəлдемей ауыз тұсындағы кесу 
526 27.99 Ауыз қуысындағы басқа манипуляциялар 
527 28.11 Бадамша безінің жəне аденоидтің биопсиясы 
528 28.19 Бадамша бездеріндегі жəне аденоидтардағы басқа 

диагностикалық манипуляциялар 
529 28.20 Аденоидтарды сылып тастамау арқылы 

тонзиллэктомия жасау 
530 28.30 Аденоидтарды сылып тастау арқылы тонзиллэктомия 

жасау 
531 28.40 Бадамша бездерінің өсіндісін кесу 
532 28.50 Тілдік бадамша безін кесіп тастау 
533 28.60 Тонзиллэктомиясыз аденоидтарды сылып тастау 
534 28.70 Тонзиллэктомиядан кейін жəне аденоидтарды сылып 

тастағаннан кейін қан кетуді тоқтату 
535 28.91 Кесу арқылы бадамша безінен немесе аденоидтан 

бөгде затты алып тастау 
536 28.92 Бадамша безінің немесе аденоидтың зақымданған 

бөлігін кесу 
537 28.99 Бадамша бездеріндегі жəне аденоидтағы басқа 

манипуляциялар 
538 29.00 Фаринготомия 
539 29.12 Жұтқыншақ биопсиясы 
540 29.19 Жұтқыншақтағы басқа диагностикалық 

манипуляциялар 
541 29.20 Бранхиогенді жырықтың немесе вестигияның 

жылауығын кесу 
542 29.31 Крикофарингиалды миотомия 
543 29.32 Фарингиалды дивертикулэктомия 
544 29.39 Жұтқыншақ тінін немесе зақымданған бөлігін кесудің 

жəне бұзудың басқа түрлері 
545 29.391 Жұтқыншақ абцессын ашу 
546 29.51 Жұтқыншақ жырығын тігу 
547 29.52 Бранхиогенді жырықтың жыланкөзін жабу 
548 29.53 Жұтқыншақтың басқа жыланкөзін жабу 
549 29.54 Жұтқыншақ жабыспаларының лизисі 
550 29.59 Жұтқыншақтағы басқа қалпына келтіруші операциялар 
551 29.90 Жұтқыншақтағы басқа манипуляциялар 
552 29.92 Тіл жұтушы нервіні тілу 
553 29.99 Жұтқыншақтағы басқа манипуляциялар 
554 30.09 Жұтқыншақ тінін немесе зақымданған бөлігін кесудің 

немесе бұзудың басқа жолдары 
555 30.0912 Көмей зақымын немесе тінін алып тастау немесе жою, 

өскін пайда болғанда видеоларингоскопиялық əдіс 
556 30.21 Көмекей қақпашығын алып тастау 
557 30.22 Дауыс қабаттарын тілу 
558 30.29 Жартылай ларингэктомияның басқа түрлері 
559 31.00 Жұтқыншақ пен кеңірдектегі басқа манипуляциялар 
560 31.20 Трахеостомия 
561 31.21 Медиастинумды трахеостомия 
562 31.29 Тұрақты трахеостомияның басқа түрлері 
563 31.30 Жұтқыншақ немесе кеңірдекті кесудің басқа түрлері 
564 31.45 Жұтқыншақ немесе кеңірдектің ашық биопсиясы 
565 31.50 Кеңірдек тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті 

кесу немесе бұзу 
566 31.61 Жұтқыншақ жырығын тігіп тастау 
567 31.62 Жұтқыншақ фистуласын жабу 
568 31.63 Ларингостомияны тексеру 
569 31.64 Жұтқыншақ сынуын қалпына келтіретін операция 

жасау 
570 31.69 Жұтқыншақты қалпына келтіретін операциялардың 

басқа түрлері 
571 31.71 Кеңірдек жырығын тігіп тастау 
572 31.74 Трахеостомияны тексеру 
573 31.75 Кеңірдекті қайта құру жəне жасанды жұтқыншақ жасау 
574 31.79 Кеңірдектегі басқа қалпына келтіретін жəне 

пластикалық манипуляциялар 
575 31.91 Көмей тамырын кесіп өту 
576 31.92 Кеңірдек немесе жұтқыншақ жабыспаларының лизисі 
577 31.98 Жұтқыншақтағы басқа манипуляциялар 
578 31.99 Кеңірдектегі басқа манипуляциялар 
579 32.00 Өкпе жəне ауатамырдың резекциясы 
580 32.10 Ауатамырды кесудің басқа жолдары 
581 32.21 Эмфизематозды булланың пликациясы 
582 32.28 Ауатамырдың тінін немесе зақымданған бөлігін 

эндоскопиялық кесу немесе бұзу 
583 32.291 Ауатамырдың зақымдалған бөлігінің немес тінінің 

торакостомиясы 
584 32.36 Өкпе сегментінің торакоскостомиясы 
585 32.60 Көкірек қуысының құрылымын радикалды кесу 
586 32.90 Өкпені кесудің басқа түрлері 
587 33.00 Өкпе мен ауатамырлардаға басқа операциялар 
588 33.10 Өкпені кесу 
589 33.20 Кеуде қуысы органдарының торакоскопиялық биоп-

сиясы 
590 33.22 Санационды фибробронхоскопия 
591 33.25 Ауатамырдың ашық биопсиясы 
592 33.27 Өкпенің жабық эндоскопиялық биопсиясы 
593 33.28 Өкпенің ашық биопсиясы 
594 33.29 Ауатамыр жəне өкпеге қатысты жүргізілетін басқа 

диагностикалық емшаралар 
595 33.39 Өкпенің хирургиялық коллапсының басқа түрлері 
596 33.41 Ауатамырдың жырығын тігу 
597 33.42 Ауатамырдың фистуласын жабу 
598 33.43 Өкпенің жырығын тігу 
599 33.92 Ауатамырды лигирлеу 
600 33.93 Өкпе пункциясы 
601 33.98 Ауатамырдағы басқа манипуляциялар 
602 33.99 Өкпедегі басқа манипуляциялар 
603 34.02 Диагностикалық торакотомия 
604 34.03 Реторакотомия 
605 34.04 Плевритті қуысты дренаждау 
606 34.05 Плевроперитонеальды шунт құру 
607 34.06 Плевритті торакоскопиялық дренаж 
608 34.10 Көкірекортаны кесу 
609 34.20 Плевритті тораскопиялық биопсия 
610 34.22 Медиастиноскопия 
611 34.25 Көкірек қуысының жабық [тері асты] [ине арқылы] 

биопсиясы 
612 34.26 Көкірекортаны ашық биопсиясы 
613 34.28 Кеуде қуысындағы, өкпеқабындағы, диафрагмадағы 

басқа диагностикалық манипуляциялар 

614 34.29 Көкірек қуысындағы басқа манипуляциялар 
615 34.311 Артқы көкірекортаның ісігін торакоскопиялық жою 

(невринома, липома) 
616 34.40 Кеуде қуысының зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу 
617 34.51 Өкпенің декортикациясы 
618 34.59 Өкпеқапты тілудің басқа түрлері 
619 34.60 Өкпеқаптың скарификациясы 
620 34.601 Плевродез 
621 34.72 Торакостоманы жабу 
622 34.73 Көкірек қуысының басқа жыланкөзін жабу 
623 34.74 Төстің деформациялануын жою 
624 34.79 Кеуде қуысына басқа қалпына келтіруші 

операциялар жасау 
625 34.81 Диафрагманың тінін немесе зақымданған бөлігін кесіп 

тастау 
626 34.82 Диафрагма жырығын тігіп тастау 
627 34.83 Диафрагма жыланкөзін жабу 
628 34.89 Диафрагмадағы басқа манипуляциялар 
629 34.91 Диагностикалық плевритті пункция 
630 34.93 Өкпеқапты қалпына келтіру 
631 34.99 Көкірек қуысындағы басқа манипуляциялар 
632 38.00 Орналасуы анықталмаған тамырды кесу 
633 38.01 Бас сүйек ішіндегі тамырларды кесу 
634 38.02 Бас пен мойынның басқа тамырларын кесу 

(ұйқы күре тамыры мен оның тарамдары, ярлы тамыр) 
(эмболэктомия, тромбэктомия) 

635 38.03 Қол тамырларын кесу 
636 38.05 Басқа кеуде тамырларын кесу 
637 38.06 Құрсақ қуысының тамырларын кесу 
638 38.07 Құрсақ қуысының тамырларын кесу 
639 38.08 Аяқ артерияларын кесу 
640 38.09 Аяқ тамырларын кесу 
641 38.10 Эндартерэктомия, орналасуы анықталмаған 
642 38.13 Қол тамырларының эндартерэктомиясы 
643 38.15 Көкірек қуысының басқа түтікшелерінің эндартерэк-

томиясы 
644 38.16 Құрсақ қуысы тамырларының эндартерэктомиясы 
645 38.18 Аяқ тамырларының эндартерэктомиясы 
646 38.29 Қан тамырларындағы басқа диагностикалық манипу-

ляциялар 
647 38.30 Анастомаз арқылы орналасуы анықталмаған 

тамырлардың резекциясы 
648 38.33 Анастомаз арқылы кол тамырларының резекциясы 
649 38.35 Анастомаз арқылы көкірек қуысы басқа 

тамырларының резекциясы 
650 38.36 Анастомаз арқылы құрсақ қуысы тамырларының ре-

зекциясы 
651 38.37 Анастомаз арқылы құрсақ қуысы тамырларының ре-

зекциясы 
652 38.38 Анастомаз арқылы аяқ тамырларының резекциясы 
653 38.39 Анастомаз арқылы аяқ тамырларының резекциясы 
654 38.40 Ауыстыру арқылы дəлденбеген оқшаулау 

тамырларының резекциясы 
655 38.42 Бас пен мойынның басқа тамырларын орын ауысты-

румен резекциялау 
656 38.43 Ауыстыру арқылы қол тамырларының резекциясы 
657 38.45 Ауыстыру арқылы көкірек қуысы тамырларының ре-

зекциясы 
658 38.46 Ауыстыру арқылы құрсақ қуысы тамырларының ре-

зекциясы 
659 38.47 Ауыстыру арқылы құрсақ қуысы тамырларының ре-

зекциясы 
660 38.48 Ауыстыру арқылы аяқ тамырларының резекциясы 
661 38.49 Ауыстыру арқылы аяқ веналарының резекциясы 
662 38.50 Варикоз тамырларын таңу жəне экстирпациялау, 

анықталмаған 
663 38.51 Варикозды бассүйекішілік веналарды таңу жəне сы-

лып тастау 
664 38.52 Бас жəне мойынның басқа тамырларының варикозды 

тамырларын таңу жəне экстирпациялау 
665 38.53 Аяқ тамырларының варикозды тамырларын таңу жəне 

экстирпациялау 
666 38.55 Көкірек қуысының варикоз тамырларын таңу жəне экс-

тирпациялау 
667 38.57 Құрсақ қуысының варикозды тамырларын таңу жəне 

экстирпациялау 
668 38.59 Аяқтың варикозды тамырларын таңу жəне экстирпа-

циялау 
669 38.60 Орналасуы анықталмаған тамырларды кесудің басқа 

түрлері 
670 38.61 Бассүйекішілік тамырларды кесудің басқа түрлері 
671 38.62 Бас пен мойынның басқа тамырларын кесудің басқа 

түрлері 
672 38.63 Қол тамырларын кесудің басқа түрлері 
673 38.64 Аортаны кесудің басқа түрлері 
674 38.65 Көкірек қуысының басқа түтікшелерін кесудің басқа 

түрлері 
675 38.66 Құрсақ қуысы артерияларын кесудің басқа түрлері 
676 38.67 Құрсақ қуысы тамырларын кесудің басқа түрлері 
677 38.68 Аяқ артерияларын кесудің басқа түрлері 
678 38.69 Аяқ тамырларын кесудің басқа түрлері 
679 38.80 Орналасуы анықталмаған тамырлардың басқа 

хирургиялық окклюзиясы 
680 38.81 Бассүйекішілік тамырлардың басқа хирургиялық ок-

клюзиясы 
681 38.82 Бас пен мойын тамырларының басқа хирургиялық 

окклюзиясы 
682 38.83 Қол тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы 
683 38.86 Құрсақ қуысы артерияларының басқа хирургиялық 

окклюзиясы 
684 38.87 Құрсақ қуысы көк тамырларының басқа хирургиялық 

окклюзиясы 
685 38.88 Аяқ артерияларының басқа хирургиялық окклюзиясы 
686 38.89 Аяқ көк тамырларының басқа хирургиялық окклюзи-

ясы 
687 39.1 Интраабдоминальды көк тамырлы шунт 
688 39.2 Басқа шунт немесе тамырлы анастомоз 
689 39.22 Қолқа-бұғана-каротидті шунтты салу 
690 39.24 Аортальды-бүйрек анастомозы 
691 39.25 Аортальді-бүйір-сандық анастомоз 
692 39.26 Басқа құрсақ ішіндегі тамырлы шунт немесе анасто-

моз 
693 39.27 Бүйрек диализі мақсатында жасалған артериовено-

стомия 
694 39.29 Басқа (перифериялық) тамырлы шунт немесе ана-

стомоз 
695 39.30 Анықталмаған қан тамырын тігіп тастау 
696 39.31 Артерияларды тігіп тастау 
697 39.32 Тамырды тігу 
698 39.42 Бүйрек диализіне қажет артерия-веналық шунтты 

тексеру 
699 39.43 Бүйрек диализіне қажет артерия-веналық шунтын 

алып тастау 
700 39.49 Тамырдағы манипуляцияларды басқа тексеру 
701 39.491 Сан-тізе асты шунттау 
702 39.51 Аневризманы клиптеу 
703 39.512 Ми түтікшелер коагуляциялау немесе тігіп тастау 

(аневризмалар) 
704 39.52 Аневризманы жоюдың басқа тəсілдері 
705 39.53 Артериовенозды жыланкөзді жою 
706 39.54 Аортаны қайтадан ашу операциясы 
707 39.58 Анықталмаған кесіндіні имплантациялау арқылы қан 

тамырларын қалпына келтіру 
708 39.59 Тамырды қалпына келтірудің басқа тəсілдері 
709 39.8 Каротидтік денедегі жəне тамырдың басқа 

денелеріндегі манипуляциялар 
710 39.91 Тамырды босату 
711 39.92 Тамырға склерозды агентті инъекциялау 
712 39.93 Тамырдан тамырға катетерді енгізу 
713 39.94 Тамырдан тамырға өткізілген катетерді ауыстыру 
714 39.98 Қан кетуді тоқтату, басқаша анықталмаған 
715 39.99 Тамырдағы басқа манипуляциялар 
716 39.9917 Теріасты порт-жүйелерін орнату 
717 40.00 Лимфалық құрылымдарды кесу 
718 40.11 Лимфалық құрылымның биопсиясы 
719 40.19 Лимфалық құрылымдардағы басқа диагностикалық 

манипуляциялар 
720 40.21 Терең мойын лимфалық түйінін кесу 
721 40.22 Сүт безінің ішкі лимфалық түйінін кесу 
722 40.23 Қолтық лимфалық түйінін кесу 
723 40.24 Шаптың лимфа түйіндерін кесу 
724 40.29 Басқа лимфалық құрылымды қарапайым кесу 
725 40.30 Лимф түйіндерін жергілікті кесу 
726 40.40 Мойын лимф түйіндерін қапты-фасциальды кесу, 

басқаша анықталмаған 
727 40.41 Мойын лимфалық түйіндерін футлярлы-фасциалды 

кесу, біржақты 
728 40.42 Мойын лимфалық түйіндерін футлярлы-фасциалды 

кесу, екі жақты 
729 40.50 Лимфа түйіндерін түбегейлі кесу, басқаша 

дəлденбеген 
730 40.51 Қолтық лимфа түйіндерін түбегейлі кесу 
731 40.52 Лимфалық периаортальды түйіндерді радикалды кесіп 

тастау 
732 40.53 Бүйір лимфа түйіндерін түбегейлі кесу 

733 40.54 Шаптың лимфа түйіндерін түбегейлі кесу 
734 40.59 Басқа лимфа түйіндерін түбегейлі кесу 
735 40.61 Көкірек өзегін катетерлеу 
736 40.62 Көкіректік лимфалық өзекті дренаждау 
737 40.63 Көкіректік лимфалық өзектің фистуласын жабу 
738 40.64 Көкірек лимфатикалық өзекті таңу 
739 40.69 Көкірек өзегіндегі басқа манипуляциялар 
740 40.90 Лимфалық құрылымдардағы басқа манипуляциялар 
741 41.20 Спленотомия 
742 41.30 Кемік майына жəне көкбауырға басқа диагностикалық 

емшаралар жүргізу 
743 41.31 Кемік майының аспирациялық биопсиясы 
744 41.41 Көкбауыр жылауығының марсупиализациясы 
745 41.42 Көкбауыр тінін немесе зақымданған бөлікті кесу 
746 41.43 Жартылай спленэктомия 
747 41.50 Толық спленэктомия 
748 41.51 Лапароскопиялық спленэктомия 
749 41.93 Қосалқы көкбауырды кесу 
750 41.95 Көкбауырдағы қалпына келтіруші жəне пластикалық 

манипуляциялар 
751 41.98 Кемік майындағы басқа манипуляциялар 
752 41.99 Көкбауырдағы басқа манипуляциялар 
753 42.01 Өңеш диафрагмасын кесу 
754 42.09 Өңешті кесудің басқа түрлері 
755 42.11 Цервикальды эзофагостомия 
756 42.12 Өңеш қалтасының экстериоризациясы 
757 42.19 Өңешті сыртқы ашудың басқа түрлері 
758 42.21 Кесу арқылы оперативті эзофагоскопия жасау 
759 42.39 Өңеш тінін немесе басқа зақымданған бөлігін бұзудың 

басқа түрлері 
760 42.40 Эзофагоэктомия, басқаша дəлденбеген 
761 42.41 Жартылай эзофагоэктомия 
762 42.42 Толық эзофагоэктомия 
763 42.7001 Лапароскопиялық эзофагокардиомиотомия 
764 42.84 Өңештегі жыланкөзді жою, басқаша дəлденбеген 
765 42.85 Өңеш құрылымын жою 
766 42.86 Өңеш анастомозын жасамай тері асты туннель жасау 
767 42.87 Өңештегі трансплантанттың басқа түрлері 
768 42.90 Өңештегі басқа манипуляциялар 
769 42.91 Өңештің жəне асқазанның кеңейген тамырларын таңу 
770 42.99 Өңештегі басқа манипуляциялар 
771 43.42 Асқазан тінін немесе басқа зақымданған бөлігін 

жергілікті кесу 
772 43.49 Асқазан тінін немесе басқа зақымданған бөлігін 

бұзудың басқа жолдары 
773 43.50 Өңешке анастомоз жасау арқылы асқазанның жарты-

лай резекциясы 
774 43.60 Жіңішке ішек аш ішекке анастомоз жасау арқылы 

асқазанның жартылай резекциясы 
775 43.61 Асқазанның резекциясы 
776 43.70 Асқазанның түбегейлі резекциясы 
777 43.81 Аш ішек транспозициясы арқылы асқазанның жарты-

лай резекциясы 
778 43.89 Асқазанның басқа жартылай резекциясы 
779 43.91 Ішек интерпозициясы арқылы асқазанның толық ре-

зекциясы 
780 43.99 Асқазан толық резекциясының басқа түрлері 
781 44.00 Басқаша анықталмаған ваготомия 
782 44.01 Бағаналық ваготомия 
783 44.02 Жоғарғы селективтік праксималды ваготомия 
784 44.03 Басқа селективті ваготомия 
785 44.11 Трансабдоминальды гастроскопия 
786 44.15 Асқазанның ашық биопсиясы 
787 44.19 Асқазандағы басқа диагностикалық манипуляциялар 
788 44.21 Кесу жолымен асқазан қақпасының дилатациясы 
789 44.29 Пилоропластиканың басқа түрлері 
790 44.3810 Асқазанның жаман ісігі болғанда лапароскопиялық 

резекция 
791 44.39 Гастроэнтеростомияның басқа түрлері 
792 44.40 Пептикалық ойықжараны тігіп тастау, басқаша 

анықталмаған 
793 44.41 Асқазан ойықжарасын тігіп тастау 
794 44.42 Ұлтабар ойықжарасын тігіп тастау 
795 44.48 Лапароскопиялық гастроэнтеростомия 
796 44.50 Асқазан анастомозын тексеру 
797 44.63 Басқа асқазан жыланкөзін тігіп тастау, гастростомия-

дан басқа 
798 44.64 Гастропексия 
799 44.66 Асқазан-өңеш сфинктерін жасаудың басқа операци-

ялары 
800 44.69 Асқазанды қалпына келтіруші басқа операциялар 
801 44.91 Асқазанның түйнелеп кеңейген тамырларын таңу 
802 44.92 Асқазандағы интраоперациялық манипуляциялар 
803 44.99 Асқазандағы басқа манипуляциялар 
804 45.00 Ішекті кесу, басқаша анықталмаған 
805 45.11 Аш ішектін трансабдоминальды эндоскопиясы 
806 45.19 Жіңішке ішекке жасалатын басқа диагностикалық ма-

нипуляциялар 
807 45.34 Аш ішектің зақымданған бөлігін бұзудың басқа 

түрлері, ұлтабардан басқа 
808 45.40 Жуан ішекті жергілікті кесу 
809 45.49 Жуан ішектің зақымданған бөлігін бұзудың басқа 

түрлері 
810 45.50 Ішек сегментінің бөлінуі, басқасы анықталмаған 
811 45.52 Жуан ішек сегментінің бөлінуі 
812 45.61 Аш ішектің көптік сегменттік резекциясы 
813 45.63 Аш ішектің толық резекциясы 
814 45.71 Жуан ішектің көптік сегменттік резекциясы 
815 45.72 Тифлэктомия 
816 45.73 Оң жақ гемиколэктомиясы 
817 45.74 Тоқ ішектің резекциясы 
818 45.75 Сол жақ гемиколэктомиясы 
819 45.76 Сигма тəрізді ішекті (Гартман) жою 
820 45.79 Жуан ішектің басқа жартылай резекциясы 
821 45.80 Толық интраабдоминалды колэктомия 
822 45.92 Тік ішек сынығына аш ішек анастомозы 
823 45.95 Тік ішек анастомозы 
824 46.00 Жуан ішектегі операциялар 
825 46.01 Аш ішек экстериоризациясы 
826 46.03 Жуан ішек экстериоризациясы 
827 46.22 Тұтқыр илеостомия 
828 46.23 Тұрақты илеостомияның басқа түрлері 
829 46.40 Ішек стомасын тексеру, басқаша дəлденбеген 
830 46.41 Аш ішек стомасын тексеру 
831 46.42 Колостома тұсындағы жарықты жою 
832 46.43 Жуан ішек стомасының басқа тексерісі 
833 46.50 Ішек стомасын жабу, басқаша анықталмаған 
834 46.52 Жуан ішек стомасын жабу 
835 46.61 Құрсақ қуысына аш ішекті фиксациялау 
836 46.62 Аш ішектің басқа фиксациясы 
837 46.63 Құрсақ қуысына жуан ішекті фиксациялау 
838 46.64 Жуан ішектің басқа фиксациясы 
839 46.71 Ұлтабар жырығын тігіп тастау 
840 46.72 Ұлтабар жыланкөзін тігіп тастау 
841 46.75 Жуан ішек жырығын тігіп тастау 
842 46.76 Жуан ішек жыланкөзін тігіп тастау 
843 46.79 Ішекті қалпына келтіруші басқа операциялар 
844 46.80 Ішектегі интраабдоминальды манипуляциялар, 

басқаша анықталмаған 
845 46.81 Аш ішектегі интраабдоминальды манипуляциялар 
846 46.82 Жуан ішектегі интраабдоминальды манипуляциялар 
847 46.91 Сына тəріздес тоқ ішектің миотомиясы 
848 46.92 Тоқ ішек басқа сегменттерінің миотомиясы 
849 46.93 Аш ішек анастомозын тексеру 
850 46.94 Жуан ішек анастомозын тексеру 
851 46.99 Ішектегі басқа манипуляциялар 
852 47.00 Аппендэктомия 
853 47.01 Лапароскопиялық аппендэктомия 
854 47.10 Қарапайым аппендэктомия 
855 47.20 Аппендикулярлы абцесс дренажы 
856 47.91 Аппендикостомия 
857 47.92 Аппендикулярлы жыланкөзді жабу 
858 47.99 Құрт тəрізді өсіндідегі басқа манипуляциялар 
859 48.00 Проктотомия 
860 48.21 Трансабдоминальды ректороманоскопия 
861 48.25 Тік ішектің ашық биопсиясы 
862 48.29 Тік ішектегі, тоқ ішектің ректосигмоиндті бөлігіндегі 

жəне параректальды тіндегі басқа диагностикалық 
манипуляциялар 

863 48.30 Тік ішек тінін немесе зақымданған бөлігін жергілікті 
кесу немесе бұзу 

864 48.41 Тік ішектің шырышты резекциясы 
865 48.50 Тік ішектің іш-бұтаралық резекциясы 
866 48.51 Тік ішектің құрсақ-бұтаралық лапароскопиялық резек-

циясы 
867 48.52 Тік ішектің іш-бұтаралық ашық резекциясы 
868 48.59 Тік ішектің іш-бұтаралық басқа резекциялары 
869 48.60 Тік ішек резекциясының басқа түрлері 
870 48.61 Трансакральды ректосигмоидэктомия 
871 48.62 Тік ішектің алдыңғы резекциясы 


