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(Жалғасы 14-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 қараша          №281           Астана қаласы

«Баға статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2015 
жылғы 8 қыркүйектегі № 137 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12 – бабының 3) жəне 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 260) тармақшасына сəйкес, 
бұйырамын:

1. «Баға статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статис-
тикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2015 жылғы 
8 қыркүйектегі №137 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№12142 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 21 қазанда 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:
1) «Заңды тұлғаларға көрсетілген курьерлік қызметтердің тарифтері туралы есеп» 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1931101, индексі 
1-тариф (курьер), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес;

2) «Заңды тұлғаларға көрсетілген курьерлік қызметтердің тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1931101, индексі 1-тариф (курьер), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
2-қосымшасына сəйкес;

3) «Заңды тұлғаларға көрсетілген пошталық қызметтердің тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1621101, индексі 
1-тариф (пошта), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес;

4) «Заңды тұлғаларға көрсетілген пошталық қызметтердің тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1621101, индексі 1-тариф (пошта), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
4-қосымшасына сəйкес;

5) «Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтерінің тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1111101, индексі 
1-тариф (байланыс), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сəйкес;

6) «Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтерінің тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1111101, индексі 1-тариф (байланыс), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
6-қосымшасына сəйкес;

7) «Тұрақтандыру қорларының əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алу 
жəне өткізу бағасы мен көлемі туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны (коды 2031101, индексі 1-СФ, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
7-қосымшасына сəйкес;

8) «Тұрақтандыру қорларының əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын сатып алу 
жəне өткізу бағасы мен көлемі туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 2031101, индексі 1-СФ, кезеңділігі 
айлық) осы бұйрықтың 8-қосымшасына сəйкес;

9) «Автомобиль көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1071101, индексі 
1-тариф (автомобиль), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 9-қосымшасына сəйкес;

10) «Автомобиль көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1071101, индексі 1-тариф (автомобиль), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
10-қосымшасына сəйкес;

11) «Ішкі су көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1091101, индексі 
1-тариф (ішкі су), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 11-қосымшасына сəйкес;

12) «Ішкі су көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1091101, индексі 1-тариф (ішкі су), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
12-қосымшасына сəйкес;

13) «Əуе көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» жалпымем-
лекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1061101, индексі 1-тариф 
(əуе), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 13-қосымшасына сəйкес;

14) «Əуе көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» жалпымем-
лекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 
1061101, индексі 1-тариф (əуе), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 14-қосымшасына сəйкес;

15) «Теміржол көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1081101, индексі 
1-тариф (теміржол), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 15-қосымшасына сəйкес;

16) «Теміржол көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1081101, индексі 1-тариф (теміржол), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
16-қосымшасына сəйкес;

17) «Құбыр көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» жалпымем-
лекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1101101, индексі 1-тариф 
(құбыр), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 17-қосымшасына сəйкес;

18) «Құбыр көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» жалпымем-
лекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөнін дегі нұсқаулық (коды 
1101101, индексі 1-тариф (құбыр), кезеңділігі айлық) осы бұйрық тың 18-қосымшасына сəйкес;

19) «Өнімдердің, тауарлардың көтерме сауда (жеткізілім) бағасы туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1021101, индексі 
1-Ц (көтерме), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 19-қосымшасына сəйкес;

20) «Өнімдердің, тауарлардың көтерме сауда (жеткізілім) бағасы туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1021101, индексі 1-Ц (көтерме), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 20-қосым-
шасына сəйкес;

21) «Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы туралы есеп» жалпы-
мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1631101, индексі 1-Ц 
(жалға беру), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 21-қосымшасына сəйкес;

22) «Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы туралы есеп» жалпы мемле-
кеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 
1631101, индексі 1-Ц (жалға беру), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 22-қосымшасына сəйкес;

23) «Өндіруші кəсіпорынның өнеркəсіп өнімдеріне (тауарлары, көрсетілетін қызметтері) 
бағасы жəне өндірістік-техникалық мақсаттағы сатып алынған өнімдердің бағасы туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1031101, индексі 
1-ЦП, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 23-қосымшасына сəйкес;

24) «Өндіруші кəсіпорынның өнеркəсіп өнімдеріне (тауарлары, көрсетілетін қызметтері) 
бағасы жəне өндірістік-техникалық мақсаттағы сатып алынған өнімдердің бағасы туралы 
есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1031101, индексі 1-ЦП, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 24-қосымшасына 
сəйкес;

25) «Өңделмеген сүрек жəне соған байланысты көрсетілетін қызметтердің бағасы туралы 
есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1041101, 
индексі 1-ЦП (орман), кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 25-қосымшасына сəйкес;

26) «Өңделмеген сүрек жəне соған байланысты көрсетілетін қызметтердің бағасы ту-
ралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық (коды 1041101, индексі 1-ЦП (орман), кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 
26-қосымшасына сəйкес; 

27) «Балық аулау жəне акваөсіру өнімінің бағасы туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1173101, индексі 1-ЦП (балық), 
кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 27-қосымшасына сəйкес;

28) «Балық аулау жəне акваөсіру өнімінің бағасы туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1173101, 
индексі 1-ЦП (балық), кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 28-қосымшасына сəйкес;

29) «Сатып алынған құрылыс материалдарының, бөлшектер мен конструкциялардың 
бағасы туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны 
(коды 1001101, индексі 1-ЦСМ, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 29-қосымшасына сəйкес;

30) «Сатып алынған құрылыс материалдарының, бөлшектер мен конструкциялардың 
бағасы туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1001101, индексі 1-ЦСМ, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
30-қосымшасына сəйкес;

31) «Өткізілген ауылшаруашылық өнімінің жəне ауылшаруашылық құралымдарына 
көрсетілетін қызметтердің бағасы туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны (коды 0981101, индексі 1-ЦСХ, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
31-қосымшасына сəйкес;

32) «Өткізілген ауылшаруашылық өнімінің жəне ауылшаруашылық құралымдарына 
көрсетілетін қызметтердің бағасы туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 0981101, индексі 1-ЦСХ, кезеңділігі 
айлық) осы бұйрықтың 32-қосымшасына сəйкес;

33) «Тауарлардың, өнімдердің экспорттық жеткізілімдері мен импорттық түсімдерінің бағасы 
туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 
7841101, индексі 1-Ц (экспорт, импорт), кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 33-қосымшасына 
сəйкес; 

34) «Тауарлардың, өнімдердің экспорттық жеткізілімдері мен импорттық түсімдерінің бағасы 
туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық (коды 7841101, индексі 1-Ц, (экспорт, импорт), кезеңділігі айлық) осы 
бұйрықтың 34-қосымшасына сəйксе;

35) «201__ жылы тұтыну тауарлары мен ақылы көрсетілетін қызметтердің бағаларын тіркеу 
дəптері» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1153101, 
индексі Ц-101, кезеңділігі күн сайынғы) осы бұйрықтың 35-қосымшасына сəйкес; 

36) «201__ жылы тұтыну тауарлары мен ақылы көрсетілетін қызметтердің бағаларын 
тіркеу дəптері» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толты-
ру жөніндегі нұсқаулық (коды 1153101, индексі Ц-101, кезеңділігі күн сайынғы) осы бұйрықтың 
36-қосымшасына сəйкес;

37) «201__ жылы базарлардағы ауыл шаруашылығы өнімінің бағасын тіркеу дəптері» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1163101, индексі 
Ц-200, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 37-қосымшасына сəйкес;

38) «201__ жылы базарлардағы ауыл шаруашылығы өнімінің бағасын тіркеу дəптері» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1163101, индексі Ц-200, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 38-қосымшасына 
сəйкес;

39) «Өндірушілердің қойма шаруашылығындағы көрсетілетін қызметтерге бағасы туралы 
есеп» жалпымелекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 261103008, 
индексі 1-Ц (қойма), кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 39-қосымшасына сəйкес;

40) «Өндірушілердің қойма шаруашылығындағы көрсетілетін қызметтерге бағасы туралы 
есеп» жалпымелекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 261103008, индексі 1-Ц (қойма), кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 
40-қосымшасына сəйкес.»;

17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 39 жəне 40 – қосымшалар осы бұйрықтың 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 жəне 16 - қосымшаларына сəйкес редакцияда жазылсын;

осы бұйрықтың 17 жəне 18 қосымшаларына сəйкес 39 жəне 40 - қосымшалармен 
толықтырылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткен күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің 
эталондық бақылау банкiнде орналастыру үшін жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 281 бұйрығына 17-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
байқаудың статистикалық  министрлігі Статистика комитеті төрағасының
нысаны           2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137
Статистическая форма              бұйрығына 17-қосымша 
общегосударственного
статистического наблюдения                Приложение 17  
    к приказу Председателя Комитета по 
   статистике Министерства национальной
    экономики Республики Казахстан
   от 8 сентября 2015 года № 137 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 261101005        Құбыр көлігі кəсіпорындарының жүк
Код статистической формы 261101005            (көрсетілген қызметтер) туралы есеп
                                 
1-тариф (құбыр)    Отчет о тарифах на транспортировку 
1-тариф (трубопроводный)           грузов предприятиями трубопроводного транспорта

Айлық Есепті кезең            ай                жыл
Месячная Отчетный период             месяц      год

Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің кодына сəйкес қызметінің негізгі 
немесе қосылқы түрі 49.50 Құбырмен тасымалдау болып табылатын іріктемеге түскен 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные 
подразделения с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов 
экономической деятельности: 49.50 - Транспортирование по трубопроводу

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнің 15-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 15 числа (включительно) отчетного периода

БСН коды
код БИН       

Мұнайдың 1 тоннасын жəне 1000 текше метр табиғи газды айдау тарифтерін қосылған 
құн салығын есепке алусыз, теңгемен көрсетіңіз
Укажите тарифы за перекачку 1 тонны нефти и 1000 куб.м. природного газа без учета налога 
на добавленную стоимость, в тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6
01 «Тенгиз» мұнай айдау станци-

ясы - «Атырау» мұнай айдау 
станциясы
Нефтеперекачивающая стан-
ция «Тенгиз» - Нефтепере-
качивающая станция «Атырау»

02 «Тенгиз» мұнай өңдеу зауы-
ты - Ресей Федерациясының 
шекарасы
Нефтеперерабатывающий 
завод «Тенгиз» - граница 
Российской Федерации

03 Прииртышск – Павлодар 
мұнай-химия зауыты
Прииртышск – Павлодарский 
нефтехимический завод

04 Прииртышск – 
ПетроҚазақстан Ойл Продактс
Прииртышск – ПетроКазахстан 
Ойл Продактс

05 Құмкөл – ПетроҚазақстан Ойл 
Продактс
Кумколь – ПетроКазахстан Ойл 
Продактс

06 Кеңқияқ – Атырау
Кенкияк - Атырау

07 Мақат – Атырау
Макат - Атырау 

08 Жамансор - Атырау
Жамансор – Атырау

Ескертпе
Примечание
1 2, 5-бағандар есепті жылдың қаңтарында ғана толтырылады.
 1Графы 2, 5 заполняются только в январе отчетного года.
2 3, 6-бағандар Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің Интернет-ресурсында орналастырылған немесе 
 респонденттерге статистика органдарымен ұсынылатын Бағаның өзгерісінің 

себептері анықтамалығына сəйкес толтырылады. 
2Графы 3, 6 заполняются в соответствии со Справочником причин изменения цены, раз-

мещенным на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства 
 национальной экономики Республики Казахстан или предоставляемым респондентам 

органами статистики.
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А Б 1 2 3 4 5 6
09 Атасу - Алашанькоу 

Атасу – Алашанькоу
10 Кеңқияқ - Құмкөл

Кенкияк - Кумколь 
11 Түрікменстан - Қытай (Қазақстан аумағы 

арқылы тасымалдау)
Туркменистан - Китай (транзит по территории 
Казахстана)

12 Орта Азия - Орталық
Средняя Азия - Центр

13 Рудный - Қостанай
Рудный – Костанай

14 Бұхара – Орал
Бухара - Урал

15 Союз - Новопсков 
Союз – Новопсков

16 Газ құбырларының оңтүстiк жүйесi 
Южная система газопроводов 

17 «Атырау» мұнай айдау станциясы (МАС) - 
Ресей Федерациясының шекарасы
Нефтеперекачивающая станция «Атырау» 
(НПС) - граница Российской Федерации

18 Мұнай-газ өндіруші ұйымдар (МГӨҰ) - 
Атырау мұнай өңдеу зауыты (АМӨЗ)
Нефтегазодобывающие организации (НГДО) 
- Атырауский нефтеперерабатывающий за-
вод (АНПЗ)

19 Атасу-Алашанькоу (Қазақстан аумағы 
арқылы тасымалдау)
Атасу-Алашанькоу (транзит по территории 
Казахстана)

99 Басқа бағыттар3

Другие направления3

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе Примечание 
3 Нақты бағытын көрсете отырып қосымша жол толтырылады 3Заполняется допол-

нительная строка с указанием конкретного направления
4 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
4 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 281 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137 бұйрығына 18-қосымша

«Құбыр көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» 
(коды 261101005, индексі 1-тариф (құбыр) кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Құбыр көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» (коды 
261101005, индексі 1-тариф (құбыр), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне  
«Құбыр көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау тарифтері туралы есеп» (коды 261101005, 
индексі 1-тариф (құбыр), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – стататистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Мұнай жəне газды басқа бағыттар бойынша тасымалдағанда тарифтер айдаудың нақты 
учаскесін көрсете отырып, «Басқа бағыттар» 99-коды бойынша келтіріледі. 

3. Егер тарифтер Америка Құрама Штаттары долларында жəне басқа тұрақты валюта-
ларда белгіленген болса, оларды ұлттық валютаға қайта есептеу айдың 10-күні Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша валюталардың ресми (нарықтық) бағамы 
бойынша жүзеге асырылады.

4. 3, 6-бағандар баға өзгерген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитетінің (бұдан əрі – Комитет) Интернет-ресурсында орналас-
тырылған немесе респонденттерге статистика органдарымен ұсынылатын Баға өзгерісінің 
себептері анықтамалығына сəйкес толтырылады.

3, 6-бағандарда бағаның өзгеру себептерінің бір немесе бірнеше кодын көрсетуге бола-
ды. «Басқа себептер» кодын таңдаған жағдайда, 3, 6-бағандарда нақты себептер жазылады.

5. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болма-
ған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

6. Осы статистикалық нысанды тапсыру электронды форматта немесе қағаз жеткізгіште 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Комитеттің 
Интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналасқан «Деректерді on-line режимінде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) есепті айда 2 жəне 4-бағандардың деректері сəйкесінше əр толтырылған жол бойынша 

өткен айдағы статистикалық нысанның 1 жəне 3-бағанының деректеріне тең.
2) «Басқа бағыттар» 99-коды бойынша деректер көрсетілген кезде, нақты бағыты 

көрсетілген қосымша жол толтырылады.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 281 бұйрығына 3-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
байқаудың статистикалық  министрлігі Статистика комитеті төрағасының
нысаны           2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137
Статистическая форма               бұйрығына 21-қосымша 
общегосударственного
статистического наблюдения                Приложение 21  
    к приказу Председателя Комитета по 
   статистике Министерства национальной
    экономики Республики Казахстан
   от 8 сентября 2015 года № 137 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 261101004        Коммерциялық жылжымайтын
Код статистической формы 261101004                мүлікті жалға беру бағасы
                             туралы есеп  
                               
1-Ц (жалға беру)    Отчет о ценах на аренду 
1-Ц (аренда)             коммерческой недвижимости

Айлық  Есепті кезең     ай                  жыл
Месячная  Отчетный период             месяц        год

Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің кодына сəйкес қызметінің негізгі не-
месе қосалқы түрі 68.20 – Жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті жалға 
беру жəне басқару болып табылатын іріктемеге түскен заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, жеке кəсіпкерлер тапсырады.
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные 
подразделения, индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом дея-
тельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 68.20 
– Аренда и управление собственной или арендуемой недвижимостью.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 3-күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 3 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды/ ЖСН коды
код БИН/код ИИН 

1. Қосылған құн салығын ескере отырып, жылжымайтын мүлікті жалға берудің орташа 
айлық бағасын, шаршы метрге теңгемен көрсетіңіз. 
Укажите средние цены за месяц с учетом налога на добавленную стоимость на сдаваемую в 
аренду недвижимость, в тенге за квадратный метр.

Атауы 
Наименование

Ко
ды

 К
од

 

Объектінің сипаттамасы 
Характеристика объекта

Баға 
Цена

Ба
ға

 ө
зг
ер
іс
і с
еб

еб
ін
ің

 к
од

ы
2  

Ко
д 
пр
ич
ин
ы 
из
ме

не
ни
я 
це
ны

2  

р/с 
№
№ 
п/п

жалға беру алаңы, мəміле 
типі, кешеннің атауы, 

төбесінің биіктігі, орналасуы, 
орналасқан жері, қабаты, 

климат-бақылау, қауіпсіздік 
жүйесі, жабдықталуы 

(жиһазбен жабдықталуы), 
паркингтің болуы 

площадь аренды, тип сделки, 
наименование комплекса, высо-
та потолка, месторасположение, 
местоположение, этаж, климат-
контроль, система безопасности, 
оборудованность (мебелирован-

ность), наличие паркинга

ес
еп
ті 
ай

ды
ң 
от
че
тн
ог
о 
ме

ся
ца

өт
ке
н 
ай

ды
ң1  п

ре
ды

ду
щ
ег
о 
ме

-
ся
ца

1

А Б В Г 1 2 3
Жылжымайтын меншік 
немесе жалға алынатын 
тұрғын емес мүлікті жалға 
беру жəне пайдалану бой-
ынша өзге де көрсетілетін 
қызметтер:
Услуги по аренде и эксплуа-
тации имущества недвижимо-
го собственного или арендуе-
мого нежилого, прочие:

68
.2

0.
12

.9
00

Х Х Х Х Х

«A» сыныпты кеңселер
Офисы класса «A»

68
.2

0.
12

.9
11

Ескертпе
Примечание
1 2-баған есепті жылғы қаңтарда ғана толтырылады.
1Графа 2 заполняется только в январе отчетного года.
2 3-баған Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің Интернет-ресурсында орналастырылған немесе респонденттерге стати-
стика органдары ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сəйкес толты-
рылады. 2Графа 3 заполняется в соответствии со Справочником причин изменения цены, 
размещенным на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан или предоставляемым респондентам органами статистики.

Атауы 
Наименование

Коды 
Код

Объектінің сипаттамасы 
Характеристика объекта

Баға 
Цена

Ба
ға

 ө
зг
ер
іс
і с
еб

еб
ін
ің

 к
од

ы
2  

Ко
д 
пр
ич
ин
ы 
из
ме

не
ни
я 
це
ны

2

р/с 
№
№ 
п/п

жалға беру алаңы, мəміле 
типі, кешеннің атауы, 
төбесінің биіктігі, орна-
ласуы, орналасқан жері, 
қабаты, климат-бақылау, 

қауіпсіздік жүйесі, 
жабдықталуы (жиһазбен 
жабдықталуы), паркингтің 
болуы площадь аренды, 
тип сделки, наименование 
комплекса, высота потолка, 
месторасположение, место-
положение, этаж, климат-
контроль, система безопас-
ности, оборудованность 

(мебелированность), нали-
чие паркинга

ес
еп
ті 
ай

ды
ң 
от
че
тн
ог
о 
ме

ся
ца

өт
ке
н 
ай

ды
ң1  п

ре
ды

ду
щ
ег
о 
ме

ся
ца

1

А Б В Г 1 2 3
«B» сыныпты 
кеңселер
Офисы класса «B»

68.20.12.912

«C» сыныпты 
кеңселер
Офисы класса «C»

68.20.12.913

«D» сыныпты 
кеңселер
Офисы класса «D»

68.20.12.914

Дүкендер
Магазины

68.20.12.921

Сауда үйлеріндегі, 
сауда-көңіл көтеру 
орталықтарындағы 
бутиктер: Бутики в 
торговых домах, тор-
гово-развлекательных 
центрах:

68.20.12.922 Х Х Х Х Х

ойындар, 
ойыншықтар игры, 
игрушки

093100

киім
одежда

031

аяқкиім
обувь

032

зергерлік бұйымдар 
жəне сағаттар юве-
лирные изделия и 
часы

123110

косметика, парфю-
мерия

06

ұялы телефондар со-
товые телефоны

08200004

Дəріханалар
Аптеки

68.20.12.923

Дүңгіршектер 
Киоски

68.20.12.924

Мейрамханалар
Рестораны

68.20.12.931

Дəмханалар
Кафе

68.20.12.932

Асханалар
Столовые

68.20.12.934

Химиялық тазалау 
жəне кір жуатын 
орындары Химчистки 
и прачечные

68.20.12.941

Фотосалондар
Фотосалоны

68.20.12.942

Бильярд залдары
Бильярдные залы

68.20.12.943

Шаштараздар мен 
сұлулық салондары 
Парикмахерские и са-
лоны красоты

68.20.12.944

Фитнес клубтары 
жəне жаттығу зал-
дары Фитнес клубы и 
тренажерные залы

68.20.12.945

«A» сыныпты 
қоймалар
Склады класса «A»

68.20.12.951

«B» сыныпты 
қоймалар
Склады класса «B»

68.20.12.952

«C» сыныпты 
қоймалар
Склады класса «C»

68.20.12.953

«D» сыныпты 
қоймалар
Склады класса «D»

68.20.12.954

Өнеркəсіп базалары
Промышленные базы

68.20.12.961

Өндірістік цехтар
Производственные 
цеха

68.20.12.962

Автомобильдерді 
жөндеу жəне 
техникалық қызмет 
көрсету бойынша 
станциялар Станции 
по техническому об-
служиванию и ремонту 
автомобилей

68.20.12.963

Көлік жуу
Автомойки

68.20.12.964

Көпдеңгейлі паркинг-
тер3 Многоуровневые 
паркинги

68.20.12.971

Жерүсті ашық жəне 
жабық паркингтер23 
Надземные открытые и 
крытые паркинги3

68.20.12.972

Жерасты паркингтері3 
Подземные паркинги3

68.20.12.973

Валюта айырбастау 
пункттері 
Пункты обмена валют

68.20.12.991

Банк филиалдары-
на арналған орын-
жайлар
Помещения под бан-
ковские филиалы

68.20.12.992

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Примечание

4 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 

4Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 281 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137 бұйрығына 22-қосымша

«Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы туралы есеп» (коды 
261101004, индексі 1 – Ц (жалға беру), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы туралы есеп» (коды 
261101004, индексі 1-Ц (жалға беру), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне «Коммерциялық жылжымайтын мүлікті жалға беру бағасы туралы есеп» (коды 261101004, 
индексі 1-Ц (жалға беру), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
1) баға – сапасы, сату шарттары жəне уақыт кезеңі анық белгіленген тауардың өнімнің 

немесе қызметтің нақты түріне төленген ақша бірлігінің саны;
2) жерасты паркингтері – тікелей ғимарат астында орналасқан паркингтер (бизнес-

орталықтары, тұрғын үй кешендері, сауда орталықтары жəне басқа да);
3) жерүсті ашық жəне жабық паркингтер – ашық (сыртқы қоршаусыз, бастырмасыз) немесе 

жабық (бастырмасы бар, бөлек бокстар жəне басқа да) алаңдық үлгідегі автокөлік жолымен 
іргелес жатқан жер телімінде орналасқан паркингтер;

4) көпдеңгейлі паркингтер – автомобиль қоятын орын үшін арналған жəне конструкция-
сында екі немесе одан көп деңгейлі, өзара көліктік қатынаспен (лифттер немесе пандустар) 
байланысқан гараж құрылысының объектісі;

5) қоймалар – сақтау бойынша қажетті шарттардың орындалуын қамтамасыз ететін 
жəне сақтау үшін құрал-жабдықпен жəне жүкті түсіру-тиеу үшін ыңғайлы конструкциялар 
мен құрылыммен жабдықталған шикізатты, өнімдерді, тауарлар мен өзге де жүкті сақтауға 
арналған кісі тұрмайтын жайлар;

6) өнеркəсіп базалары – маңайында инфрақұрылымымен жасалған өндірістік, қосалқы 
салалардан жəне басқару бөлімдері қатарынан тұратын үй-жайлар жиынтығы;

7) өндірістік цехтар – өндірісті орналастыруға қажетті инфрақұрылымы бар ұйымдық-
жеке үй-жайлар;

8) «А» сыныпты кеңселер – қаланың іскер аудандарында, ыңғайлы кіреберісі бар, негізгі 
көлік магистральдарында жəне алаңдарында орналасқан жəне ыңғайлы кірмесі бар бизнес 
орталықтардағы үй-жайлар; 

9) «В» сыныпты кеңселер – қаланың іскер аудандарынан, басты көшелерінен алыс 
орналасқан, кіреберісі ыңғайсыз, жаңғыртылған жəне сапалы əрленген, қайта жабдықталған 
əкімшілік ғимараттар, мамандандырылған кеңсе ғимараттарындағы үй-жайлар;

10) «С» сыныпты кеңселер – қаланың іскер аудандарынан, басты көшелерінен едəуір алыс 
орналасқан, кіреберісі ыңғайсыз əкімшілік-кеңсеге арналған ғимараттардағы тұрғын-үй емес 
үй-жайлар, кеңселерге бейімдетілген өзге де мақсаттарға арналған ғимараттар;

11) «D» сыныпты кеңселер - сапасы жағынан «С» сыныбынан төмен ғимараттар, сонымен 
бірге кеңсе үшін бейімделген тұрғын үйлердің жəне өзге мақсатқа арналған тұрғын-үй емес 
ғимараттардың бірінші қабаттарындағы немесе жертөлесіндегі үй-жайлар;

12) «А» сыныпты қоймалар – жүк түрлерінің қай-қайсысын сақтаудың ең жоғары талапта-
рын қамтамасыз етуге бейімделген бір қабатты ғимараттар; 

13) «В» сыныпты қоймалар – əрбір деңгейінің төбесінің биіктігі төрт метрден сегіз метрге 
дейінгі бір немесе көпқабатты ғимараттар болып келеді;

14) «С» сыныпты қоймалары – төбесінің биіктігі төрт метрден кем емес жылытылған ангар 
немесе күрделі өндірістік ғимараттар; 

15) «D» сыныпты қоймалар – жертөле үй-жайлар, азаматтық қорғаныс объектілері, ангар-
лар, өндірістік үй-жайлар жəне өзге де кісі тұрмайтын жəне техникалық алаңдар. 

3. «А» сыныпқа жататын əкімшілік ғимараттар ішкі үй-жайлардың жеке (авторлық) жоба-
сын, панорамалық шынылауды, сыртын жоғары сапалы материалдармен əрлеуді көздейді. 
Ғимараттарда қызметтің ең жоғары деңгейіне ие: орталықтан қамтамасыз етудің кеңейтілген 
инфрақұрылымы, оптикалық-талшықты байланыс, ресепшн, мəжіліс залдары, жекеменшік 
қауіпсіздік қызметімен жəне күзетулі тұрақтармен (жиірек жерастылық) қамтамасыз етілген.

4. «В» сыныпты əкімшілік ғимараттар дамыған инфрақұрылымға ие; мəжіліс залдары, 
келіссөз жүргізу залдары, орталық ресепшн болуы мүмкін. Осы объектілердің сыныбы негізінен 
ғимараттардың бас көшелерден алыс орналасуы немесе «А» сыныбының кейбір талаптарына 
сай келмеуі есебінен төмендетілген.

5. «С» сыныпты əкімшілік ғимараттарға қала орталығынан едəуір алыс орналасу тəн. 
Ғимараттардың сəулетіне немесе сыртқы əрлеу жұмыстарына талаптар қойылмайды. Оларға 
пайдалану қызметі мен тəулік бойғы күзет міндетті болып табылады. Қалғанының барлығын 
жалға алушы өзіне өзі қамтамасыз етеді.

6. «А» сыныпты қоймалар төбесінің биіктігі сегіз метрден жоғары болуы тиіс, бұл жүкті 
көп деңгейде сақтауға мүмкіндік береді, едені шаңға қарсы жабынмен жабылған. Қоймаларда 
күзет жүйелері мен жəне бейнебақылаумен жабдықталған жеткілікті алаң, кеңселер мен 
қызметтік үй-жайлар, қоймалық жəне жүк тиеу жабдықтары болады. Қоймалық үй-жай ірі көлік 
магистральдарының жанында орналасады жəне ірі жүк көлігінің қозғалысын қамтамасыз ететін 
кірме жолдары болады. Қойма үй-жайына тікелей кіретін теміржол тармағының болғаны жақсы.

7. «В» сыныпты қоймаларда жоғарғы қабаттарға жүкті тасымалдау жүк лифтілерімен 
қамтамасыз етіледі. Едендері бетоннан немесе асфальттан болады. Қойма аймағында қосалқы 
үй-жайлар болады. Кеңселік үй-жайлар қойма аумағына тікелей жақын орналасады. Жүк 
қауіпсіздігі дабыл жүйесімен қамтамасыз етіледі. Қоймалар жүк теміржол стансасына жақын 
орналасқан, негізгі көлік магистральдары жақын жəне кірме жолдары ыңғайлы, жолдардың 
жағдайы жақсы болуы тиіс.

8. «С» сыныпты қоймалар үшін үй-жай ішіне жүк көлігінің кіруін қамтамасыз ету үшін 
нөлдік деңгейдегі қақпаның болуы міндетті шарт болып табылады. Қоймалар негізгі көлік 
магистральдарынан сəл қашықтау орналасқан, оларға ірі жүк көлігінің бөгетсіз қозғалысын 
қамтамасыз ететін сапалы сателлит жолдар жүргізілген. Қойма үй-жайларының маңында жүк 
автомобильдеріне арналған тұрақтар жəне олардың маневр жасауына арналған орын бар.

9. «D» сыныпты қоймалар үшін ең аз талаптар қойылады. Мұндай қоймалар жарықпен, 
тұрақты температурамен жəне ылғал деңгейімен қамтамасыз етіледі. Қойма үй-жайларында 
жүк автокөлігіне ыңғайлы кірме жолдар мен жүкті тиеу мен түсіруді жүзеге асыруға арналған 
қақпа болады. Қауіпсіздік дабыл жүйесімен қамтамасыз етіледі.

10. Бағаларды байқау жыл ішінде өзгермейтін сипаттамасы мен қысқа жəне ұзақ мерзім 
негізіндегі шарттары бар коммерциялық жылжымайтын мүлік объектілерінің нақты түрлері 
бойынша жүргізіледі.

11. В бағанында өкіл объектінің нөмірі көрсетіледі, Г бағаны бойынша оның сипаттамасы 
жазылады. Баға деңгейіне əсер ететіндей сипаттама айтарлықтай өзгерген жағдайда өкіл 
объект «жаңа» ретінде есепке алынады. Бұрын баға байқауына іріктеліп алынбаған, бірақ 
ұзақ мерзімді немесе қысқа мерзімді шарт бойынша жалға берілетін өкіл объект «жаңа» бо-
лып табылады. «Жаңа» өкіл объект бойынша сипаттамасы көрсетіледі жəне оған соңғыдан 
кейінгі реттік нөмірі беріледі.

12. Г бағанында бағаны байқау үшін іріктеліп алынған объектінің сипаттамасы міндетті 
түрде көрсетіледі: жалға беру алаңы, мəміле типі (ұзақ мерзімді шарт, қысқа мерзімді шарт), 
кешеннің атауы, орналасуы (мəртебелі, шалғайдағы аудандар, қаланың шеті), орналасқан 
жері (жеке тұрған, іштей орналасқан, жапсарлас салынған), қабаты, төбесінің биіктігі, климат-
бақылау (желдетпе, жылыту, ауа баптау), құрал-жабдықтың (жиһаздың), қауіпсіздік жүйесінің, 
паркингтің болуы.

13. 3-баған баға өзгерген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің (бұдан əрі – Комитет) Интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) 
орналастырылған немесе респонденттерге статистика органдары ұсынатын Баға өзгерісі 
себептерінің анықтамалығына сəйкес толтырылады.

3-бағанда баға өзгерісі себептерінің бір немесе бірнеше кодын көрсетуге болады. «Өзге 
де себептер» кодын таңдағанда 3-бағанда Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығында 
көрсетілмеген себеп жазылады. 

14. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болмаған 
жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік көрсеткіштер-
мен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

15. Осы статистикалық нысанды тапсыру электронды форматта немесе қағаз жеткізгіште 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Комитеттің 
Интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналасқан «Деректерді on-line режимінде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 281 бұйрығына 5-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
байқаудың статистикалық  министрлігі Статистика комитеті төрағасының
нысаны           2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137
Статистическая форма               бұйрығына 23-қосымша 
общегосударственного
статистического наблюдения                Приложение 23  
    к приказу Председателя Комитета по 
   статистике Министерства национальной
    экономики Республики Казахстан
   от 8 сентября 2015 года № 137 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 261101001        Өндірілген өнеркəсіп өнімдерінің
Код статистической формы 261101001        (тауарлары, көрсетілетін қызметтері)
          бағасы жəне өндірістік-техникалық мақсаттағы  
              сатып алынған өнімдердің бағасы туралы есеп                          
1-ЦП                   Отчет о ценах на произведенную промышленную продукцию 
    (товары, услуги) и ценах приобретения продукции 
          производственно-технического назначения

Айлық  Есепті кезең     ай                  жыл
Месячная  Отчетный период             месяц        год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші кодтарына сəйкес қызметінің негізгі не-
месе қосымша түрлері 05-39, 46 болып табылатын іріктемеге түскен заңды тұлғалар жəне 
(немесе) олардың құрылымдық жəне (немесе) оқшауланған бөлімшелері тапсырады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные 
подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам Общего 
классификатора видов экономической деятельности: 05-39, 46

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңің 17-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 17 числа (включительно) отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1. Өнеркəсіптік өнімді өндірудің нақты 
орнын (заңды тұлғаның (бөлімшенің) 
тіркелген жеріне қарамастан) 
көрсетіңіз – облыс Укажите фактиче-
ское место производства промышленной 
продукции (независимо от места реги-
страции юридического лица (подразде-
ления) – область

Əкімшілік-аумақтық объектілер 
жіктеуішіне (ƏАОЖ) сəйкес аумақ коды 
(статистика органының қызметкерімен 
толтырылады) Код территории согласно 
Классификатору административно-терри-
ториальных объектов (КАТО) (заполняет-
ся работником органа статистики)

2. Ішкі нарықта өткізілген өндірілген өнімнің (тауарлардың, қызметтердің) бағасын 
қосылған құн салығынсыз, акциздерсіз, үстеме бағасыз, көлік жəне басқа да 
шығындарсыз өлшем бірлігіне теңгемен көрсетіңіз Укажите цены на произведенную про-
мышленную продукцию (товары, услуги), реализованную на внутреннем рынке без учета на-
лога на добавленную стоимость, акцизов, наценок, транспортных и других расходов, в тенге 
за единицу измерения
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А Б В Г Д 1 2 3 4

Ескертпе
Примечание
 А, Б, В бағандары Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің www.stat.gov.kz Интернет-ресурсындағы (бұдан əрі - Интернет-ресурс) 
«Респонденттерге» бөлімінде орналасқан немесе респонденттерге статистика органдары 
ұсынатын Өнеркəсіптік өнім тізбесіне сəйкес толтырылады 1Графы А, Б, В заполняются 
в соответствии с Перечнем промышленной продукции, размещенном в разделе «Для респон-
дентов» на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономи-
ки Республики Казахстан www.stat.gov.kz (далее-Интернет-ресурс) или предоставляемым 
респондентам органами статистики
2 Егер өндірілген өнімнің экологиялық таза өнім сəйкестігіне растауы бар болған 
жағдайда 1-бағанда «1» коды көрсетіледі
2В графе 1 указывается код «1» в случае, если произведенная продукция имеет подтвержде-
ние ее соответствия экологически чистой продукции
3 3-баған есепті жылғы қаңтардағы есепте ғана толтырылады 3Графа 3 заполняется только 
в отчете за январь отчетного года
4 4-баған Интернет-ресурста орналасқан немесе респонденттерге статистика органдары 
ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сəйкес баға өзгерген жағдайда 
міндетті түрде толтырылады
4Графа 4 заполняется в обязательном порядке при изменении цены в соответствии со 
Справочником причин изменения цены, размещенном на Интернет-ресурсе или предостав-
ляемым респондентам органами статистики
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РЕСМИ

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 

Қажет болған жағдайда косымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

3. Заңды тұлғаның (бөлімшенің) ішкі нарықта сатып алынған өнімнің санын (көлемін), 
көрсетілетін қызметтің құнын жəне өнімнің (көрсетілетін қызметтің) бағасын құн 
салығын, акциздерді, көлік, сауда – өткізу, делдалдық жəне басқа да шығыстарды 
есепке ала отырып көрсетіңіз
 Укажите количество (объем) продукции, стоимость услуг и цены на продукцию (услуги) про-
изводственно-технического назначения, приобретенные на внутреннем рынке с учетом на-
лога на добавленную стоимость, акцизов, транспортных, торгово-сбытовых, посреднических 
и других расходов в соответствии с видами экономической деятельности юридического лица 
(подразделения)
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А Б В Г 1 2 3 4

Ескертпе
Примечание
5 А бағаны Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің www.stat.gov.kz Интернет-ресурсындағы (бұдан əрі - Интернет-ресурс) 
орналасқан Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (5-таңбалы ЭҚЖЖ) 
сəйкес толтырылады

5Графа А заполняется согласно Номенклатуре видов экономической деятельности (ОКЭД 
5-ти значный), размещенном на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz (далее-Интернет-ресурс)

6 Б, В, Г бағандары Интернет-ресурста орналасқан немесе респонденттерге 
статистика органдары ұсынатын Өнімдер, шикізаттар, материалдар мен көрсетілетін 
қызметтер тізбесіне сəйкес толтырылады 6Графы Б, В, Г заполняются в соответствии с 
Перечнем продукции, сырья, материалов и услуг, размещенном на Интернет-ресурсе или 
предоставляемым респондентам органами 

 статистики
7 3-баған есепті жылғы қаңтардағы есепте ғана толтырылады 7Графа 3 заполняется 

только в отчете за январь отчетного года
8 4-баған Интернет–ресурста орналасқан немесе респонденттерге статистика ор-

гандары ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сəйкес баға өзгерген 
жағдайда міндетті түрде толтырылады

8Графа 4 заполняется в обязательном порядке при изменении цены в соответствии со 
Справочником причин изменения цены, размещенном на Интернет-ресурсе или предостав-
ляемым респондентам органами статистики
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Қажет болған жағдайда косымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах
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А Б В Г 1 2 3 4

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
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9 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
9Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 281 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137 бұйрығына 24-қосымша

«Өндірілген өнеркəсіптік өнімдердің (тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің) 
бағасы жəне өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдердің сатып алу бағасы 

туралы есебі» (коды 1261101001, индексі 1-ЦП, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Өндірілген өнеркəсіптік өнімдердің (тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің) 
бағасы жəне өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдердің сатып алу бағасы туралы есебі» 
(коды 261101001, индексі 1-ЦП, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауы-
ның статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Өндірілген 
өнеркəсіптік өнімдердің (тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің) бағасы жəне өндірістік-
техникалық мақсаттағы өнімдердің сатып алу бағасы туралы есебі» (коды 261101001, индексі 
1-ЦП, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын 
(бұдан əрі - статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) өндіруші бағасы – қосылған құн салығы жəне акциздерді, сауда жəне өткізудің үстеме 

бағасы жəне өнімнің өндірушіден тұтынушыға дейінгі қозғалысына байланысты көлік жəне 
басқа да шығыстардың есебінсіз, «кəсіпорын қақпасынан» шыққан сəттегі өткізілетін өнім 
бірлігінің бағасы;

2) өкіл тауар (көрсетілетін қызмет) – тұтынушылық белгісі бойынша біркелкі жəне тауардың 
(көрсетілетін қызметтің) сапасы мен негізгі тұтынушылық қасиетіне əсер етпейтін өзара болар-
болмас өзгешелігімен (бөлшектермен) ерекшеленетін тауар тобындағы белгілі тауар түрі;

3) өкіл тауар (көрсетілетін қызмет) сипаттамасы – бағаны тіркеуге таңдап алынған жеке 
тауарды (көрсетілетін қызмет) сəйкестендіруге арналған ажыратушы қасиеттер, ерекшеліктер;

4) сатып алу бағасы - қосылған құн салығын, көлік, сауда, өткізу, делдалдық жəне басқа 
да шығыстарды есепке алумен өндірістік-техникалық мақсаттағы өнім (көрсетілетін қызмет) 
нақты түрінің бағасы.

3. 1-бөлімде заңды тұлғаның (бөлімшенің) өнеркəсіптік өнімді нақты өндіру орнының (заңды 
тұлғаның (бөлімшенің) тіркелген жеріне қарамастан) аумағы (облысы) көрсетіледі. 

4. 2-бөлімде бухгалтерлік есепке алу тіркелімдерінде көрсетілген жазбалар жəне 
кəсіпорынның шаруашылық қызметін талдау негізінде бағаны тіркеу үшін сату шарттары (өнімді 
жеткізу көлемі, төлем шарттары, тауарлық нарық түрі жəне басқалары) жəне тұтынушылар 
типі бойынша есепті жыл ішінде өндірілуі жəне өткізілуі жоспарланған нақты өкіл тауарлар 
(көрсетілетін қызметтер) анықталады.

Өнім, көрсетілетін қызмет түрінің көрнекілігі үшін олар бойынша кем дегенде 3-5 өкіл тауар 
(көрсетілетін қызмет) іріктеледі. Бағалық ақпараттың уақытқа қатысты салыстырмалылығы 
үшін өнімнің жəне көрсетілетін қызметтің түрін, тұтынушы типін, сату шарттарын ай сайын 
өзгертуге болмайды. 

Іріктелген өкіл тауар бойынша – оның сипаттамасы (таңбасы, сорты, құрамы, өлшенген 
орамасы, тұтынушы типі, басқа да қасиеттері), іріктелген өкіл көрсетілетін қызмет бойынша 
нақты көрсетілетін қызмет түрі анықталады. Өкіл тауарлар (көрсетілетін қызметтер) өзінің си-
паттамасымен реттік нөмірлермен нөмірленеді. Өкіл тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) 
сипаттамасы мен нөмірленуі есепті жыл ішінде өзгеріссіз қалады. 

А, Б, В бағандарында Өнеркəсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) статистикалық 
жіктеуішінің негізінде əзірленген Өнеркəсіптік өнімнің тізбесіне сəйкес өнімнің (тауардың, 
көрсетілетін қызметтің) атауы, өлшем бірлігі жəне коды көрсетіледі.

Г бағанында өкіл тауардың (көрсетілетін қызметтің) нөмірі көрсетіледі, Д бағанында оның 
сипаттамасы жазылады. Баға деңгейіне əсер ететіндей сипаттама айтарлықтай өзгерген 
жағдайда өкіл тауар (көрсетілетін қызмет) «жаңа» ретінде есепке алынады. Өнім (көрсетілетін 
қызмет) түрінде бұрын баға байқауына іріктеліп алынбаған, бірақ кəсіпорында оның өндірісі 
жүріп жатқан, сондай-ақ өндірісі жаңа басталған өкіл тауар (көрсетілетін қызмет) түрі «жаңа» 
болып табылады. «Жаңа» өкіл тауар (көрсетілетін қызмет) бойынша сипаттамасы көрсетіледі 
жəне оған соңғыдан кейінгі реттік нөмірі беріледі. 

Экологиялық таза технология мен құрылғылардың көмегімен өндірілген экологиялық таза 
өнім сəйкестігіне растаудан өткен өкіл тауарлар түрлеріне Алғашқы деректер белгілерінің 
анықтамалығына сəйкес 1-бағанда «1» коды көрсетіледі.

2-бағанда ішкі нарықта өндірілген өткен айдың 15-күні мен есепті айдың 15-күні аралығында 
өткізілген өнеркəсіптік өнімге (тауарға, көрсетілетін қызметке) баға көрсетіледі.

Егер есепті кезеңде өкіл тауарды (көрсетілетін қызметті) бір бағамен жəне сол бір 
тұтынушыға өткізу бойынша бірнеше операциялар жүргізілсе, статистикалық нысанды тапсыру 
мерзіміне жақын күнге өткізілген операция бағасы көрсетіледі.

Егер есепті кезеңде өкіл тауарды (көрсетілетін қызметті) сол бір тұтынушыға əртүрлі 
бағамен өткізу бойынша бірнеше операциялар жүргізілсе, ең үлкен партия бойынша өткізу 
бағасы көрсетіледі. Алдымен есепті айдың 1 мен 15-күні аралығындағы кезеңде жүргізілген 
операциялар бойынша ең үлкен өткізу партиясы айқындалады жəне егер осы кезеңде өткізулер 
болмаған жағдайда ғана өткен айдың 15 мен 30(31) аралығындағы кезеңде ең үлкен партияның 
өткізу бағасы көрсетіледі. 

Есепті айда шағыл, мұнай жол битумдары, портландцемент, болаттан жасалған илек, бо-
латтан жасалған өзектер мен шыбықтар бағасының жоғарылауы кезінде алғашқы статистикалық 
деректердің анықтығын растау үшін статистика органдарына статистикалық нысанмен бір ме-
зетте қосымша ақпарат: шарттар, төлем талаптары, тіркеме қағаздар, шот-фактуралар жəне 
басқа да бухгалтерлік есепке алу құжаттары тапсырылады.

Өнімнің (көрсетілетін қызметтің) басқа түрлеріне бағаның өзгеруі жəне ұқсас өнім 
(көрсетілетін қызмет) бағасының айтарлықтай айырмашылығы бар болған жағдайда жағдайда 
Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) 
бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну ережесіне 
сəйкес статистика органдарының сұрауы бойынша бір жұмыс күні ішінде қосымша ақпарат 
ұсынылады.

3-баған есепті жылғы қаңтардағы есепте ғана толтырылады. Өткен жылғы желтоқсанның 
немесе өткен жылғы соңғы өткізу айының бағасы қойылады.

5. 2-бөлімде көрсетілген өнімді өндіру үшін қолданылатын өндірістік-техникалық мақсаттағы 
өнімдердің (көрсетілетін қызметтердің) түрлері 3-бөлімде көрсетіледі. Есепті айдың алдындағы 
айдың 15-ші күнінен бастап ағымдағы айдың 15-ші күніне дейінгі кезеңді қоса ішкі нарықта 
сатып алынған өнімнің саны (көлемі), көрсетілетін қызметтің құны жəне өнімнің, көрсетілетін 
қызметтің бағасы туралы мəліметтер көрсетіледі. 

Бағаны тіркеу үшін жеткізушілердің негізгі типтерінен тұрақты түрде сатып алынатын 
өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдер мен көрсетілетін қызметтер түрлері іріктеледі жəне 
есепті жыл бойына өзгеріссіз қалады. 

А бағанында есепті жылда байқау үшін іріктелген Экономикалық қызмет түрлерінің но-
менклатурасына (бұдан əрі – ЭҚЖЖ) сəйкес заңды тұлғаның (бөлімшенің) негізгі жəне (не-
месе) қосалқы экономикалық қызмет түрлері көрсетіледі. Есепті жылға арналған байқау үшін 
іріктелген экономикалық қызметтің негізгі немесе қосалқы түрі өзгерген жағдайда ЭҚЖЖ бой-
ынша жаңа код есепті айда көрінеді.

Б, В, Г бағандарында Өнеркəсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) статистикалық 
жіктеуіші мен Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің (тауарларының жəне 
көрсетілетін қызметтерінің) статистикалық жіктеуішінің (бұдан əрі – Шикізаттар мен мате-
риалдар тізбесі) негізінде əзірленген Өнімдер, шикізаттар, материалдар мен көрсетілетін 
қызметтер тізбесіне сəйкес өнімнің (көрсетілетін қызметтің) атауы, өлшем бірлігі жəне коды 
көрсетіледі. Шикізаттар мен материалдар тізбесі экономикалық қызмет түрлері бойынша 
ұсынылған. Іріктелген өнім (көрсетілетін қызмет) түрлері сəйкес ЭҚЖЖ бойынша көрсетіледі. 

1-бағанда өнім түрі бойынша – тиісті өлшем бірлігі үшін сатып алынған өнімнің саны 
(көлемі), көрсетілетін қызмет түрі бойынша сатып алынған көрсетілетін қызметтердің құны 
мың теңгемен көрсетіледі.

2-бағанда сатып алынған өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімге (көрсетілетін қызметке) 
тиісті өлшем бірлігі үшін қызметтердің бағасы теңгемен көрсетіледі.

3-баған есепті жылғы қаңтардағы есепте ғана толтырылуы міндетті. Өткен жылғы 
желтоқсанның бағасы көрсетіледі, ол болмаған жағдайда өткен жылғы соңғы сатып алу 
айының бағасы көрсетіледі.

Есепті жылғы қаңтарда:
1) 1, 2, 3-бағандары міндетті түрде толтырылады;
2) өткен жыл ішінде үнемі сатып алынған жəне есепті жылы сатып алынатын өнім 

(көрсетілетін қызмет) түрлері бойынша мəліметтер көрсетіледі. Жазғы жанармай жəне қысқы 
жанармай өнімдері бойынша егер екеуі де есепті жылдың ішінде сатып алынатын болса, 
жанармайдың екі түрі көрсетіледі.

3) қандай да бір өнім (көрсетілетін қызмет) бойынша сатып алу жоқ болған жағдайда 1, 
2 бағандарда өнімнің (көрсетілетін қызметтің) саны (көлемі) жəне өткен жылдың желтоқсан 
айындағы – өткен жылы соңғы сатып алу жоқ болғанда өткен жылдың желтоқсан айындағы 
бағасы туралы ақпарат көрсетіледі.

6. 2 жəне 3-бөлімдердің 4-бағаны баға өзгерген жағдайда міндетті түрде толтырылады. 
Əрбір өкіл тауар (көрсетілетін қызмет) Баға өзгерісі себебінің анықтамалығына сəйкес бір не-
месе бірнеше себеп көрсетілуі мүмкін.

«Басқа себептер» 99-кодын таңдаған кезде 4-бағанда Баға өзгерісі себептерінің 
анықтамалығына қосылмаған себеп жазылады.

7. Кəсіпорынмен жəне өндірілген біржолғы тапсырыс, айырбас, біржолғы жеңілдіктер мен 
акциялар бойынша сатып алынған немесе өнім түрлеріне баға тіркеуге жатпайды.

8. Өнім тізбесі, Шикізаттар мен материалдар тізбесі, Баға өзгерісі себептерінің 
анықтамалығы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
(бұдан əрі – Комитет) Интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) «Респонденттер үшін» бөлімінде 
орналастырылған немесе респонденттерге статистика органдары ұсынады.

9. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болмаған 
жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік көрсеткіштер-
мен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

10. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды форма-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Комитетінің 
Интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналасқан «Деректерді on-line режимінде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 281 бұйрығына 7-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
байқаудың статистикалық  министрлігі Статистика комитеті төрағасының
нысаны           2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137
Статистическая форма               бұйрығына 25-қосымша 
общегосударственного
статистического наблюдения                Приложение 25  
    к приказу Председателя Комитета по 
   статистике Министерства национальной
    экономики Республики Казахстан
   от 8 сентября 2015 года № 137 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 261103002        Өңделмеген сүрек жəне cоған
Код статистической формы 261103002                байланысты көрсетілетін
                қызметтердің бағасы туралы есеп  
1-ЦП (орман)     Отчет о ценах на древесину необработанную                                   
1-ЦП (лес)                     и связанные с ней услуги 
 
Тоқсандық  Есепті кезең     тоқсан                     жыл
Квартальная  Отчетный период             квартал        год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші кодына сəйкес қызметінің негізгі 
жəне қосымша түрлері 02 – Орман шаруашылығы немесе ағаш дайындау болып табы-
латын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері тапсырады
Представляют юридические лица и (или) их филиалы и представительства с основным или 
вторичным видами деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической 
деятельности: 02 – Лесоводство и лесозаготовки

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнің соңғы айының 23 - күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 23 числа (включительно) последнего месяца отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1. Орман шаруашылығы өнімдерін нақты өндіру 
аумағын көрсетіңіз – облыс, қала, аудан, елді мекен  
 Укажите территорию фактического производства 
лесохозяйственной продукции – 
область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес 
аумақ коды(бұдан əрі - ƏАОЖ) (статистика  
органының қызметкерімен толтырылады)
Код территории согласно Классификатору административно-
территориальных объектов  (далее - КАТО)
(заполняется работником органа статистики)

2. Ағаш тұқымдарының типі, ағаш түрлері, дінінің диаметрі бойынша кесілген ағаш ма-
териалдарына қосылған құн салығынсыз
 (бұдан əрі – ҚҚС) бағаны тығыз текше метріне теңгемен көрсетіңіз
 Укажите цены на круглые лесоматериалы по типу древесной породы, видам деревьев, 
диаметру ствола без учета налога на добавленную стоимость (далее – без НДС), в тенге за 
плотный кубический метр 

Атауы
Наименование Коды Код

Тауар сипатта-
масы

Характеристика 
товара

Есепті 
тоқсанның 
бағасы Цена 
отчетного квар-

тала

Соңғы өткізу 
тоқсанының 

бағасы¹ 
Цена квартала 
последней реа-

лизации1 

р/с 
№
№ 
п/п

сорты, пар-
тия көлемі, 
төлем шар-
ты жəне 
басқалар
сорт, объем 
партии, ус-
ловие опла-
ты и другое ір
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25
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 А Б В Г 1 2 3 4 5 6
Қылқан жапырақ  
тұқымдыларды 
аралау үшін 
кесілген ағаш мате-
риалдары
Лесоматериалы кру-
глые для распиловки 
хвойных пород

022011100 х х х х х х х х

Қарағай
Сосна

01

Самырсын
Пихта

02

Ескертпе
Примечание

1Мұнда жəне бұдан əрі есепті жылдың бірінші тоқсанында ғана толтырылады
1Здесь и далее: заполняется только в первом квартале отчетного года

Атауы
Наименование Коды Код

Тауар сипатта-
масы

Характеристика 
товара

Есепті 
тоқсанның 
бағасы Цена 
отчетного квар-

тала

Соңғы өткізу 
тоқсанының 

бағасы¹ 
Цена квартала 
последней реа-

лизации1 

р/с 
№
№ 
п/п

сорты, пар-
тия көлемі, 
төлем шар-
ты жəне 
басқалар
сорт, объем 
партии, ус-
ловие опла-
ты и другое ір

і (
25

 с
м 
жə

не
 о
да

н 
жо

ға
ры

) к
ру
пн
ые

 
(2

5 
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ее

)
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е 
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24
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)
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 А Б В Г 1 2 3 4 5 6

Балқарағай
Лиственница

03

Қылқан жапырақ 
тұқымдыларды 
аршуға жəне 
сүргілеуге арналған 
кесілген ағаш мате-
риалдары
Лесоматериалы кру-
глые для лущения и 
строгания хвойных 
пород

022011200 х х х х х х х х

Қарағай
Сосна

01

Самырсын
Пихта

02

Балқарағай
Лиственница

03

Қылқан жапырақ 
тұқымдылардың 
қайта өңдеуге 
пайдаланылатын 
кесілген ағаш мате-
риалдары
Лесоматериалы 
круглые, используе-
мые для переработки 
хвойных пород

022011300 х х х х х х х х

Қарағай
Сосна

01

Самырсын
Пихта

02

Балқарағай
Лиственница

03

Жапырақ 
тұқымдыларды, 
тропикалық 
тұқымдылардан 
басқа аралау үшін 
кесілген ағаш мате-
риалдары
Лесоматериалы кру-
глые для распиловки 
лиственных пород, 
кроме тропических 
пород

022012100 х х х х х х х х

Қайың
Береза

04

Көктерек
Осина

05

Терек
Тополь

06

Жапырақ 
тұқымдылардың, 
тропикалық 
тұқымдылардан 
басқа аршуға жəне 
сүргілеуге арналған 
кесілген ағаш мате-
риалдары
Лесоматериалы кру-
глые для лущения и 
строгания листвен-
ных пород, кроме 
тропических пород

022012200 х х х х х х х х

Қайың
Береза

04

Көктерек
Осина

05

Терек
Тополь

06

Жапырақ тұқым-
ды лардың, тропи-
ка лық тұқым-
дылардан басқа 
қайта өңдеуге 
пай даланылатын 
кесілген ағаш мате-
риалдары
Лесоматериалы 
круглые, используе-
мые для переработки 
лиственных пород, 
кроме тропических 
пород

022012400 х х х х х х х х

Қайың
Береза

04

Көктерек
Осина

05

Терек
Тополь

06

3. Ағаш тұқымдарының типі, ағаш түрлері, ағаш отынының пішімі бойынша ағаш оты-
нына ҚҚС-сыз бағаны тығыз текше метріне теңгемен көрсетіңіз
 Укажите цены на древесное топливо по типу древесной породы, видам деревьев, формы 
древесного топлива без НДС, в тенге за плотный кубический метр 

Атауы 
Наименование

Коды 
Код

Тауар сипаттамасы
Характеристика товара

Есепті 
тоқсанның 
бағасы Цена 
отчетного квар-

тала

Соңғы өткізу 
тоқсанының 

бағасы1

Цена квартала 
последней реа-

лизации1 
р/с №
№ п/п

партия көлемі, 
төлем шарты 
жəне басқалар 
объем партии, 
условие оплаты 

и другое
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А Б В Г 1 2 3 4 5 6
Жасыл орман 
Зеленый лес

1 х х х х х х х х

Қарағай
Сосна

01

Самырсын
Пихта

02

Балқарағай
Лиственница

03

Қайың
Береза

04

Көктерек
Осина

05

Терек 
Тополь

06

Шырша 
Ель

07

Емен 
Дуб

08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Өртендер
Погорельник

2 х х х х х х х х

Қарағай
Сосна

01

Самырсын
Пихта

02

Балқарағай
Лиственница

03

Қайың
Береза

04

Көктерек
Осина

05

Терек
Тополь

06

Шырша Ель 07

Емен Дуб 08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Сексеуіл
Саксаул

10

Қуағаш
Сухостой

3 х х х х х х х х

Қарағай
Сосна

01

Самырсын
Пихта

02

Балқарағай
Лиственница

03

Қайың
Береза

04

Көктерек
Осина

05

Терек
Тополь

06

Шырша 
Ель

07

Емен 
Дуб

08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Сексеуіл
Саксаул

10

4. Екпелерді, көшеттерді өсіру бойынша қызметтерге ҚҚС-сыз бағаны бір данасына 
теңгемен көрсетіңіз
 Укажите цены за услуги по выращиванию сеянцев, саженцев без НДС, в тенге за штуку 

Атауы
Наименование

Коды 
Код

Көрсетілетін 
қызмет сипат-

тамасы
Характеристика 

услуги

Есепті 
тоқсанның 
бағасы Цена 
отчетного квар-

тала

Соңғы өткізу 
тоқсанының 

бағасы1

Цена квартала 
последней реа-

лизации1 

р/с 
№
№ 
п/п
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А Б В Г Д 1 2 3 4
Ағаш жəне бұта тұ-
қымдылардың екпе-
лері мен көшеттерін 
өсіру бойынша 
қызметтер Услуги по 
выращиванию сеянцев 
и саженцев древесных и 
кустарниковых пород

021020200 х х х х х х х

Қарағай 
Сосна

01

Самырсын 
Пихта

02

Балқарағай 
Лиственница

03

Қайың 
Береза

04

Көктерек 
Осина

05

Терек 
Тополь

06

Шырша 
Ель

07

Емен 
Дуб

08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Сексеуіл 
Саксаул

10

5. Орман өсіру бойынша қызметтерге ҚҚС-сыз бағаны бір гектарына теңгемен көрсетіңіз
 Укажите цены за услуги по выращиванию леса без НДС, в тенге за гектар 

Атауы
Наименование

Коды 
Код

Көрсетілетін қызмет си-
паттамасы Характеристика 

услуги

Ес
еп
ті 
то
қс
ан
ны

ң 
ба

ға
сы

 
Ц
ен
а 
от
че
тн
ог
о 
кв
ар
та
ла

Со
ңғ
ы

 ө
тк
із
у 
то
қс
ан
ы

-
ны

ң 
ба

ға
сы

1  Ц
ен
а 
кв
ар
та

-
ла

 п
ос
ле
дн
ей

 р
еа
ли
за
ци
и1  

р/с 
№
№ 
п/п

көшеттерді отырғызу, 
қосымша отырғызу, 
басқа жерге қайта 

отыр ғызу, сирету жəне 
басқалар

посадка, подсадка, пе-
ресадка саженцев, про-
реживание и другое

А Б В Г 1 2
Орман өсіру бойынша қыз-
меттер Услуги по выращива-
нию леса 

024010110 х х х х

Қарағай 
Сосна

01

Самырсын 
Пихта

02

Балқарағай 
Лиственница

03

Қайың 
Береза

04

Көктерек 
Осина

05

Терек 
Тополь

06

Шырша 
Ель

07

Емен 
Дуб

08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Сексеуіл 
Саксаул

10

6. Орман шаруашылығы саласындағы қызметтерге ҚҚС-сыз бағаны бір гектарына 
теңгемен көрсетіңіз
 Укажите цены за услуги в области лесоводства без НДС, в тенге за гектар 

Атауы
Наименование

Коды 
Код

Көрсетілетін қызмет 
сипаттамасы

Характеристика услуги

Есепті 
тоқсанның 
бағасы 

Цена отчет-
ного квар-

тала

Соңғы өткізу 
тоқсанының 

бағасы1

Цена кварта-
ла последней 
реализации1 

р/с №
№ п/п

қызметтің түрі
вид услуги

А Б В Г 1 2
Орман қорын қорғау 
жəне күзету бойынша 
қызметтер 
Услуги по охране и за-
щите лесного фонда

024010170

Өртке қарсы 
іс-шараларды 
ұйымдастыру, орман 
өрттерін болдырмау, 
оларды уақытында 
анықтау жəне жою 
бойынша қызметтер 
Услуги по противопо-
жарному обустрой-
ству, предупрежде-
нию лесных пожаров, 
своевременному их 
обнаружению и лик-
видации

024010180

Орман шаруашы-
лығын басқару бой-
ынша қызметтер 
Услуги по управлению 
лесным хозяйством

024010191

Орман шаруашы-
лығы саласындағы 
өзге де қызметтер 
Услуги в области лесо-
водства прочие

024010199

7. Орман шегінде сүйретіп тасу жұмыстарымен бірге бөренелерді тасымалдау бойынша 
қызметтерге ҚҚС-сыз бағаны тығыз текше метріне теңгемен көрсетіңіз
 Укажите цены за услуги по транспортированию бревен, в сочетании с работами трелевочными 
преимущественно в пределах леса без НДС, в тенге за плотный кубический метр 

Атауы
Наименование

Коды 
Код

Көрсетілетін 
қызмет сипат-

тамасы
Характеристика 

услуги

Ес
еп
ті 
то
қс
ан
ны

ң 
ба

ға
сы

 
Ц
ен
а 
от
че
тн
ог
о 
кв
ар
та
ла

Со
ңғ
ы

 ө
тк
із
у 
то
қс
ан
ы
ны

ң 
ба

ға
сы

1

Ц
ен
а 
кв
ар
та
ла

 п
ос
ле
дн
ей

 
ре
ал
из
ац
ии

1  

р/
с 
№

№
 п

/п
кө
лі
к 
тү
рі

ви
д 
тр
ан
сп
ор
та

қа
ш
ы
қт
ы
қ,

 к
м

ра
сс
то
ян
ие

, к
м

А Б В Г Д 1 2
Жоғарғы қоймаға дейін тасымалдау 
Транспортировка до верхнего склада

024010211

Жоғарғы қоймадан төменгі қоймаға 
дейін тасымалдау 
Транспортировка от верхнего склада 
до нижнего

024010212

8. Қызметтер мен ағаш түрлері бойынша ағаш дайындау саласындағы қызметтерге ҚҚС-
сыз бағаны тығыз текше метріне теңгемен көрсетіңіз
 Укажите цены за услуги в области лесозаготовок по видам услуг и деревьев без НДС, в тенге 
за плотный кубический метр 

Атауы
Наименование

Коды 
Код

Есепті тоқсанның 
бағасы 

Цена отчетного 
квартала

Соңғы өткізу 
тоқсанының бағасы1

Цена квартала послед-
ней реализации1 

А Б 1 2
Ағаш құлату 
Валка леса

024010220 х х

Қарағай 
Сосна

01

Самырсын 
Пихта

02

Балқарағай 
Лиственница

03

Қайың 
Береза

04

Көктерек 
Осина

05

Терек 
Тополь

06

Шырша 
Ель

07

Емен 
Дуб

08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Сексеуіл 
Саксаул

10

Орманды кесу 
Рубка леса

024010230 х х

Қарағай 
Сосна

01

Самырсын 
Пихта

02

Балқарағай 
Лиственница

03

Қайың 
Береза

04

Көктерек 
Осина

05

Терек 
Тополь

06

Шырша 
Ель

07

Емен 
Дуб

08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Сексеуіл 
Саксаул

10

Бұтақтарды шабу 
Обрубка сучьев

024010240 х х

Қарағай 
Сосна

01

Самырсын 
Пихта

02

Балқарағай 
Лиственница

03

Қайың 
Береза

04

Көктерек 
Осина

05

Терек 
Тополь

06

Шырша 
Ель

07

Емен 
Дуб

08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Сексеуіл 
Саксаул

10

9. Орман дайындау саласындағы өзге де қызметтерге ҚҚС-сыз бағаны бір данасына 
теңгемен көрсетіңіз
 Укажите цены за услуги в области лесозаготовок прочие без НДС, в тенге за штуку 

Атауы
Наименование

Коды 
Код

Көрсетілетін 
қызметтің си-
паттамасы 

(түрі) 
Характеристика 

(вид) услуги

Есепті 
тоқсанның 
бағасы 

Цена отчет-
ного квар-

тала

Соңғы өткізу 
тоқсанының 

бағасы1

Цена квартала 
последней реа-

лизации1 
А Б Г 1 2

Ағаш аралау 
Пилка деревьев

024010291 х х х

Қарағай 
Сосна

01

Самырсын 
Пихта

02

Балқарағай 
Лиственница

03

Қайың 
Береза

04

Көктерек 
Осина

05

Терек 
Тополь

06

Шырша 
Ель

07

Емен 
Дуб

08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Сексеуіл 
Саксаул

10

Қабықтардан ағаштарды 
тазалау Очистка дере-
вьев от коры 

024010292 х х х

Қарағай 
Сосна

01

Самырсын 
Пихта

02

Балқарағай 
Лиственница

03

Қайың 
Береза

04

Көктерек 
Осина

05

Терек 
Тополь

06

Шырша 
Ель

07

Емен 
Дуб

08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Сексеуіл 
Саксаул

10

Орман дайындау сала-
сындағы өзге де қыз-
меттер Услуги в области 
лесозаготовок прочие

024010299 х х х
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(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) 

Қарағай 
Сосна

01

Самырсын 
Пихта

02

Балқарағай 
Лиственница

03

Қайың 
Береза

04

Көктерек 
Осина

05

Терек 
Тополь

06

Шырша 
Ель

07

Емен 
Дуб

08

Ағаш түрлі тал 
Ива древовидная

09

Сексеуіл 
Саксаул

10

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Примечание

2 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
2 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 281 бұйрығына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137 бұйрығына 26-қосымша

«Өңделмеген сүрек жəне соған байланысты көрсетілетін қызметтердің бағасы 
туралы есеп» (коды 261103002, индексі 1-ЦП (орман), кезеңділігі тоқсандық) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Өңделмеген сүрек жəне соған байланысты көрсетілетін қызметтердің бағасы ту-
ралы есеп» (коды 261103002, индексі 1-ЦП (орман), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі – 
нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 8) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Өңделмеген сүрек жəне соған байланысты көрсетілетін 
қызметтердің бағасы туралы есеп» (коды 261103002, индексі 1-ЦП (орман), кезеңділігі 
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын (бұдан əрі 
– статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
1) ағаш отыны – қабығы алынбаған қысқа ағаш кесінділері, жарылған бөренелер немесе 

кеспек отын, қураған бұталар, шыбық бумалары, өңделмеген шыбық, ағаштың шырмауық 
сабақтары, ағаш түбірлері мен ағаш тамырлары;

2) кесілген ағаш материалдары – табиғи күйіндегі шабылған ағаш материалдары, 
бұталанған, сонымен қатар ішкі жəне сыртқы қабаттары немесе дөңестігі алынып тасталған 
ағаш материалдары;

3) қылқан жапырақты жəне жапырақ тұқымдыларды аралау үшін кесілген ағаш материалда-
ры – аралауға жататын ағаш тілінділері, шпалдар, құрғақ жəне құйма жүк ыдыстарын жасауға 
қолданылатын бөренелерді қамтитын ағаш материалдар;

4) қылқан жапырақты жəне жапырақ тұқымдыларды аршуға жəне сүргілеуге арналған 
кесілген ағаш материалдары – аршылатын жəне сүргіленетін сыналар мен шерелерді 
қамтитын ағаш материалдар;

5) қылқан жапырақты жəне жапырақ тұқымдыларды қайта өңдеуге пайдаланылатын кесілген 
ағаш материалдары – кеніштік бойлық жəне кеніштік тіреу, құрылысқа арналған ағаш мате-
риалдары, əр түрлі мақсаттардағы қосымша немесе уақытша құрылыс салуларының электр 
байланысы желілеріне арналған бағандарды қамтитын ағаш материалдар;

6) өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) – тұтынушылық белгісі бойынша біркелкі жəне тауардың 
(көрсетілетін қызметтің) сапасы мен негізгі тұтынушылық қасиетіне əсер етпейтін өзара болар-
болмас өзгешелігімен (бөлшектермен) ерекшеленетін тауар тобындағы белгілі тауар түрі;

7) өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) сипаттамасы – бағаны тіркеуге таңдап алынған 
жеке тауарды (көрсетілетін қызметті) сəйкестендіруге арналған ерекшеліктері, ажыратушы 
қасиеттері, сапалары;

8) өндірушінің бағасы – қосылған құн салығы, акциздердің, өзге де жанама салықтардың, 
сауданың жəне өткізудің үстеме бағасы жəне өнімнің өндірушіден тұтынушыға дейінгі 
қозғалысына байланысты көлік жəне басқа да шығындарының есебінсіз, «кəсіпорын 
қақпасынан» шыққан кездегі өткізілген өнім бірлігінің бағасы.

3. Статистикалық нысанда тоқсандағы өткізілген өкіл-тауарларға (көрсетілетін қызметтерге) 
орташа бағасы көрсетіледі. 

4. 1-бөлімде орман шаруашылығы өнімін өндіретін нақты аумақ (облыс, қала, аудан) 
көрсетіледі.

5. 2-7, 9-бөлімдерде «Тауар сипаттамасы», «Көрсетілетін қызмет сипаттамасы» бағанында 
өкіл-тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) ажыратушы қасиеттері, ерекшеліктері 
көрсетіледі. Бағаны тіркеу үшін іріктеліп алынатын өкіл-тауарлар (көрсетілетін қызметтер) 
олар ұсынатын өнім түрлерін өткізу көлемінде басым жəне мүмкіндігінше мəміле сипаттамасы 
тұрақты көрсетіледі. Өкіл-тауарлар (көрсетілетін қызметтер) өзінің сипаттамасымен В (р/с №) 
бағаны бойынша реттік нөмірмен нөмірленеді. Өкіл-тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) 
сипаттамасы мен нөмірленуі есепті жыл ішінде өзгеріссіз қалады. 

6. 2-бөлімде ағаш діңінің диаметріне байланысты кесілген ағаш материалдарына баға 
көрсетіледі. Егер сүректі өткізу бағасы діңнің диаметріне байланысты болмаса, онда оларды 
диаметрі орташа ағаш материалына «орташа» бағанына қояды.

7. 3-бөлімде ағаш отынына баға оның нақты ұзындығының қысқа сортименті (метрлік), 
кесінді ағаштар, жарылған бөренелер немесе шəрке (бұталған) түріндегі нысанына байла-
нысты көрсетіледі.

8. 4-бөлімде ағаш жəне бұта тұқымдылардың екпелері мен көшеттерін өсіру бойынша 
көрсетілетін қызметтерге баға тамыр жүйесінің тамыр жүйесі кесекпен, тамыр жүйесі кесексіз 
сияқты күйіне байланысты көрсетіледі.

9. 5, 6, 7, 8 жəне 9-бөлімдерде бағалар тіркелетін орман шаруашылығы жəне ағаш дай-
ындау саласындағы көрсетілген қызметтердің (жұмыстардың) нақты түрлерінің бағасы сəйкес 
бағандарда көрсетіледі.

10. 2, 3-бөлімдерде баспабас айырбастауға жататын тауарларға баға тіркелмейді.
11. Барлық бөлімдерде есепті тоқсанда қандай да бір өкіл-тауардың (көрсетілетін 

қызметтің) түрі бойынша өткізу бағасы болмаған жағдайда «есепті тоқсан бағасы» бағанында 
нөл («0») қойылады.

12. Барлық бөлімдерде есепті жылғы бірінші тоқсанда «соңғы өткізу тоқсанының бағасы» 
бағаны міндетті түрде толтырылады. Бағанда өткен жылғы төртінші тоқсанның орташа 
бағасы көрсетіледі, ол болмаған жағдайда соңғы өткізу болған тоқсанының орташа бағасын 
көрсетуге болады. 

13. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болма-
ған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік көрсет-
кіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

14. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Комитеттің 
Интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналасқан «Деректерді on-line режимінде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Ескерту: Х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
14. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) есепті жылғы бірінші тоқсанда «соңғы өткізу тоқсанының бағасы» бағанын барлық 

бөлімдерде толтыру міндетті болып табылады;
2) есепті айдың бағасын көрсеткен жағдайда «Тауар сипаттамасы», «Көрсетілетін қызмет 

сипаттамасы» бағандарын толтыру міндетті болып табылады.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 281 бұйрығына 9-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
байқаудың статистикалық  министрлігі Статистика комитеті төрағасының
нысаны           2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137
Статистическая форма               бұйрығына 27-қосымша 
общегосударственного
статистического наблюдения                Приложение 27  
    к приказу Председателя Комитета по 
   статистике Министерства национальной
    экономики Республики Казахстан
   от 8 сентября 2015 года № 137 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 261103006
Код статистической формы 261103006

Балық аулау жəне акваөсіру өнімінің бағасы туралы есеп
1-ЦП (балық)      Отчет о ценах на продукцию рыболовства и аквакультуры
1-ЦП (рыба)

Тоқсандық  Есепті кезең     тоқсан                     жыл
Квартальная  Отчетный период             квартал        год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші кодына сəйкес қызметінің негізгі не-
месе қосымша түрі: 03 Балық аулау жəне акваөсіру болып табылатын іріктемеге түскен 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшалаунған бөлімшелері, 
жеке кəсіпкерлер жəне жануарлар дүниесін пайдалануға жəне балық шаруашылығын 
жүргізуге рұқсаты бар жеке тұлғалар тапсырады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособлен-
ные подразделения, индивидуальные предприниматели с основным или вторичным видом 
деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 03 
- Рыболовство и аквакультура, а также физические лица при наличии разрешения на пользо-
вание животным миром и ведение рыбного хозяйства

Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнің соңғы айының 25-күніне (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 25 числа (включительно) последнего месяца отчетного периода

БСН коды
код БИН  

ЖСН коды
код ИИН 

1. Балық шаруашылығы қызметтін нақты жүзеге 
асыру орнын көрсетіңіз (қəсіпорынның тіркелген 
жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите место фактического осуществления рыбохо-
зяйственной деятельности (независимо от места ре-
гистрации предприятия) - область, город, район, на-
селенный пункт
Аумақ коды Əкімшілік-аумақтық объектілер 
жіктеуішіне (ƏАОЖ) сəйкес (статистика органының 
қызметкерлерімен толтырылады) Код территории 
согласно Классификатору административно-террито-
риальных объектов (КАТО) (заполняется работниками 
органа статистики)

2. Есепті тоқсанның əр айдағы балық өсіру фермаларында өсірілгеннен басқа жаңа 
ауланған немесе салқындатылған теңіз балығының өткізу арналары бойынша бағасын, 
қосылған құн салығынсыз жəне тасымалдау, тиеу жəне түсіру бойынша шығыстарды 
есепке алусыз, тоннасына теңгемен көрсетіңіз 

За каждый месяц отчетного квартала укажите цену на рыбу свежую или охлажденную, мор-
скую, кроме выращенной на рыбоводческих фермах, по каналам ее реализации, без учета налога 
на добавленную стоимость и расходов по транспортировке, погрузке и разгрузке, в тенге за тонну

Өнімнің атауы
Наименование 
продукции

Өнімнің 
коды

Код про-
дукции

Өнімнің 
сипатта-
масыХа-
рактери-
стика про-
дукции1

Өткізу 
арна-
сы2

Канал 
реали-
зации2 

Есепті 
тоқсанның 

айындағы баға
Цена месяца от-

четного 
квартала

Соңғы 
айдын 
өткізген 
бағасы3

Цена меся-
ца послед-
ней реали-
зации3

Баға 
өзгерісінің 
себебінің 
коды4

Код при-
чины из-
менения 
цены4 I II III 

 А Б В Г 1 2 3 4 5

табиғи теңіз 
түйетабаны 
камбала мор-
ская, природная

03.00. 
21.221

Ескертпе
Примечание
В бағаны статистикалық нысанды толтыру жөніндегі нұсқаулықта келтірілген Балық 
өлшемдерінің аңықтамалығына сəйкес толтырылады
1Графа В заполняется в соответствии со Справочником размеров рыбы, приведенным в ин-
струкции по заполнению данной статистической формы 
2Г бағаны статистикалық нысанды толтыру жөніндегі нұсқаулықта келтірілген «Ауыл 
шаруашылығы өнімдерін өткізу арналарының анықтамалығына» сəйкес толтырылады
2Графа Г заполняется в соответствии со Справочником каналов реализации сельскохозяй-
ственной продукции, приведенным в инструкции по заполнению данной статистической формы 
34 баған бірінші тоқсан есебінде ғана толтырылады
3Графа 4 заполняется только в отчете за первый квартал
45 баған Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Интернет-ресурсында орналастырылған немесе респонденттерге статистика 
органдары ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сəйкес толтырылады
4Графа 5 заполняется в соответствии со Справочником причин изменения цены, размещен-
ным на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан или предоставляемым респондентам органами статистики 

Өнімнің атауы
Наименование 
продукции

Өнімнің 
коды
Код

продукции

Ө
ні
мн

ің
 с
ип

ат
та
ма

-
сы

1  Х
ар
ак
те

-р
ис
ти
ка

 
пр
од
ук
ци
и1

Ө
тк
із
у 
ар
на
сы

2

Ка
на
л 
ре
ал
из
ац
ии

2 Есепті 
тоқсанның 

айындағы баға
Цена месяца 

отчетного квар-
тала

Со
ңғ
ы

 а
йд

ы
ң 

өт
кі
зг
ен

 б
ағ
ас
ы

3

Ц
ен
а 
ме

ся
ца

 п
о-

сл
ед
не
й

ре
ал
из
ац
ии

3

Ба
ға

 ө
зг
ер
ісі
ні
ң 

се
бе
бі
ні
ң 
ко
ды

4

Ко
д 
пр
ич
ин
ы 
из
ме

не
-

ни
я 
це
ны

4

I II III

 А Б В Г 1 2 3 4 5
табиғи каспий 
майшабағы 
сельдь каспий-
ская, природная

03.00.21.435

табиғи теңіз 
алабұғасы 
окунь морской, 
природный

03.00.21.940

табиғи теңіз 
шортаны щука 
морская, при-
родная

03.00.21.950

табиғи теңіз 
табан балығы 
лещ морской, 
природный

03.00.21.960

табиғи тікенді 
балық
кефаль, при-
родная

03.00.21.995

3. Есепті тоқсанның əр айдағы балық өсіру фермаларында өсірілгеннен басқа жаңа 
ауланған немесе салқындатылған тұщы су балығының өткізу арналары бойынша баға-
сын, қосылған құн салығынсыз жəне тасымалдау, тиеу жəне түсіру бойынша шығыс-
тарды есепке алусыз, тоннасына теңгемен көрсетіңіз
За каждый месяц отчетного квартала укажите цену на рыбу свежую или охлажденную, пресно-
водную, кроме выращенной на рыбоводческих фермах, по каналам ее реализации, без учета 
налога на добавленную стоимость и расходов по транспортировке, погрузке и разгрузке, в 
тенге за тонну

Өнімнің атауы
Наименование продукции

Өнімнің 
коды
Код 

продукции

Ө
ні
мн

ің
 с
ип

ат
та
ма

сы
1  

Ха
ра
кт
ер
ис
ти
ка

 п
ро

-
ду
кц
ии

1

Ө
тк
із
у 
ар
на
сы

2

Ка
на
л 
ре
ал
из
ац
ии

2  

Есепті 
тоқсанның 

айындағы баға
Цена месяца 

отчетного квар-
тала

Со
ңғ
ы

 а
йд

ы
ң 
өт
кі
зг
ен

 
ба

ға
сы

3 
 Ц
ен
а 
ме
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3

Ба
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 ө
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ң 
се
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бі
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ң 
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ды

4 
Ко
д 
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ич
ин
ы 
из
ме

-
не
ни
я 
це
ны

4

I II III 

 А Б В Г 1 2 3 4 5
табиғи бекіре 
осетр, природный

03.00.22.110

табиғи шоқыр 
севрюга, природная 

03.00.22.120

табиғи қортпа 
белуга, природная

03.00.22.130

табиғи тұщы су бахтағы 
форель пресноводная, 
природная

03.00.22.210

табиғи ақсаха
сиг, природный

03.00.22.221

табиғи көкшұбар 
рипус, природный

03.00.22.228

табиғи тұқы 
карп, природный

03.00.22.910

табиғи торта 
плотва, природная

03.00.22.920

табиғи қаракөз, тыран 
вобла, тарань, природные

03.00.22.930

табиғи көксерке 
судак, природный

03.00.22.940

табиғи жайын 
сом, природный

03.00.22.950

табиғи табан балық 
лещ, природный

03.00.22.960

табиғи шортан 
щука, природная

03.00.22.970

табиғи сазан 
сазан, природный

03.00.22.980

табиғи алабұға 
окунь, природный

03.00.22.991

табиғи ақмарқа 
жерех, природный

03.00.22.992

табиғи дөңмаңдай 
толстолобик, природный

03.00.22.993

табиғи мөңке 
карась, природный

03.00.22.994 

басқа топтамаларға 
енгізілмеген табиғи, 
өзге де жаңа ауланған 
немесе салқындатылған 
тұщы су балығы 
рыба свежая или ох-
лажденная прочая, пре-
сноводная, природная, 
не включенная в другие 
группировки

03.00.22.999

4. Есепті тоқсанның əр айдағы балық өсіру фермаларында өсірілген жаңа ауланған 
немесе салқындатылған тұщы су балығының өткізу арналары бойынша бағасын, 
қосылған құн салығынсыз жəне тасымалдау, тиеу жəне түсіру бойынша шығыстарды 
есепке алусыз, тоннасына теңгемен көрсетіңіз 

За каждый месяц отчетного квартала укажите цену на рыбу свежую или охлажденную, 
пресноводную, выращенную на рыбоводческих фермах, по каналам ее реализации, без 
учета налога на добавленную стоимость и расходов по транспортировке, погрузке и раз-
грузке, в тенге за тонну 
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4I II III

 А Б В Г 1 2 3 4 5
балық өсіру фермала-
рында өсірілген бекіре 
осетр, выращенный на ры-
боводческих фермах

03.00.24.110

балық өсіру фермала-
рында өсірілген шоқыр
севрюга, выращенная на 
рыбоводческих фермах

03.00.24.120

балық өсіру фермала-
рында өсірілген қортпа 
белуга, выращенная на ры-
боводческих фермах

03.00.24.130

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген тұщы су 
бахтағы 
форель пресноводная, вы-
ращенная на рыбоводче-
ских фермах 

03.00.24.210

 балық өсіру фермасын-
да өсірілген ақсаха 
сиг, выращенный на рыбо-
водческих фермах

03.00.24.221

 балық өсіру ферма-
ларында өсірілген 
көкшұбар 
рипус, выращенный на ры-
боводческих фермах

03.00.24.228

балық өсіру фермала-
рында өсірілген тұқы 
карп, выращенный на ры-
боводческих фермах

03.00.24.910

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген тұқы 
торта 
плотва, выращенная на ры-
боводческих фермах

03.00.24.920

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген қаракөз, 
тыран 
вобла, тарань, выращен-
ные на рыбоводческих 
фермах

03.00.24.930

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген көксерке 
судак, выращенный на ры-
боводческих фермах

03.00.24.940

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген жайын 
сом, выращенный на рыбо-
водческих фермах

03.00.24.950

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген табан 
балық 
лещ, выращенный на рыбо-
водческих фермах

03.00.24.960

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген шортан 
щука, выращенная на ры-
боводческих фермах

03.00.24.970

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген сазан 
сазан, выращенный на ры-
боводческих фермах

03.00.24.980

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген алабұға 
окунь, выращенный на ры-
боводческих фермах

03.00.24.991

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген ақмарқа 
жерех, выращенный на ры-
боводческих фермах

03.00.24.992

 балық өсіру ферма-
ларында өсірілген 
дөңмаңдай 
 толстолобик, выращенный 
на рыбоводческих фермах

03.00.24.993

 балық өсіру фермала-
рында өсірілген мөңке
 карась, выращенный на 
рыбоводческих фермах

03.00.24.994

5. Есепті тоқсанның əр айдағы табиғи тұщы су шаяндары жəне балық өсіру ферма-
ларында өсірілген тұщы су шаяндарының өткізу арналары бойынша бағасын, қосылған 
құн салығынсыз жəне тасымалдау, тиеу жəне түсіру бойынша шығыстарды есепке алу-
сыз, тоннасына теңгемен көрсетіңіз

За каждый месяц отчетного квартала укажите цену на раков пресноводных, природных 
и выращенных на рыбоводческих фермах, по каналам их реализации, без учета налога на 
добавленную стоимость и расходов по транспортировке, погрузке и разгрузке, в тенге за тонну
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I II III 

 А Б В Г 1 2 3 4 5
табиғи тұщы су 
шаян дары
раки пресноводные, 
природные

03.00.31.500

балық өсіру ферма-
ларында өсірілген 
тұщы су шаяндары 
раки пресновод-
ные, выращенные 
на рыбоводческих 
фермах

03.00.32.500

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Примечание
5 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» 
Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
5 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 281 бұйрығына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137 бұйрығына 28-қосымша

«Балық аулау жəне акваөсіру өнімінің бағасы туралы есеп» (коды 261103006, индексі 
1-ЦП (балық), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

 1. Осы «Балық аулау жəне акваөсіру өнімінің бағасы туралы есеп» (коды 261103006, 
индексі 1-ЦП (балық), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне 
«Балық аулау жəне акваөсіру өнімінің бағасы туралы есеп» (коды 261103006, индексі 1-ЦП 
(балық), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық 
нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды. 

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
 1) баға – сапасы, сату шарттары мен уақыт кезеңдері анық белгіленген өнімнің нақты 

түріне төленген ақша бірлігінің саны; 
 2) өткізу арнасы – байқау үшін іріктеліп алынған, өндірілген өнімді тұрақты өткізудің бағыты.
3. 1-бөлімде кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан балық шаруашылығы қызметін 

нақты жүзеге асыратын орны көрсетіледі (облыс, қала, аудан, елді мекен).
4. 2, 3, 4, 5-бөлімдерде «Өнімнің сипаттамасы» В бағанында тауарлық балықтың саудалық 

сұрпының коды «Балық өлшемдерінің анықтамалығына» сəйкес көрсетіледі:
1-код – ірі;
2-код – орташа;
3-код – ұсақ;
4-код – іріктелмеген.
Г бағанында өнімнің бірдей түрін өткізу арнасының коды «Ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өткізу арналарының анықтамалығына» сəйкес көрсетіледі: 
2-код - қайта өңдеу кəсіпорындарына; 
3.1-код - базарларда; 
3.2-код – кəсіпорын аумағында орналасқан дүкендерде, дүңгіршектерде, шатырларда; 
3.3-код – тікелей кəсіпорындардың тұрғындарына;
4-код – экспортқа;
5-код - кəсіпорынның өз ішінде қайта өңдеуге;
6-код - өзге де.
1, 2, 3-бағандарда есепті тоқсанның əр айының 1 мен 24 күні аралығында өткізілген балық 

аулау жəне акваөсіру өнімінің бағасы көрсетіледі. Баға бүтін санға дейiнгі дəлдікпен көрсетiледi. 
Өнімді өткізу болмаған жағдайда 1, 2, 3-бағандарда «0» саны көрсетіледі (өткізу жоқ).

 5-бағанда міндетті түрде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің (бұдан əрі – Комитет) Интернет-ресурсында орналастырылған немесе респон-
денттерге статистика органдары ұсынатын Баға өзгерісінің себептері анықтамалығына сəйкес 
бағаның өзгеру себебі көрсетіледі. 

5-бағанда бағаның өзгеру себептерінің бір немесе бірнеше кодтарын көрсетуге болады. 
Бұл ретте, өзгерістер болған əрбір ай бойынша себепті коды көрсетіледі (мысалы, I – 01, II – 
03, III – 07). «Басқа себептер» кодын таңдаған жағдайда 5-бағанда Баға өзгерісінің себептері 
анықтамалығында көрсетілмеген нақты себеп жазылады. 

5. 2, 3, 4, 5-бөлімдерде жаңа ауланған жəне салқындатылған балық өткізілмеген жағдайда 
балық шаруашылығында сақталып тұрған тоңазытылған балықтың бағасын көрсетуге болады.

6. 3-бөлімде «басқа топтамаларға енгізілмеген табиғи, өзге де жаңа ауланған немесе 
салқындатылған тұщы су балығы» 03.00.22.999 код бойынша есепті жыл ішіндегі балықтың 
белгілі бір түрінің бағасы (жыланбас немесе беріш) көрсетіледі. 

7. Бірінші тоқсан есебінде 4-бағанда алдыңғы жылғы соңғы өнім өткізілген айдың бағасы 
толтырылады. 4-баған бірінші тоқсанда өнімді өткізу болғанына қарамастан толтырылады.

8. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

9. Осы статистикалық нысанды тапсыру электронды форматта немесе қағаз жеткізгіште 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Комитеттің 
интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «On-line есептер» бөлімінде орналастырылған 
бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы іске асырылады.

10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
егер 2, 3, 4, 5-бөлімдерде 1 немесе 2 немесе 3 немесе 4-бағандар толтырылған болса, 

онда В жəне Г бағандары толтырылады.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 281 бұйрығына 11-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
байқаудың статистикалық  министрлігі Статистика комитеті төрағасының
нысаны           2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137
Статистическая форма               бұйрығына 31-қосымша 
общегосударственного
статистического наблюдения                Приложение 31  
    к приказу Председателя Комитета по 
   статистике Министерства национальной
    экономики Республики Казахстан
   от 8 сентября 2015 года № 137 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 261101003
Код статистической формы 261101003

               Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өніміне жəне 
      сатып алынған көрсетілетін қызметтерге бағасы туралы есеп 
1-ЦСХ          Отчет о ценах производителей на продукцию сельского 
        хозяйства и приобретенные услуги 

Айлық  Есепті кезең     ай                  жыл
Месячная  Отчетный период             месяц        год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің - коды 01 негiзгi немесе қосалқы 
экономикалық қызмет түрлері «Өсімдік жəне мал шаруашылығы, аңшылық жəне осы 
салаларда қызметтер ұсыну» іріктемеге түскен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, шаруа немесе фермер қожалықтары 
тапсырады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные 
подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видом 
деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 
01 - «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» 

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнің 16-күніне (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 16 числа (включительно) отчетного периода

БСН коды/ код БИН 
ЖСН коды/код ИИН     

1. Ауылшаруашылық өнімін нақты өндіретін ор-
нын көрсетіңіз (кəсіпорынның тіркелген жеріне 
қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен 
Укажите место фактического производства сельхозпро-
дукции 
(независимо от места регистрации предприятия) - об-
ласть, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне 
(ƏАОЖ) сəйкес аумақ коды (статистика органының 
қызметкері толтырады) 

 Код территории согласно Классификатору администра-
 тивно-территориальных  объектов (КАТО) 
(заполняется работником органа статистики)

2. Өткізу арналары бойынша ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасын тоннасына 
теңгемен, қосылған құн салығынсыз жəне тасымалдау, тиеу жəне түсіру бойынша 
шығыстарды есепке алусыз көрсетіңіз 
Укажите цены на продукцию сельского хозяйства по каналам ее реализации, в тенге за тон-
ну, без учета налога на добавленную стоимость и расходов по транспортировке, погрузке 
и разгрузке 

Өнімдердің атауы
Наименование про-

дукции

Өнімдер 
коды
Код

продукции

Өткізу 
арнасы1 
Канал 

реализа-
ции1

Баға
Цена

Баға өзгерісі 
себебінің 
коды3

Код причины 
изменения 
цены3

есепті
айдағы
отчетного
месяца

соңғы өткізген 
айдағы2

месяца послед-
ней реализации2

А Б В 1 2 3
Қатты бидай
Пшеница твердая

01.11.11 х х х х

І класс 2

ІI класс 3

ІII класс 5

ІV класс 7

V класс құрама жем 
жəне жем қоспа-
ларына арналған
V класс для комби-
кормов и кормовых 
смесей

9

Қатты бидайдан 
басқа, бидай
Пшеница, кроме пше-
ницы твердой

01.11.12 х х х х

жоғары класс 
высший класс 

1

Ескертпе
Примечание
 В бағаны статистикалық нысанды толтыру жөніндегі нұсқаулықта келтірілген Ауыл-

шаруа  шылық өнімдерін өткізу арналарының анықтамалығына сəйкес толтырылады
1Графа В заполняется в соответствии со Справочником каналов реализации сельскохозяй-

ственной продукции, приведенным в инструкции по заполнению данной статистической формы
2 2-баған есепті жылдың қаңтарында ғана толтырылады
2Графа 2 заполняется только в январе отчетного года
3 3-баған Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 

комитетінің Интернет-ресурсында орналастырылған немесе респонденттерге статистика 
органдары ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сəйкес толтырылады

3Графа 3 заполняется в соответствии со Справочником причин изменения цены, разме-
щенным на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан или предоставляемым респондентам органами статистики

Өнімдердің 
атауы

Наименование
 продукции

Өнімдер 
коды
Код

продук-ции

Ө
тк
із
у 
ар
на
сы

1  
Ка
на
л 
ре
ал
и-
за
ци
и1 Баға

Цена Баға 
өзгерісі 
себебінің 
коды3

Код причи-
ны измене-
ния цены3

есепті
айдағы
отчетного
месяца

соңғы өткізген 
айдағы2

месяца по-
следней реали-

зации2

А Б В 1 2 3
І класс 2

ІI класс 3

ІII класс 5

ІV класс 7

V класс құрама жем 
жəне жем қоспаларына 
арналған
V класс для комбикормов 
и кормовых смесей

9

Жүгері (маис)
Кукуруза (маис) 

01.11.20 х х х х

І класс 2

ІI класс 3

III класс құрама жем 
жəне жем қоспаларына 
арналған
III класс для комбикормов 
и кормовых смесей

6

Арпа
 Ячмень

01.11.31 х х х х

І класс 2

II класс құрама жем 
жəне жем қоспаларына 
арналған
II класс для комбикормов 
и кормовых смесей 

4

Қара бидай 
Рожь

01.11.32 х х х х

І класс 2

ІI класс 3

ІII класс 5

ІV класс құрама жем 
жəне жем қоспаларына 
арналған
ІV класс для комбикормов 
и кормовых смесей

8

Сұлы
Овес

01.11.33.000 х х х х

І класс 2

ІI класс 3

ІII класс 5

ІV класс құрама жем 
жəне жем қоспаларына 
арналған
ІV класс для комбикормов 
и кормовых смесей

8

Тары
Просо

01.11.42.000 х х х х

І класс 2

ІI класс 3

ІII класс құрама жем 
жəне жем қоспаларына 
арналған
IIІ класс для комбикормов 
и кормовых смесей

6

Қарақұмық
Гречиха

01.11.49.100 х х х х

І класс 2

ІI класс 3

ІII класс 5

Кептірілген асбұршақ
Горох сушеный

01.11.75.000

Соя бұршақтар
Бобы соевые

01.11.81.000

Шашақты зығырдың 
тұқымдары 
Семена льна-кудряша

01.11.91.200

Рапс тұқымдары 
Семена рапса

01.11.93.100

Күнбағыстың 
тұқымдары
Семена подсолнечника

01.11.95.000

Мақсары тұқымдары
Семена сафлора

01.11.99.100

Ақталмаған күріш 
Рис, необрушенный 

01.12.10.000 х х х х

жоғары класс 
высший класс

1

І класс 2

ІI класс 3

III класс 5

Қауданды қырыққабат 
Капуста кочанная

01.13.12.100

Қарбыздар
Арбузы

01.13.21.000

Қауындар
Дыни

01.13.29.100

Бұрыштар 
Перцы

01.13.31.100

Ашық топырақтың 
қиярлары
Огурцы открытого грунта

01.13.32.100

Жабық топырақтың 
қиярлары
Огурцы закрытого грунта

01.13.32.200

Баялдылар
Баклажаны

01.13.33.000

Ашық топырақтың 
қызанақтары
Помидоры открытого 
грунта

01.13.34.100

Жабық топырақтың 
қызанақтары Помидоры 
закрытого грунта

01.13.34.200

Асханалық сəбіз
Морковь столовая

01.13.41.100

Сарымсақ
Чеснок

01.13.42.000

Басты пияз
Лук репчатый

01.13.43.100

Асханалық қызылша
Свекла столовая

01.13.49.300

Ерте пісетін жəне орта-
ша пісетін картоптың 
түйнектері 
Клубни картофеля ранне-
спелого и среднераннего

01.13.51.100

Орташа пісетін, орта-
ша кеш пісетін жəне 
кеш пісетін картоптың 
түйнектері 
Клубни картофеля сред-
неспелого, среднепоздне-
го и позднеспелого

01.13.51.200

Қант қызылшасы
Свекла сахарная 

01.13.71.000

Ферменттелмеген 
темекі-шикізат
Табак-сырье нефермен-
тированное

01.15.10.110

Ферменттелмеген 
сигаралық темекі-
шикізат
Табак-сырье сигарное не-
ферментированное

01.15.10.120

Тұқымынан тазаланған 
немесе тазаланбаған 
мақта 
Хлопок очищенный или 
неочищенный от семян

01.16.11 х х х х

1-сұрыпты тұқымынан 
тазаланған немесе 
тазаланбаған мақта 
хлопок очищенный или 
не очищенный от семян 
1 сорта

01.16.11.100

2-сұрыпты тұқымынан 
тазаланған немесе 
тазаланбаған мақта 
хлопок очищенный или 
не очищенный от семян 
2 сорта

01.16.11.200

3-сұрыпты тұқымынан 
тазаланған немесе 
тазаланбаған мақта 
хлопок очищенный или 
не очищенный от семян 
3 сорта

01.16.11.300

4-сұрыпты тұқымынан 
тазаланған немесе 
тазаланбаған мақта 
хлопок очищенный или 
не очищенный от семян 
4 сорта

01.16.11.400

Сүрлемге арналған 
жүгері 
Кукуруза на силос

01.19.10.330

Жабайы өсетін 
шөптерді қоса алғанда, 
шабындықтар мен 
табиғи жайылымдар 
шөптерінен пішен
Сено из трав сенокосов 
и пастбищ естественных 
(природных), включая 
травы дикорастущие

01.19.10.510

(Жалғасы 16-бетте) 
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Егістікте өсірілген көп 
жылдық шөптерінен 
пішен Сено из многолет-
них трав, выращенных 
на пашне

01.19.10.621

Кесілген раушан гүлдер 
(мың дана) Розы срезан-
ные (тысяч штук)

01.19.21.110

Кесілген қалампыр-
гүлдер (мың дана)
Гвоздики срезанные (ты-
сяч штук)

01.19.21.120

Кесілген бақытгүлдер 
(мың дана) Хризантемы 
срезанные (тысяч штук)

01.19.21.130

Жаңа піскен жүзім 
Виноград свежий

01.21.1

Алмалар
Яблоки

01.24.10.000

Алмұрттар
Груши

01.24.21.000

Өрік
Абрикосы

01.24.23.000

Шие
Вишня 

01.24.24.000

Шабдалы
Персики

01.24.25.000

Қара өрік
Сливы

01.24.27.000

Таңқурай
Малина

01.25.12.000

Бүлдірген (құлпынай)
Земляника (клубника)

01.25.13.000

Қарақат
Смородина

01.25.19.200

Сүтті табынның ересек 
ірі қара малы, тірі 
Скот крупный рогатый 
взрослый молочного ста-
да, живой 

01.41.10.100 х х х х

қоңдылығы орташадан 
жоғары  выше средней 
упитанности

1

қоңдылығы орташа 
средней упитанности 

2

қоңдылығы орташадан 
төмен  ниже средней упи-
танности

3

Сүтті табынның ірі қара 
малдарының төлдері, 
тірі Молодняк скота круп-
ного рогатого молочного 
стада, живой 

01.41.10.200

Сиырдың шикі сүті
Молоко сырое коровье 

01.41.20.100 х х х х

майлылығы 2,2%
2,2% жирности

12

майлылығы 2,5% 
2,5% жирности

15

майлылығы 3,0%
3,0% жирности

17

майлылығы 3,2%
3,2% жирности

18

майлылығы 3,5%
3,5% жирности

19

майлылығы 4,0%
 4,0% жирности

20

майлылығы 4,2%
 4,2% жирности

21

Етті табынның ересек 
ірі қара малы, тірі 
Скот крупный рогатый 
взрослый мясного ста-
да, живой 

01.42.11.100 х х х х

қоңдылығы орташадан 
жоғары  выше средней 
упитанности

1

қоңдылығы орташа 
средней упитанности 

2

қоңдылығы орташадан 
төмен  ниже средней упи-
танности

3

Етті табынның ірі қара 
малдарының төлдері, 
тірі  Молодняк скота 
крупного рогатого мясно-
го стада, живой 

01.42.11.200

Жылқылар жəне өзге де 
жылқы тектес жануар-
лар, тірі  Лошади и жи-
вотные семейства лоша-
диных прочие, живые 

01.43.10 х х х х

қоңдылығы орташадан 
жоғары  выше средней 
упитанности

1

қоңдылығы орташа 
средней упитанности 

2

қоңдылығы орташадан 
төмен  ниже средней упи-
танности

3

3 жасқа дейінгі жылқы-
ның төлдері, тірі 
Молодняк лошадей до 3 
лет, живой 

01.43.10.200

Түйелер жəне түйе 
тəрізділер, тірі 
Верблюды и верблюдо-
вые, живые 

01.44.10 х х х х

қоңдылығы орташадан 
жоғары  выше средней 
упитанности

1

қоңдылығы орташа 
средней упитанности 

2

қоңдылығы орташадан 
төмен  ниже средней упи-
танности

3

Тірі, қойлар 
Овцы, живые 

01.45.11 х х х х

қоңдылығы орташадан 
жоғары  выше средней 
упитанности

1

қоңдылығы орташа 
средней упитанности 

2

қоңдылығы орташадан 
төмен  ниже средней упи-
танности

3

 Қойлардың төлі, тірі 
 Молодняк овец, живой 

01.45.11.200

Тірі қойдан қырқылған 
жүн, жуылмаған (тобы-
мен жуылғанды қоса 
алғанда) 
Шерсть стриженная с 
овцы живой, немытая 
(включая промытую 
руном)

01.45.30.100 х х х х

биязы
тонкая

01.45.30.110

биязылау
полутонкая

01.45.30.120

жартылай қылшықты 
полугрубая

01.45.30.130

қылшық (қаракөл жəне 
елтірі қойларынан 
басқа) 
грубая (кроме овец кара-
кульских и смушковых)

01.45.30.140

қаракөл жəне елтірі 
қойларының қылшық
грубая овец каракульских 
и смушковых

01.45.30.150

Шошқалар, тірі
Свиньи, живые 

01.46.10 х х х х

негізгі табындағы 
шошқалар 
свиньи основного стада

01.46.10.100

2 айға дейінгі торайлар
поросята до 2 месяцев

01.46.10.210

2 айдан 4 айға дейінгі 
торайлар  поросята от 2 
до 4 месяцев

01.46.10.220

Үй құсы, тірі4
Домашняя птица, живая4

01.47.1 х х х х

тауықтар, тірі4
куры, живые4 

01.47.11

күркетауық қораздары, 
тірі4    индюки, живые4

01.47.12

қаздар, тірі4
гуси, живые

01.47.13

үйректер мен мысыр 
тауықтары, тірі4
утки и цесарки, живые4

01.47.14

Қабығымен тауық 
жұмыртқасы, жаңа жи-
налып алынған (мың 
дана)
Яйца куриные в скорлупе, 
свежие (тысяч штук)

01.47.21 х х х х

АЖ - жоғарғы санат
СВ - высшая категория 

1

АІ - іріктелген жұмыртқа
СО - отборное яйцо 

2

А1 - бірінші санат
С1 - первая категория 

3

А2 - екінші санат
С2 - вторая категория 

4

А3 - үшінші санат
С3 - третья категория

5

Ескертпе
Примечание
4 Баға сойыс салмағында көрсетіледі 4Указывается цена в убойном весе

Өнімдердің атауы
Наименование про-

дукции

Өнімдер 
коды
Код

продукции

Ө
тк
із
у 
ар
на
сы

1  
Ка
на
л 
ре
ал
и-

за
ци
и1

Баға
Цена

Баға 
өзгерісі 
себебінің 
коды3

Код причи-
ны измене-
ния цены3

есепті
айдағы
отчетного
месяца

соңғы өткізген 
айдағы2

месяца по-
следней реали-

зации2

А Б В 1 2 3
Табиғи бал
Мед натуральный

01.49.21.000

Биенің шикі сүті
Молоко сырое кобылье

01.49.22.100

Түйенің шикі сүті
Молоко сырое вер-
блюжье

01.49.22.200

Түйе жүні
Шерсть верблюжья

01.49.28.200

Елтірі (мың дана)
Смушка (тысяч штук)

01.49.32.300 х х х х

жоғарғы санат
высшая категория

1

орташа санат
средняя категория

2

төменгі санат 
низкая категория

3

3. Өткен айда (1-31 күндері) өткізілген өсімдік шаруашылығы өнімдерінің құнын 
қосылған құн салығынсыз, мың теңгемен көрсетіңіз

Укажите стоимость реализованной продукции растениеводства без учета налога на до-
бавленную стоимость за предыдущий месяц (с 1 по 31 число), тысяч тенге 

(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

(Соңы 17-бетте) 

Өнімдер атауы
Наименование продукции

Өнімдер коды
Код 

продукции

Өткізілген өнімдердің 
құны

Стоимость реализован-
ной продукции

А Б 1
Қарбыздар
Арбузы

01.13.21.000

Қауындар
Дыни

01.13.29.100

Бұрыштар 
Перцы

01.13.31.100

Ашық топырақтың қиярлары
Огурцы открытого грунта

01.13.32.100

Жабық топырақтың қиярлары
Огурцы закрытого грунта

01.13.32.200

Баялдылар
Баклажаны

01.13.33.000

Ашық топырақтың қызанақтары
Помидоры открытого грунта

01.13.34.100

Жабық топырақтың қызанақтары
Помидоры закрытого грунта

01.13.34.200

Қант қызылшасы
Свекла сахарная 

01.13.71.000

Темекі
Табак 

01.15.10.100 х

ферменттелмеген темекі-шикізат
табак-сырье неферментированное

01.15.10.110

ферменттелмеген сигаралық темекі-
шикізат
табак-сырье сигарное неферментированное

01.15.10.120

Тұқымынан тазаланған немесе 
тазаланбаған мақта  Хлопок очищенный или 
неочищенный от семян

01.16.11 х

1-сұрыпты тұқымынан тазаланған немесе 
тазаланбаған мақта   хлопок очищенный или 
не очищенный от семян 1 сорта

01.16.11.100

2-сұрыпты тұқымынан тазаланған немесе 
тазаланбаған мақта 
хлопок очищенный или не очищенный от 
семян 2 сорта

01.16.11.200

3-сұрыпты тұқымынан тазаланған немесе 
тазаланбаған мақта 
хлопок очищенный или не очищенный от 
семян 3 сорта

01.16.11.300

4-сұрыпты тұқымынан тазаланған немесе 
тазаланбаған мақта 
хлопок очищенный или не очищенный от 
семян 4 сорта

01.16.11.400

Жаңа піскен жүзім 
Виноград свежий

01.21.1

Алмалар
Яблоки

01.24.10.000

Алмұрттар
Груши

01.24.21.000

Өрік
Абрикосы

01.24.23.000

Шие
Вишня 

01.24.24.000

Шабдалы
Персики

01.24.25.000

Қара өрік
Сливы

01.24.27.000

Таңқурай
Малина

01.25.12.000

Бүлдірген (құлпынай)
Земляника (клубника)

01.25.13.000

Қарақат
Смородина

01.25.19.200

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Примечание

1 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
1Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике» 

«Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өніміне жəне сатып 
алынған көрсетілетін қызметтерге бағасы туралы есеп» (коды 

261101003, индексі 1-ЦСХ, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанына қосымша 

Приложение к статистической форме общегосударственно-
го статистического наблюдения «Отчет о ценах производителей 
на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги» (код 

261101003, индекс 1-ЦСХ, периодичность месячная)

Қосылған құн салығын ескере отырып, агрохимиялық жəне мелиоративтік қызмет 
көрсету сатып алынған көрсетілген қызметтердің жəне бөгде ұйымдар көрсеткен өзге 
де қызметтердің бағасын өлшем бірлігіне теңгемен көрсетіңіз1

Укажите цены на приобретенные услуги по агрохимическому и мелиоративному обслужива-
нию и прочие услуги, оказанные сторонними организациями, с учетом налога на добавленную 
стоимость, в тенге за единицу измерения1 

Қызметтің түрлері 
Виды услуг

Өлшем 
бірлігі 
Единица 
измере-
ния

Қызметтің 
коды

Код услуги

Баға
Цена Бағаның 

өзгеру 
себебінің 
коды3 

Код причи-
ны измене-
ния цены3

есепті 
тоқсан-
дағы

отчетного
квартала

соңғы са-
тып алған 
тоқсандағы2

квартала по-
следнего при-
обретения2

А Б В 1 2 3
Жаңадан игерілген 
жерлерді бастапқы иге-
ру өңдеу жəне бойынша 
қызметтер 
Услуги по освоению и 
первичной обработке 
вновь освоенных земель 

га 01.61.10.310

Жерді суару бойынша 
қызметтер  Услуги по 
орошению земель 

текше 
метр
куб. метр

01.61.10.330

Өзге де агромелио-
ративті қызметтер 
Услуги агромелиоратив-
ные прочие

га 01.61.10.390

Ауылшаруашылық 
дақылдарын аурулар-
дан жəне зиянкестер-
ден қорғау бойынша 
қызметтер Услуги по за-
щите сельскохозяйствен-
ных культур от болезней 
и вредителей

га 01.61.10.500

Тыңайтқыштарды дай-
ындау жəне енгізу бой-
ынша қызметтер 
Услуги по подготовке и 
внесению удобрений 

га 01.61.10.600

Aуыл шаруашылығы 
машиналарын жалға 
беру бойынша 
қызметтер: 
Услуги по аренде машин 
сельского хозяйства:

х 77.31.10.100 х x x

 ауыл жəне орман 
ша руашылығына 
арналған өзге де трак-
торлар тракторы для 
сельского и лесного хо-
зяйства прочие

га 28.30.2

 астық жинайтын ком-
байндар комбайны зер-
ноуборочные

га 28.30.59.100

 жүк автомобильдері 
автомобили грузовые

тонна/км
тонн/км

29.10.4

Aуыл шаруашылығы 
жабдықтарын жалға 
беру бойынша қыз-
меттер  Услуги по арен-
де оборудования сель-
ского хозяйства

айға
месяц

77.31.10.200

Үй малына арналған 
ветеринарлық қыз-
меттер Услуги ветери-
нарные для домашне-
го скота

бас
голов

75.00.12

Өзге де ветеринарлық 
қызметтер Услуги вете-
ринарные прочие

бас
голов

75.00.19

Ескертпе    Примечание
 Статистикалық нысанға қосымша тоқсанына бір рет толтырылады 
1 Приложение к статистической форме заполняется один раз в квартал
2 2-баған есепті жылғы наурызда ғана толтырылады 2 Графа 2 заполняется только в 
марте отчетного года
3 3-баған Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комите-
тінің Интернет-ресурсында орналастырылған немесе респонденттерге статистика ор-
гандары ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сəйкес толтырылады
3 Графа 3 заполняется в соответствии со Справочником причин изменения цены, размещен-
ным на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан или предоставляемым респондентам органами статистики

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе    Примечание
4Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 281 бұйрығына 12-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137 бұйрығына 

32-қосымша 

«Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өніміне жəне сатып алынған көрсетілетін 
қызметтерге бағасы туралы есеп»

 (коды 261101003, индексі 1-ЦСХ, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өніміне жəне сатып алынған көрсетілетін 
қызметтерге бағасы туралы есеп» (коды 261101003, индексі 1-ЦСХ, кезеңділігі айлық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 
8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өніміне жəне 
сатып алынған көрсетілетін қызметтерге бағасы туралы есеп» (коды 261101003, индексі 1-ЦСХ, 
кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын (бұдан 
əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
1) өкіл тауар – тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) сапасына жəне негізгі тұтынушылық 

қасиеттеріне əсер етпейтін, бір-бірінен болмашы өзгешеліктерімен (бөлшектерімен) 
ерекшеленетін жəне өзінің тұтынушылық мақсаты жағынан біркелкі тауар тобындағы белгілі 
тауарлар жиынтығы;

2) өткізу арнасы - байқау үшін іріктеліп алынған, өндірілген өнімді тұрақты өткізудің бағыты.
3. 1-бөлімде тіркелген жеріне қарамастан, ауылшаруашылық қызметін нақты іске асыру 

орны (облыс, қала, аудан, елді мекен) көрсетіледі.
4. 2-бөлімде «В» бағанында бір ғана өткізу ауылшаруашылық өніміне (өкіл тауарға) өткізу 

арнасы көрсетіледі. Өткізу арналары «Ауылшаруашылық өнімдерін өткізу арналарының 
анықтамалығына» сəйкес жазылады: 

1-код - дайындау ұйымдарына;
2-код - қайта өңдеу кəсіпорындарына;
3.1-код - базарларға; 
3.2-код - кəсіпорын аумағында орналасқан дүкендерде, дүңгіршектерде, шатырларда;
3.3-код - кəсіпорынның тікелей тұрғындарға өткізуі;
4-код - экспортқа;
6-код - өзге де.
5. 1-бағанда есепті кезеңнің 1-15 күндері аралығындағы кезеңде өткізілген ауылшаруашылық 

өніміне бағалар көрсетіледі. Егер белгіленген кезеңде өнім өткізу жүргізілмеген жағдайда, 
алдыңғы айдың екінші жартысының өткен айдың 16 бастап 30(31) аралығындағы өткізілген 
бағасы туралы деректер келтіріледі. 

Егер көрсетілген кезеңде іріктелген өкіл тауар жəне өткізу арнасы бойынша бірнеше опе-
рация жасалған, бұл ретте олар бойынша өткізу бағалары əртүрлі, көлемі едəуір үлкен өткізу 
бағасы көрсетіледі. Бұл ретте ең алдымен өткізудің едəуір үлкен көлемі есепті жылдың 1 ба-
стап 15 аралығындағы кезеңде анықталады, егер де осы кезеңде өткізу болмаған жағдайда 
ғана өткен айдың 16 бастап 30(31) аралығындағы кезеңдегі көлемі едəуір көп өткізу бағасы 
көрсетіледі.

1-бағанда (есептi айдағы баға) келесі айларда ауылшаруашылық өнiмін өткізу болмаған 
жағдайда «0» (өткізу жоқ) саны жазылады. 

Есепті жылдың қаңтар айында байқау үшін іріктеліп алынған барлық айқындамалар бой-
ынша 1, 2 жəне «В» бағандары толтырылады. 2-бағанда (соңғы өткізген айдағы баға) алдыңғы 
жылдағы соңғы өткізілген өнiмдер бағасы қойылады. 

6. Бағаларды тіркеу үшін іріктеліп алынған өкіл тауарлар жəне олардың сипаттамалары 
есепті кезең бойы өзгеріссіз қалады.

 7. Тұқымдық жəне элиталық материалдарға, асыл тұқымды малға жəне биофабрикаларға 
(биокомбинаттарға) сатылған малға, құстың тəуліктік балапанына, негізгі табындағы мал 
басы жаңартылған кезде шаруашылық ішінде өндіріс құралы ретінде (мысалы, бұзауды 
азықтандыруға арналған сүт) пайдаланылатын ауылшаруашылық өнімінің түр-түріне бағалар 
тіркеуге жатпайды.

8. 3-бөлімде өткен айдағы (1-31 күндері) өткізілген өсімдік шаруашылығы өнімінің құны 
көрсетіледі. 

9. Статистикалық нысанға қосымшаны толтыру есепті тоқсанның соңғы айының (наурыз, 
маусым, қыркүйек, желтоқсан) 15 күнінде бөгде ұйымдар көрсетілген ауылшаруашылық 
өндіруші сатып алған немесе өзге тарапқа ауылшаруашылық өндіруші өзі көрсеткен қызметтер 
жүргізіледі. 

Егер есепті тоқсан ішінде сол бір көрсетілетін қызмет түрі бірнеше рет сатып алынса, онда 
көрсетілген қызметтің орташа бағасы есептеледі. Сатып алынған көрсетілген қызметтердің 
бағалары оларды орындау кезінде пайдаланылған материалдардың құнын ескерусіз тіркеледі. 
Көрсетілген қызметті бағалау дəрілік препараттың құнына байланысты болған жағдайда 
ветеринарлық қызметтер есепке алынбайды.

Наурызда 1 жəне 2-бағандар толтырылады. 2-бағанда алдыңғы жылдағы соңғы сатып 
алынған көрсетілген қызметтiң бағасы қойылады. 1-бағанда (есептi тоқсандағы баға) келесі 
тоқсандарда сатып алынған көрсетілген қызмет фактісі болмаған жағдайда «0» (қызмет 
көрсету жоқ) саны жазылады.

Ауыл шаруашылығы машиналарын жалға беру бойынша көрсетілетін қызметтер (коды 
77.31.10.100) есепті тоқсанда жалға берілген техникаға төлеуге жұмсалған шығындарды 
көрсетеді. Тракторлар мен комбайндарды жалға алу қызметінің (28.30.2 жəне 28.30.59.100 код-
тары) бағасы бір гектарға шаққандағы, ал жүк автомобильдері қызметінің (коды 29.10.4) бағасы 
бір километр арақашықтыққа көшірілетін жүктің бір тоннасына шаққандағы есеппен көрсетіледі.

Aуыл шаруашылығы жабдықтарын жалға беру бойынша көрсетілетін қызметтер (коды 
77.31.10.200) тоқсанның бір айындағы жабдықтың бір бірлігіне шаққандағы жалға берілген 
жабдыққа төлеуге жұмсалған шығындарды көрсетеді.

Үй малына арналған ветеринариялық қызметтер (коды 75.00.12) бір мал басына шаққандағы 
қызметтердің: малды тексеріп-қарау немесе вакцинациялау (мысалы, туберкулезден, бруцел-
лезден) бойынша бір түрі қойылады.

Қызметтердің жиынтықсыздығына байланысты өте төмен немесе жоғары бағамен сатып 
алынған көрсетілген қызметтердің бағалары тіркелмейді.

10. 2-бөлімнің жəне статистикалық нысанға қосымшаның 3-бағаны баға өзгерген жағдайда 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің (бұдан əрі – 
Комитет) Интернет-ресурсында орналастырылған немесе респонденттерге статистика ор-
гандарымен ұсынылатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сəйкес міндетті түрде 
толтырылады. Əрбір өкіл тауар (қызмет) бойынша бір немесе бірнеше себеп көрсетілуі 
мүмкін. «Басқа да себептер» кодын таңдаған жағдайда 3-бағанда Баға өзгерісі себептерінің 
анықтамалығына енгізілмеген себеп жазылады. 

 11. Өнімнің (өкіл тауарлардың) өлшем бірлігіне бағасы бүтін сандармен, сатып алынған 
көрсетілген қызметтерге үтірден кейін екі таңбамен келтіріледі.

 12. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

13. Осы статистикалық нысанды тапсыру электронды форматта немесе қағаз жеткізгіште 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Комитеттің 
Интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналасқан «Деректерді on-line режимінде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Ескертпе: Х - бұл айқындама толтыруға жатпайды. 
14. Арифметикалық-логикалық бақылау: 
2-бөлім. «Ауылшаруашылық өніміне баға»:
1) егер есепті айда 1-баған айқындама бойынша толтырылған болса, онда «В» бағаны 

толты рылады;
2) есепті жылғы қаңтарда 2 жəне «В» бағандарын толтыру міндетті болып табылады.
3-бөлім. «Өткізілген өнімнің құны»:
1) егер есепті айда 3-бөлімде көрсетілген өнім түрлері бойынша баға 2-бөлімнің 1-бағанында 

қойылған болса, онда келесі айда 3-бөлімді өнімдердің ұқсас түрлері бойынша толтыру 
міндетті болып табылады.

Статистикалық нысанға «Сатып алынған көрсетілген қызметтерге баға» қосымшасы:
1) есепті жылғы наурызда 2-бағанды толтыру міндетті болып табылады.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 281 бұйрығына 13-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
байқаудың статистикалық  министрлігі Статистика комитеті төрағасының
нысаны           2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137
Статистическая форма               бұйрығына 33-қосымша 
общегосударственного
статистического наблюдения                Приложение 33  
    к приказу Председателя Комитета по 
   статистике Министерства национальной
    экономики Республики Казахстан
   от 8 сентября 2015 года № 137 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 261101007
Код статистической формы 261101007
                  Тауарлардың, өнімдердің экспорттық жеткізілімдері мен 
                           импорттық түсімдерінің бағасы туралы есеп 
1-Ц (экспорт, импорт)           Отчет о ценах экспортных поставок 
  и импортных поступлений  товаров, продукции

Айлық  Есепті кезең     ай                  жыл
Месячная  Отчетный период             месяц        год

Тауарлардың, өнімдердің экспортын жəне (немесе) импортын жүзеге асыратын ірікте-
меге түскен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады.
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные 
подразделения, осуществляющие экспорт и (или) импорт товаров, продукции.

Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнің 15-күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 15 числа (включительно) отчетного периода

БСН коды/  
код БИН           

1. Тауарлардың, өнімдердің экспорттық жеткізілімдерінің Қазақстан Республикасының 
шекарасына дейін тасымалдануы бойынша олардың құнын жəне шығындарын қамтитын 
бағасын өлшем бірлігіне жасалған мəміленің валютасымен көрсетіңіз
 Укажите цены экспортных поставок товаров, продукции, включающие их стоимость и рас-
ходы по транспортировке товаров до границы Республики Казахстан, в валюте совершенной 
сделки за единицу измерения

Тауардың, 
өнімнің 
атауы

Наименование
товара, про-

дукции

Өлшем 
бірлігі
Единица 
измере-
ния 

Тауар, 
өнім 
коды1

Код това-
ра, про-
дукции1

Өкіл тауар сипаттамасы
Характеристика товара-представителя

р/с №
№ п/п

түрі, таңбасы, моделі, салмағы, 
орама типі, басқалар 

вид, марка, модель, вес, тип упаков-
ки, другие

А Б В Г Д

Кестенің жалғасы
Межелі 
елі2

Страна 
назна-че-

ния2

Жеткізу 
шартта-
рының 
коды3

Код условия 
поставки3

Мəміле 
валю-та-

сы4

Валюта 
сделки4

Экспорттық жеткізілімдер
Экспортные поставки

Баға өзгерісі 
себебінің 
коды6

Код причины 
изменения 
цены6

есепті айдағы 
баға

цена отчетного 
месяца

соңғы айдағы 
жеткізу бағасы5 
цена месяца по-
следней поставки5

1 2 3 4 5 6

Ескертпе
Примечание
1 А, Б, В бағандары Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 

Статистика комитетінің Интернет–ресурсындағы (бұдан əрі – Интернет-ресурс) 
«Респонденттерге» бөлімінде орналасқан немесе респонденттерге статистика органдары 
ұсынатын Тауарлар, өнімдердің тізбесінің 10-таңбалы кодтарына сəйкес толтырылады

Графы А, Б, В заполняются в соответствии с 10-ти значными кодами Перечня товаров, 
продукции, размещенного в разделе «Для респондентов» на Интернет–ресурсе Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – Интернет-
ресурс) или предоставляемого респондентам органами статистики 

2 1-баған Интернет-ресурста орналасқан немесе респонденттерге статистика орган-
дары ұсынатын Елдер тізбесіне сəйкес толтырылады

2 Графа 1 заполняется в соответствии с Перечнем стран, размещенном на Интернет-
ресурсе или предоставляемым респондентам органами статистики

3 2-бағанға жеткізу шарттарының коды Интернет-ресурста орналасқан немесе ре-
спонденттерге статистика органдары ұсынатын Жеткізу шарттарының жіктеуішіне 
сəйкес қойылады

3 В графе 2 проставляется код условия поставки в соответствии с Классификатором ус-
ловий поставок, размещенном на Интернет-ресурсе или предоставляемым респондентам 
органами статистики

4 3-баған Интернет-ресурста орналасқан немесе респонденттерге статистика орган-
дары ұсынатын Валюталар мен қорлар жіктеуішіне сəйкес толтырылады

4 Графа 3 заполняется в соответствии с Классификатором валют и фондов, размещенном 
на Интернет-ресурсе или предоставляемым респондентам органами статистики 

5 5-баған есепті жылғы қаңтардағы есепте ғана толтырылады
5 Графа 5 заполняется только в отчете за январь отчетного года
6 6-баған Интернет–ресурста орналасқан немесе респонденттерге статистика ор-

гандары ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сəйкес толтырылады 
6 Графа 6 заполняется в соответствии со Справочником причин изменения цены, раз-

мещенном на Интернет–ресурсе или предоставляемым респондентам органами статистики 

Тауардың, 
өнімнің 
атауы

Наименование
товара, про-

дукции

Өлшем 
бірлігі
Единица 
измере-
ния 

Тауар, 
өнім 
коды1

Код това-
ра, про-
дукции1

Өкіл тауар сипаттамасы
Характеристика товара-представителя

р/с №
№ п/п

түрі, таңбасы, моделі, салмағы, 
орама типі, басқалар 
вид, марка, модель, 

вес, тип упаковки, другие
А Б В Г Д

Кестенің жалғасы
Межелі 
елі2

Страна 
назна-че-

ния2

Жеткізу 
шартта-
рының 
коды3

Код условия 
поставки3

Мəміле 
валю-та-

сы4

Валюта 
сделки4

Экспорттық жеткізілімдер
Экспортные поставки

Баға өзгерісі 
себебінің 
коды6

Код причины 
изменения 
цены6

есепті айдағы 
баға

цена отчетно-
го месяца

соңғы айдағы 
жеткізу бағасы5 
цена месяца по-
следней поставки5

1 2 3 4 5 6

Қажет болған жағдайда косымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

2. Тауарлардың, өнімдердің импорттық түсімдерінің сақтандырылуы жəне тауардың 
Қазақстан Республиаксы шекарасына дейін тасымалдануы бойынша олардың құнын 
жəне шығындарын қамтитын бағасын өлшем бірлігіне жасалған мəміленің валютасы-
мен көрсетіңіз 

Укажите цены импортных поступлений товаров, продукции, включающие их стоимость и 
расходы по страхованию и транспортировке товара до границы Республики Казахстан, в ва-
люте совершенной сделки за единицу измерения

Тауардың, 
өнімнің атауы
Наименование
товара, про-

дукции

Өлшем 
бірлігі
Единица 
измере-
ния 

Тауар, өнім 
коды7

Код товара, 
продук
ции7

Өкіл тауар сипаттамасы
Характеристика товара-представителя

р/с №
№ п/п

түрі, таңбасы, моделі, 
салмағы, орама типі, басқалар 
вид, марка, модель, вес, тип упа-

ковки, другие
А Б В Г Д

Кестенің жалғасы
Шығарған 

(жөнелтуші) 
елі8 

Страна проис-
хождения (от-
правления)8

Жеткізу 
шартта-
рының 
коды9

Код усло-
вия по-
ставки9

Мəміле 
валю-та-
сы10

Валюта 
сделки10

Импорттық түсімдер
Импортные поступления

Баға 
өзгерісі 
себебінің 
коды12

Код при-
чины из-
менения 
цены12

есепті 
айдағы баға
цена отчет-
ного месяца

соңғы айдағы 
түсімнің бағасы11 

цена месяца послед-
него поступления11

1 2 3 4 5 6

Ескертпе
Примечание
7 А, Б, В бағандары Интернет–ресурста орналасқан немесе респонденттерге ста-

тистика органдары ұсынатын Тауарлар, өнімдердің тізбесінің 10-таңбалы кодтарына 
сəйкес толтырылады

7 Графы А, Б, В заполняются в соответствии с 10-ти значными кодами Перечня товаров, 
продукции, размещенного на Интернет–ресурсе или предоставляемого респондентам ор-
ганами статистики

8 1-баған Интернет-ресурста орналасқан немесе респонденттерге статистика орган-
дары ұсынатын Елдер тізбесіне сəйкес толтырылады

8 Графа 1 заполняется в соответствии с Перечнем стран, размещенном на Интернет-
ресурсе или предоставляемым респондентам органами статистики

9 2-бағанға жеткізу шарттарының коды Интернет-ресурста орналасқан немесе ре-
спонденттерге статистика органдары ұсынатын Жеткізу шарттарының жіктеуішіне 
сəйкес қойылады

9 В графе 2 проставляется код условия поставки в соответствии с Классификатором ус-
ловий поставок, размещенном на Интернет-ресурсе или предоставляемым респондентам 
органами статистики

10 3-баған Интернет-ресурста орналасқан немесе респонденттерге статистика орган-
дары ұсынатын Валюталар мен қорлар жіктеуішіне сəйкес толтырылады

10 Графа 3 заполняется в соответствии с Классификатором валют и фондов, размещенном 
на Интернет-ресурсе или предоставляемым респондентам органами статистики

11 5-баған есепті жылғы қаңтардағы есепте ғана толтырылады
11 Графа 5 заполняется только в отчете за январь отчетного года
12 6-баған Интернет–ресурста орналасқан немесе респонденттерге статистика ор-

гандары ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сəйкес толтырылады 
12 Графа 6 заполняется в соответствии со Справочником причин изменения цены, раз-

мещенном на Интернет–ресурсе или предоставляемым респондентам органами статистики 

Тауардың, 
өнімнің атауы
Наименование
товара, про-

дукции

Өлшем 
бірлігі
Единица 
измере-
ния 

Тауар, өнім 
коды7

Код товара, 
продук
ции7

Өкіл тауар сипаттамасы
Характеристика товара-представителя

р/с №
№ п/п

түрі, таңбасы, моделі, салмағы, 
орама типі, басқалар 

вид, марка, модель, вес, тип упа-
ковки, другие

А Б В Г Д

Кестенің жалғасы
Шығарған 

(жөнелтуші) елі8 

Страна происхож-
дения (отправ-

ления)8

Жеткізу 
шартта-
рының 
коды9

Код усло-
вия по-
ставки9

Мəміле 
валюта-
сы10

Валюта 
сделки10

Импорттық түсімдер
Импортные поступления

Баға 
өзгерісі 
себебінің 
коды12

Код при-
чины из-
менения 
цены12

есепті 
айдағы баға
цена отчет-
ного месяца

соңғы айдағы 
түсімнің бағасы11 
цена месяца по-
следнего посту-

пления11

1 2 3 4 5 6

Қажет болған жағдайда косымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Прмечание
14 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» 

Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
14 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 281 бұйрығына 14-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 137 бұйрығына 34-қосымша

 «Тауарлардың, өнімдердің экспорттық жеткізілімдері мен импорттық түсімдерінің 
бағасы туралы есеп» (коды 261101007, индексі 1-Ц (экспорт, импорт), кезеңділігі 
айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Тауарлардың, өнімдердің экспорттық жеткізілімдері мен импорттық түсімдерінің 
бағасы туралы есеп» (коды 261101007, индексі 1-Ц (экспорт, импорт), кезеңділігі айлық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 
8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Тауарлардың, өнімдердің экспорттық жеткізілімдері 
мен импорттық түсімдерінің бағасы туралы есеп» (коды 261101007, индексі 1-Ц (экспорт, им-
порт), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын 
(бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) өкіл тауар – тауар тобындағы тауардың сапасы мен негізгі тұтынушылық қасиетіне 

əсер етпейтін жəне тұтынушылық белгісі бойынша болмашы өзгешелігімен (бөлшектермен) 
ерекшеленетін белгілі тауар түрлерінің жиынтығы;

2) тауардың межелі елі – тауар тұтынылатын, пайдаланылатын немесе қайта өңдеуге 
ұшырайтын ел;

3) тауарды жөнелту елі – тауарды халықаралық тасымалдау басталған, көлік (тасымалдау) 
құжаттарында мəліметтер көрсетілген ел;

4) тауардың шығарылған елі – тауар толық өндірілген немесе кеден заңнамасымен 
айқындалған критерийлер немесе тəртіпке сəйкес жеткілікті қайта өңдеуге ұшыраған ел;

5) тауар сипаттамасы – баға тіркеу үшін іріктелген жеке тауарды, өнімді сəйкестендіру 
үшін ерекшелеу қасиеті, ерекшілігі;

6) экспорттық жеткізілімдер, импорттық түсімдер бағасы – өзінің құнын жəне Қазақстан 
Республикасының шекарасына дейінгі тасымалдау, жүкті сақтандыру жəне жеткізу шартта-
рына байланысты басқа шығыстарды қамтитын, бірақ кедендік бажды есепке алмағандағы 
тауар бағасы.

3. 1-бөлімде – тауарлардың, өнімдердің экспорттық жеткізілімдерінің, 2-бөлімде 
тауарлардың, өнімдердің импорттық түсімдерінің бағасы туралы деректер толтырылады.

А, Б, В бағандарында Еуразиялық экономикалық одақтың (бұдан əрі – ЕАЭО) Сыртқы 
экономикалық қызметінің тауарлық номенклатурасы негізінде əзірленген Тауарлар, өнімдер 
түрлерінің тізбесіне (бұдан əрі – Тізбе) сəйкес атауы, өлшем бірлігі жəне коды көрсетіледі.

4. Тізбенің 6 мəнді коды бойынша экспорттық жеткізілімдер, импорттық түсімдер бағасының 
өзгеруін байқау үшін экспорттың, импорттың əртүрлі бағытын (елді) көрсететін жəне солар 
бойынша тұрақты мəмілелерді жүзеге асыру жоспарланатын бірнеше едəуір көрнекті 10 мəнді 
айқындама (ассортиментке байланысты 3-5) таңдалады. 

Тізбенің 110319 «Жарма жəне өзге де дақылдардың дəнінен ірі тартылған ұн» 6 мəнді 
кодына 10 мəнді сегіз айқындама кіреді, одан едəуір көрнекті 3 айқындама іріктеп алынады 
– қара бидайдан, экспорт жəне (немесе) импорт елі Ресей, Беларусь; арпадан – Беларусь; 
сұлыдан – Өзбекстан, Қырғызстан, Иран.

Іріктелген 10 мəнді айқындамалар бойынша бағаларға байқау есепті жыл ішінде жүзеге 
асырылады. Жыл ішінде іріктелген айқындамалар бойынша бағаларды тіркеу мүмкін болмаған 
кезінде басқа 10 мəнді айқындамаларды қосуға (ауыстыруға) болады.

Əрбір іріктелген 10 мəнді айқындама жəне экспорт, импорт елі бойынша бағаларды тіркеу 
үшін атауы, жеткізу шарттары жəне басқа ерекшеліктері (түрі, таңбасы, моделі, салмағы, орама 
типі) бойынша сипаттамалары əртүрлі 1-2 өкіл тауар іріктеледі, олар жасалатын мəмілелер 
кезінде баға деңгейіне əсер етеді. Нақты өкіл тауардың сипаттамасы Д бағанында көрсетіледі.

Өкіл тауар өзінің сипаттамасымен Г бағанында реттік нөмірмен нөмірленеді (р/с №). Өкіл 
тауардың сипаттамасы жəне нөмірленуі есепті жыл ішінде өзгеріссіз қалады.

5. Экспорт (импорт) үшін 1-бағанда Ел атауын жəне олардың əкімшілік-аумақтық 
бөлімшелерін белгілеуге арналған кодтар жіктеуіші негізінде əзірленген Елдер тізбесіне сəйкес 
іріктелген өкіл тауардың межелі жəне (немесе) шығарған (жөнелтуші) елдің коды көрсетіледі.

Сыртқы сауда статистикасында: 
1) экспорт кезінде – тауардың соңғы белгілі межелі елі (межелі ел); 
2) импорт кезінде – тауардың шығарылған елі серіктес елдер деп саналады. 
Тауарлардың импортын есепке алу тауардың шығарылған елі белгісіз болған жағдайда, 

сондай-ақ шыққан елі ЕАЭО мүше мемлекеттердің бірі болып табылған тауарлар үшін жөнелту 
елі бойынша жүргізіледі. 

6. Шығарылған ел тауар өндірілген елден ерекшеленуі немесе ерекшеленбеуі мүмкін. 
Егер өкіл тауар А елінде өндірілген болса, В еліне қандай да бір кəсіпорынға сатылған бол-

са, ал содан кейін импортталатын С еліне жөнелтілген болса, онда шығарылған елі тауардың 
қай елде өндірілгеніне қарамастан, В елі болып табылады. 

Егер өкіл тауар А елінде өндірілген болса жəне В елінде қандай да бір кəсіпорынға 
(делдалға) тиелген болса, ал содан кейін импортталатын С еліне жөнелтілген болса, онда 
шығарылған елі тауар тікелей өндірілген А елі болып есептеледі. 

7. 2-бағанда Жеткізу шарттарының жіктеуішіне сəйкес іріктелген өкіл тауарды жеткізу 
шарттарының коды көрсетіледі. 

8. 3-бағанда Валюта жəне қорлардың жіктеуішіне сəйкес іріктелген өкіл тауар мəмілесінің 
валютасы көрсетіледі.

9. Сипаттама, межелі, шығарған (жөнелтуші) елі, жеткізу шартының коды, мəміле валюта-
сы (барлық баған немесе солардың бірі) өзгерген кезде өкіл тауар «жаңа» өкіл тауар ретінде 
ескеріледі. «Жаңа» өкіл тауар дегеніміз бағаны байқау үшін бұрын іріктеп алынбаған, бірақ 
мəмілені жүзеге асыруда қатысатын өкіл тауарды білдіреді. «Жаңа» өкіл тауарды енгізген кезде 
сипаттамасы, межелі, шығарған (жөнелтуші) елі, жеткізу шартының коды, мəміле валютасы 
көрсетіледі жəне келесі реттік нөмір беріледі.

10. 4-бағанда сатып алу-сату шарты, шот-фактура жəне басқа төлем құжаттары бойынша 
өткен айдың 16-шы күнінен есепті айдың 14-і күніне дейінгі кезеңде тауардың, өнімнің төленген 
күнінде жүзеге асырылған мəміле бағасы тіркеледі.
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(Соңы. Басы 13-16-беттерде) 

(Жалғасы 18-бетте) 

Бағалар белгіленген өлшем бірлігіне бүтін сандармен көрсетіледі.
11. 5-баған есептік жылғы қаңтардағы есепте ғана толтыру үшін міндетті. Алдыңғы жылғы 

желтоқсанға, не алдыңғы айдағы соңғы жеткізілім жəне (немесе) түсім бағасы көрсетіледі.
12. 6-баған баға өзгерген жағдайда міндетті түрде толтырылады. Əрбір өкіл тауар бойынша 

Баға өзгеруі себебінің анықтамалығына сəйкес бір немесе бірнеше себеп көрсетілуі мүмкін. 
«Басқа себептер» 99-кодын таңдау кезінде 4-бағанда Баға өзгерісі себебінің анықтама-

лығына қосылмаған себеп жазылады.
13. Тізбе, Елдер тізбесі, Жеткізу шарттарының жіктеуіші, Валюта жəне қорлар жіктеуіші, 

Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитетінің (бұдан əрі – Комитет) Интернет-ресурсында (www.stat.
gov.kz) «Респонденттер үшін» бөлімінде орналастырылған немесе статистика органдарымен 
респонденттерге беріледі. 

14. Статистика органдарының сұрауы бойынша алғашқы статистикалық деректердің 
анықтығын растау үшін Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 
9 шілдедегі №173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді 
беру ережесіне сəйкес қосымша ақпарат (сату-сатып алу шарттары, шот-фактуралары жəне 
өзге де бухгалтерлік есепке алу құжаттары) ұсынылады.

15. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болмаған 
жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік көрсеткіш-
термен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

16. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Комитеттің 
Интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналасқан «Деректерді on-line режимінде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 281 бұйрығына 15-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                 Приложение 15
байқаудың статистикалық  к приказу Председателя Комитета по
нысаны   статистике Министерства национальной        
Статистическая форма        экономики Республики Казахстан            
общегосударственного         от _________ 2016 года № _____
статистического наблюдения                     

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағат 
(қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 261103008
Код статистической формы  261103008
              Өндірушілердің қойма шаруашылығындағы 
              көрсетілетін қызметтерге бағасы туралы есеп 

1-Ц (қойма)                                               Отчет о ценах производителей
1-Ц (склад)                        на услуги складского хозяйства

Тоқсандық  Есепті кезең     тоқсан                    жыл
Квартальная  Отчетный период             квартал        год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші кодына сəйкес қызметінің негізгі 
немесе қосалқы түрі 52 – Қойма шаруашылығы жəне қосалқы көлік қызмет болып та-
былатын іріктемеге түскен заңды тұлғалар мен (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособлен-
ные подразделения, с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Общего 
классификатора видов экономической деятельности: 52 – Складское хозяйство и вспомога-
тельная транспортная деятельность

Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 5 - күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 5 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды  
код БИН           

1. Сақтауға, қоймалауға көрсетілген қызметтер жəне ілеспелі көрсетілген қызметтер 
бағасын өлшем бірлігіне, қосылған құн салығын есепке алусыз теңгемен көрсетіңіз
Укажите цены на услуги хранения, складирования и сопутствующие услуги, в тенге за единицу 
измерения, без учета налога на добавленную стоимость.

Көрсетілетін 
қызмет түрі 
Вид услуги

Көрсе-
тілетін 
қызмет 
коды
Код ус-
луги

Жүк 
түрі¹
Вид 
груза

Өкіл қызмет
Услуга-представитель

Баға
Цена

Ба
ға

 ө
зг
ер
іс
ін
ің

 с
еб

еб
і4

Пр
ич
ин
а 
из
ме

не
ни
я 
це
ны

Өлшем 
бірлігі²
Единица 
измере-
ния

р/с 
№
№ 
п/п

Көрсетілетін 
қызмет си-
паттамасы
Характе-
ристика 
услуги

есепті 
тоқсан-
дағы 

отчетного 
квартала

өткен 
тоқсан-
дағы³
преды-
дущего 
квар-
тала

А Б В Г Д Е 1 2 3
Жүкті 
қабылдау-
жіберу
Прием-отпуск 
груза

Ескертпе
Примечание

1 В бағаны Казақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комите-
тінің (бұдан əрі – Комитет) Интернет-ресурсындағы «Респонденттерге» бөлімінде 
орналасқан немесе респонденттерге статистика органдары ұсынатын Жүк түрлерінің 
тізбесіне сəйкес толтырылады
1 Графа В заполняется в соответствии с Перечнем видов грузов, размещенным в разделе 
«Для респондентов» на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства националь-
ной экономики Республики Казахстан (далее – Комитет) или предоставляемым респондентам 
органами статистики
2 Г бағаны Комитеттің Интернет-ресурсындағы «Респонденттерге» бөлімінде орналасқан 
немесе респонденттерге статистика органдары ұсынатын Өлшем бірліктер тізбесіне 
сəйкес толтырылады
2 Графа Г заполняется в соответствии с Перечнем единиц измерения, размещенным в раз-
деле «Для респондентов» на Интернет-ресурсе Комитета или предоставляемым респонден-
там органами статистики
3 2-баған есепті жылдың бірінші тоқсанының есебінде ғана толтырылады
3 Графа 2 заполняется только в отчете за первый квартал отчетного года
4 3-баған баға өзгерген жағдайда Комитеттің Интернет-ресурсында орналасқан не-
месе респонденттерге статистика органдары ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің 
анықтамалығына сəйкес міндетті түрде толтырылады
4 Графа 3 заполняется в обязательном порядке при изменении цены в соответствии со 
Справочником причин изменения цены, размещенным на Интернет-ресурсе Комитета или 
предоставляемым респондентам органами статистики

Көрсетілетін қызмет түрі 
Вид услуги
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А Б В Г Д Е 1 2 3
Жүкті өңдеу (кептіру, та-
залау)
Обработка груза (сушка, 
очистка)

Жүкті сақтау
Хранение груза

Тиеу-түсіру жұмыстары
Погрузо-разгрузочные работы

Жүкті орау
Упаковка груза

Жүкті таңбалау
Маркировка груза

Көліктік-экспедициялық 
қызметтер
Транспортно-экспедиционные 
услуги

Көрсетілетін қызметтің өзге 
де түрлері басқалары
Прочие виды услуг

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Примечание

5 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
5 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 

2016 жылғы 29 қарашадағы № 281 бұйрығына 
16-қосымша

«Өндірушілердің қойма шаруашылығындағы көрсетілетін қызметтерге 
бағасы туралы есеп» (коды 261103008, индексі 1-Ц (қойма), кезеңділігі тоқсандық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Өндірушілердің қойма шаруашылығындағы көрсетілетін қызметтерге бағасы ту-
ралы есеп» (коды 261103008, индексі 1-Ц (қойма), кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқауының бойынша статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 
(бұдан əрі – нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Өндірушілердің қойма шаруашылығы 

көрсететін қызметтерге бағасы туралы есеп» (коды 261103008, индексі 1-Ц (қойма), кезеңділігі 
тоқсандық) статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Статистикалық нысанды барлық жүк түрлерін сақтау жəне қоймалау бойынша қызмет 
(астық қоймалары, белгіленген жалпы мақсаттағы сауда қоймалары, тоңазытқыш қоймалар, 
бункерлер мен басқа да қоймалар қызметі) көрсететін, сондай-ақ еркін сауда аймағында 
тауарларды сақтау, қарқынды ауа ағысында өнімді мұздату бойынша қызмет көрсететін 
кəсіпорындар толтырады.

3. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) өкіл қызмет – көрсетілетін қызметтердің сапасына жəне негізгі қасиеттеріне əсер етпейтін, 

бір-бірінен болмашы өзгешеліктерімен ерекшеленетін жəне өзінің тұтынушылық мақсаты 
жағынан біркелкі қызмет тобындағы белгілі тауарлар жиынтығы;

2) сипаттама – бағаны тіркеу үшін іріктелген жеке қызмет түрін бірдейлендіру үшін 
қолданылатын суреттеме немесе сипаттамалар тізімі;

4. Бағаларды байқау іріктеп алынған жүк түрлерін сақтау жəне қоймалау бойынша нақты 
өкіл қызметтер бойынша жəне кəсіпорын айналымында ең көп үлесті алатын жəне жыл ішінде 
өзгермеген сипаттамаға ие ілеспе көрсетілетін қызметтер бойынша жүргізіледі.

5. Көрсетілетін қызметтің бір түрі бойынша (А бағаны) байқау үшін жекелеген жолдар бой-
ынша енгізілетін, жүк түріне немесе олардың ерекшеліктеріне (сипатамаларына) байланысты 
бір немесе бірнеше өкіл қызмет іріктеледі. 

6. «Жүк түрі» В бағанында Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің (бұдан əрі – Комитет) Интернет-ресурсында орналастырылған не-
месе респонденттерге статистика органдары ұсынатын Жүк түрлерінің тізбесіне сəйкес жүк 
атауы енгізіледі.

7. Г бағанында - іріктелген өкіл қызметтің өлшем бірлігі, Д бағанында өкіл қызметтің реттік 
нөмірі көрсетіледі, ал Е бағанында оның сипаттамасы тіркеледі.

8. Г бағаны Комитеттің Интернет-ресурсында орналасқан немесе респонденттерге ста-
тистика органдары ұсынатын 1-Ц (қойма) нысанына арналған Өлшем бірліктер тізбесіне 
сəйкес толтырылады.

9. «Көрсетілетін қызмет сипатамасы» Е бағанында өкіл қызмет бағасын анықтайтын 
сипаттама міндетті түрде енгізіледі. Мысалы, сақтау қызметі үшін – бұл сақтау түрі (ашық, 
жабық, едендік, сөрелі, температуралық режимді немесе басқа да ерекше жағдайымен үй-жай, 
контейнерлік алаң), орау немесе қорамы бар, көлем немесе көлем (өлшем) бірлігі, келісім шарт 
түрі (қарапайым жалдау, жауапты сақтау), кедендік қоймаға сақтау жəне өзге де қызметтер. Өкіл 
қызмет бағаны тіркеу кезінде келесі есепті кезеңге көрсетілетін қызметті орындау сапасының 
толық салыстырмалығы қамтамасыз етілетіндей сипаталады.

Іріктелген көрсетілетін өкіл қызметтер, олардың сипатамалары жəне нөмірленуі жыл 
бойы өзгеріссіз қалады.

10. Баға деңгейіне əсер ететін сипаттама елеулі өзгерген кезде өкіл қызмет «жаңа» болып 
есептеледі. «Жаңа» деп бағалық байқау үшін бұдан бұрын іріктелмеген, бірақ кəсіпорынмен 
көрсетілетін немесе оның өндірісі енді басталған өкіл қызмет түсініледі. «Жаңа» өкіл қызмет 
бойынша сипаттамасы көрсетіледі жəне оған соңғыдан кейінгі реттік нөмірі беріледі.

11. «Өзгелері» жолы бойынша аталмаған басқа көрсетілетін қызмет түрлері бойынша де-
ректер көрсетіледі (мысалы, сақтаудан басқа, жауапты сақтау шарты, кезінде шартқа енгізілген 
қосымша қызметтер көрсетілуі мүмкін.

12. 1-бағанда сақтау жəне қоймалау бойынша көрсетілетін қызметтің барлық кешені бой-
ынша тұтынушымен жасасқан немесе есепті тоқсанда қолданысын жалғастырып жатқан нақты 
шартқа сəйкес бағалары көрсетіледі.

2-баған ағымдағы жылғы 1 тоқсанда ғана толтырылады. Онда өткен жылғы соңғы 
көрсетілген қызмет бағасы көрсетіледі.

13. Баға қосылған құн салығынсыз теңгемен, бүтін сандармен көрсетіледі. 
14. 3-баған баға өзгерген жағдайда Комитеттің Интернет-ресурсында орналастырылған 

немесе респонденттерге статистика органдары ұсынатын Баға өзгерісі себептерінің 
анықтамалығына сəйкес толтырылады. 

Əрбір өкіл-қызмет бойынша бағаның өзгеру себептерінің бір немесе бірнеше кодын 
көрсетуге болады. «Басқа да себептер» кодын таңдаған кезде Баға өзгерісі себептерінің 
анықтамалығында көрсетілмеген себеп жазылу тиіс.

15. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер бол-
маған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

16. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Комитеттің 
Интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналасқан «Деректерді on-line режимінде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

17. Арифметикалық-логикалық бақылау
1) 1 немесе 2-бағандар бойынша деректер болған жағдайда, есепті тоқсандағы А, Б, В, 

Г, Д жəне Е бағандарының деректері өткен тоқсандағы А, Б, В, Г, Д жəне Е бағандарының 
деректеріне тең.

2) есепті жылғы 1 тоқсандағы нысанда 2 бағанды толтыру міндетті болып табылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14598 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 қараша             №282             Астана қаласы

Еңбек және халықтың жұмыспен қамтылуы статистикасы 
бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды 
толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы 

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12 – бабының 3) жəне 8) тармақшаларына, сонымен қатар Қазақстан Республикасы 
Үкімет қаулысының 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 260) тармақшасына 
сəйкес, бұйырамын: 

1. Мыналар:
1) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-

саны (коды 1211101, индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес;
2) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 

нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1211101, индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) осы 
бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес;

3) «Ірі жəне орта кəсіпорындардағы кадрларға қажеттілік жəне саны туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1941110, индексі 
1-Т (бос жұмыс орны), кезеңділігі жылына бір рет) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес; 

4) «Ірі жəне орта кəсіпорындардағы кадрларға қажеттілік жəне саны туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1941110, индексі 1-Т (бос жұмыс орны), кезеңділігі жылына бір рет) осы 
бұйрықтың 4-қосымшасына сəйкес;

5) «Қызметкерлер санын есептелге н жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1701111, индексі 
1-Т (ЗП), кезеңділігі екі жылда бір рет) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сəйкес;

6) «Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 1701 111, индексі 1-Т (ЗП), кезеңділігі екі жылда бір рет) осы бұйрықтың 
6-қосымшасына сəйкес;

7) «Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің 
саны туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 
1181104, индексі 1-Т (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 7-қосымшасына 
сəйкес;

8) «Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің 
саны туралы есеп» жалпымемлекеттік с татистикалық байқаудың статистикалық нысанын тол-
тыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1181104, индексі 1-Т (Еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) осы 
бұйрықтың 8-қосымшасына сəйкес;

9) «Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері бойынша жалақы мөлшері ту-
ралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 1221110, 
индексі 2-Т (ПРОФ), кезеңділігі жылына бір рет) осы бұйрықтың 9-қосымшасына сəйкес;

10) «Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері бойынша жалақы мөлшері 
туралы есеп» жалпымемлекетт ік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толты-
ру жөніндегі нұсқаулық (коды 1221110, индексі 2-Т (ПРОФ), кезеңділігі жылына бір рет) осы 
бұйрықтың 10-қосымшасына сəйкес;

11) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
саны (коды 1191104, индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 11-қосымшасына сəйкес;

12) «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөні ндегі нұсқаулық (коды 1191104, индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) осы 
бұйрықтың 12-қосымшасына сəйкес;

13) «Халықтың тұрмыс сапасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысаны (коды 1902105, индексі D 002, кезеңділігі жылына бір рет) осы бұйрықтың 
13-қосымшасына сəйкес;

14) «Халықтың тұрмыс сапасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1902105, индексі D 002, кезеңділігі жылына бір 
рет) осы бұйрықтың 14-қосымшасына сəйкес;

15) « Лайықты еңбек» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны 
(коды 1872104, индексі Т-004, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 15-қосымшасына сəйкес;

16) «Лайықты еңбек» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1872104, индексі Т-004, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 
16-қосымшасына сəйкес бекітілсін;

17) «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 12 32102, индексі Т-001, кезеңділігі 
айлық) осы бұйрықтың 17-қосымшасына сəйкес;

18) «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктеп зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1232102, 
индексі Т-001, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 18-қосымшасына сəйкес.

2. Мынадай бұйрықтардың:
1) «Еңбек жəне халықтың жұмыспен қамтылуы статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық э кономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 8 желтоқсандағы № 71 бұйрығының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10125 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 4 наурызда жарияланған);

2) «Еңбек жəне халықтың жұмыспен қамтылуы статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эк ономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2015 жылғы 21 тамыздағы № 127 бұйрығының (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12125 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 13 қазанда жарияланған) күші жойылды деп 
танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статисти-
калық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тір келуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан 
 Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде орналасты-
ру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орна ластырылуын қамтамасыз етсін.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статис-
тика лық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық эконо-
мика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық органдарына 
жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

5. Осы бұйры қтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі

Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

«КЕЛIСIЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрі ________________ Т.Дүйсенова
2016 жылғы 25 қараша

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 282 бұйрығына 1-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 1
байқау бойынша статистикалық      к приказу Председателя Комитета
нысан                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 29 ноября 2016 года № 282
статистического наблюдения                 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағат 
(қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 1211101
Код статистической формы 1211101 
   Еңбек бойынша есеп
1-Т       Отчет по труду
 
Тоқсандық  Есепті кезең     тоқсан                    жыл
Квартальная  Отчетный период             квартал        год

2-ШК «Шағын кəсіпорынның қызметі туралы» статистикалық нысаны бойынша есеп 
беретіндерден басқа, барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10–шы күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления - до10 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды  
код БИН           

1. Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты 
орналасқан орнын көрсетіңіз (оның тіркелген 
жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен      

Укажите фактическое место расположения юридического 
лица (подразделения) (независимо от места его регистрации)
 - область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ƏАОЖ) 
сəйкес аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз          
тасығышта тапсыру кезінде статистика органының
қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору администра-
тивно-территориальных объектов (КАТО) 
(заполняется работником органа статистики при сдаче         
статистической формы на бумажном носителе)

Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын 
экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды мен атауын 
Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына 
сəйкес (5-таңбалы ЭҚЖЖ*) көрсетіңіз  
Укажите наименование и код согласно Номенклатуре видов 
экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный*) фактически 
осуществляемого основного вида экономической 
деятельности юридического лица (подразделения) 

2. Қызметкерлер саны жəне жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
 Укажите данные о численности работников и фонде заработной платы

Жол 
коды
Код

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті тоқсанға
За отчетный 
квартал

Жыл басы-
нан С нача-
ла года

А Б 1 2
1 Есепті кезеңге орташа қызметкерлердің 

тізімдік саны – барлығы, адам
Списочная численность работников в среднем 
за отчетный период - всего, человек

1.1 одан негізгі қызмет персоналының
из нее персонала основной деятельности

2 Қызметкерлердің нақты саны (орташа 
жалақыны есептеу үшін қабылданған), адам
Фактическая численность работников 
(принимаемая для исчисления средней 
заработной платы), человек

2.1 одан негізгі қызмет персоналының
из нее персонала основной деятельности

3 Қызметкерлердің жалақы қоры – барлығы, 
мың теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы работников – всего, 
тысяч тенге (с десятичным знаком)

3.1 одан негізгі қызмет персоналының
из него по персоналу основной деятельности

4 Бір қызметкердің орташа айлық атаулы 
жалақысы, теңге
Среднемесячная номинальная заработная пла-
та одного работника, тенге

4.1 одан негізгі қызмет персоналының
из нее по персоналу основной деятельности

5 Барлық қызметкерлердің жұмыспен өтелген 
адам- сағат саны, мың адам-сағат (ондық 
белгімен)
Число отработанных человеко-часов всеми 
работниками, тысяч человеко- часов (с 
десятичным знаком)

3. Жұмыс күшінің қозғалысы, бос орындардың бары жəне толық емес жұмыс уақытында 
жұмыс істейтіндердің саны туралы деректерді көрсетіңіз, адам
 Укажите данные о движении рабочей силы, численности работающих неполное рабочее 
время и наличии вакансий, человек

Жол 
коды
Код

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Есепті 
тоқсанға

За отчетный 
квартал

Жыл басы-
нан

С начала года

А Б 1 2
1 Есепті кезеңнің басына қызметкерлердің 

тізімдік саны 
Списочная численность работников на начало 
отчетного периода 

2 Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған 
қызметкерлер 
Принято работников за отчетный период 

3 Есепті кезеңде жұмыстан шыққан қызметкерлер 
– барлығы
Выбыло работников за отчетный период - всего

3.1 соның ішінде:
в том числе:
персонал санының қысқартылуына байла-
нысты 
в связи с сокращением численности персонала 

3.2 кəсіпорынның таратылуына байланысты в свя-
зи с ликвидацией предприятия

3.3 біліктілігінің жетіспеуі салдарынан қызметкер 
атқарып жүрген лауазымына немесе орындай-
тын жұмысына сəйкес келмегеніне байланысты
в связи с несоответствием занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие недостаточ-
ной квалификации

3.4 еңбек тəртібін бұзғанына байланысты
в связи с нарушением трудовой дисциплины

3.5 тараптардың еркінен тыс мəн-жайларға бай-
ланысты
в связи с обстоятельствами не зависящими от 
воли сторон

3.6 өз еркі бойынша (қызметкердің бастамасы 
бойынша) 
по собственному желанию (по инициативе ра-
ботника)

3.7 басқа себептер бойынша по другим причинам
4 Есепті кезеңнің соңына қызметкерлердің 

тізімдік саны 
Списочная численность работников на конец от-
четного периода 

5 Есепті кезеңнің соңына бос жұмыс орындар 
(қажетті қызметкерлер) саны
Число вакантных рабочих мест (требуемых работ-
ников) на конец отчетного периода

X

6 Толық емес жұмыс күні немесе толық емес 
жұмыс аптасымен жұмыс істейтіндердің саны 
Численность работающих неполный рабочий день 
или неполную рабочую неделю 

7 Өндірістің бос тұрып қалуына байланысты 
уақытша жұмыс істемейтін қызметкерлердің 
саны 
Численность работников, временно неработающих 
в связи с простоем производства 

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:

1 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 282 бұйрығына 2-қосымша

«Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

(коды 1211101, индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық)
1-бөлім. Жалпы ережелер

1. Осы «Еңбек бойынша есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын (коды 1211101, индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Еңбек бойынша есеп» (коды 1211101, индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) 
(бұдан əрі – статистикалық нысан) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Статистикалық нысанды толтыру барысында келесі анықтамалар қолданылады: 
1) бос тұрып қалу – экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік 

немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша жұмыстың уақытша тоқтап тұруы;
2) жұмыс уақыты – қызметкер жұмыс берушінің актілеріне жəне еңбек шартының талап-

тарына сəйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Еңбек Кодексіне сəйкес жұмыс уақытына жатқызылған өзге де уақыт кезеңдері;

1) бос тұрып қалу – экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өзге де өндірістік 
немесе табиғи сипаттағы себептер бойынша жұмыстың уақытша тоқтап тұруы;

2) өкілдік – заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасқан жəне заңды тұлғаның 
мүдделерін қорғайтын жəне білдіретін, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
көзделген жағдайларды қоспағанда, оның атынан мəмілелер жəне басқа да құқықтық 
əрекеттерді іске асыратын оқшауланған бөлімшесі;

3) қызметтің негізгі түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын кез келген басқа қызмет 
түрлерінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;

4) өкілдік – заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасқан жəне заңды тұлғаның 
мүдделерін қорғайтын жəне білдіретін, Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде 
көзделген жағдайларды қоспағанда, оның атынан мəмілелер жəне басқа да құқықтық 
əрекеттерді іске асыратын оқшауланған бөлімшесі;

5) толық емес жұмыс күнi – Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде белгiленген 
қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның iшiнде: толық емес жұмыс күні, яғни күнделікті жұмыс 
(жұмыс ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту; толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс 
аптасындағы жұмыс күндерінің санын қысқарту; бiр мезгiлде күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) 
ұзақтығының нормасын азайту жəне жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту;

6) филиал – заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасқан жəне оның қызметін, соның 
ішінде өкілдіктер қызметтерін түгел немесе бір бөлігін жүзеге асыратын заңды тұлғалардың 
оқшауланған бөлімшесі.

3. Респонденттер еңбек бойынша статистикалық нысандарды, егер оларға заңды 
тұлғалардың статистикалық нысандарды тапсыру бойынша өкілеттіктер берілген жағдайда, 
статистика органдарына өзінің тұрған жері бойынша тапсырады. Егер құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелерінің осындай өкілеттіктер болмаған жағдайда, статистикалық ны-
сандарды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлғалар ұсынады.

Заңды тұлғалар өз қызметін екі немесе одан да көп облыс аумағында жүзеге асырса, 
статистикалық нысанды əрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде тапсырады, яғни деректер 
қызмет жүзеге асырылатын жер бойынша көрсетілуі тиіс. 

4. Еңбек бойынша статистикалық нысандарды респонденттер қатаң түрде белгіленген 
күнтізбелік есепті кезең уақытында толтырады: тоқсан жəне жыл. «Еңбек бойынша есеп» 
Статистикалық нысан тоқсанның бірінші айының бірінші күнінен есепті тоқсанның үшінші 
айының соңғы күніне (қоса алғанда).

Деректер жұмыс берушінің актілері жəне бастапқы есеп құжаттамасының біріздендірілген 
нысандары: қызметкерді жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын бұзу, 
тоқтату туралы бұйрықтар (өкімдер), жұмыс уақытын пайдалану есебінің табельдері, есеп 
айырысу-төлем тізімдемелерінің негізінде толтырылады.

Жұмыс уақытын пайдалану есебінің табелінде жұмысқа шықпау себептері, толық емес 
жұмыс күні, үстеме жұмыс туралы жəне басқа белгіленген жұмыс тəртіптерінен ауытқулар 
туралы белгілер тиісті құжаттар (еңбекке жарамсыздық парақтары, бос тұрғаны туралы 
бұйрықтар (өкімдер), мемлекеттік жəне қоғамдық міндеттерді атқарғаны туралы анықтамалар) 
негізінде ғана көрсетіледі.

5. Есепті кезең ішінде құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелер бір заңды тұлғадан екінші 
тұлғаға берілген жағдайда, берген заңды тұлғаның еңбек туралы статистикалық нысанынан 
көрсетілген деректер жыл басынан бергі кезең үшін алып тасталынады жəне заңды тұлғаның 
құрамына кірген осы құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелер сол сияқты жыл басынан 
бастап соның есебіне енгізіледі.

Заңды тұлғаның шаруашылықты жүргізуінің ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда, 
заңды тұлғаның жаңа мəртебесі бойынша деректер осы өзгеріс болған айдан бастап 
есептелінеді, бұрынғы мəртебесі бойынша жыл басынан бергі айлардағы деректер еңбек 
бойынша статистикалық нысандардан алып тасталынбайды.

6. Еңбек бойынша статистикалық нысандарда қателер жəне басқа да бұрмалаушылықтар 
анықталған жағдайда, заңды тұлғалар есептік деректерді түзетуді бұдан кейінгі есептердің өспелі 
қорытынды деректерінде қателер немесе бұрмалаушылықтар табылғаннан кейін жүргізеді.

2-бөлім. Қызметкерлердің тізімдік саны
7. Тізімдік санда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір 

мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның 
тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адам-
дар ескеріледі.

8. Тізімдік санға енгізілетін:
1) Қызметкерлер:
бірлескен кəсіпорындарда жұмыс істейтін басқа елдердің жұмысшылары мен мамандары, 

сондай-ақ шетел жұмыс күштері – республика аумағында еңбек əрекетін жүзеге асыру үшін 
жұмыс беруші елден тысқары жалдаған шетел азаматтары жəне азаматтығы жоқ азаматтар;

жұмысты вахталық əдіспен орындау үшін жіберілгендер;
еңбек шартының талаптары бойынша толық емес жұмыс уақытына жұмысқа 

қабылданғандар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес жұмыс 
уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленген қызметкерлер (он сегiз жасқа толмаған 
қызметкерлер; ауыр жұмыстарда, зиянды (аса зиянды) жəне (немесе) қауiптi еңбек 
жағдайларында жұмыс iстейтiн қызметкерлер; бiрiншi жəне екiншi топтардағы мүгедектер), 
сондай-ақ қоғамдық бастамаларда (жалақы есептелмейтін) жұмыс істейтін адамдар.

олардың сол ұйымдағы жалақысы сақталатын болса, іссапарларда жүргендер, сондай-ақ 
шетелдерде қысқа мерзімді қызметтік іссапарларда жүрген қызметкерлер қосылады;

егер олар жалақыны осы ұйымнан алатын болса, ұйымнан тыс жерлерде уақытша жұмыс 
істейтіндер (жүктелім бойынша);

егер олардың жалақысы негізгі жұмыс орны бойынша сақталмайтын болса, басқа 
ұйымдардан жұмысқа уақытша тартылғандар;

егер олар штаттық лауазымға қабылданған болса, жоғары оқу орындарының ғылыми-
зерттеу секторларына жұмысқа тартылған жоғары оқу орындарының күндізгі бөлімінің 
студенттері;

қызметкердің оған тапсырылатын жұмысқа сəйкестігін тексеру мақсатында жұмысқа 
сынақ мерзімімен қабылданғандар. Бұл қызметкерлер тізімдік санға еңбек шартының əрекет 
етуінен бастап енгізіледі;

уақытша жұмыста жоқ қызметкерлердің (науқастануы, жүктiлiгі жəне босануы бойынша 
демалыс, бала күтіміне байланысты демалыста болуы) орнына қабылданғандар;

ұйыммен жұмысты үйінде (үйде жұмыс iстейтiн қызметкерлер) жеке еңбегімен орындау 
туралы еңбек шартын жасағандар.

Жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер деп жұмыс берушiмен жұмысты үйде жеке еңбегiмен, 
өз материалдарымен жəне өзiнiң немесе жұмыс берушi бөлiп беретiн не жұмыс берушi қаражаты 
есебiнен сатып алатын жабдықтарды, құрал-саймандар мен тетiктердi пайдалана отырып ту-
ралы еңбек шартын жасасқан адамдар саналады. 

Қызметкерлердің тізімдік санында жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер əрбір күнтізбелік 
күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

2) Адамдар:
 қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар (жалақы есептелетін жəне есептелмейтін);
 Толық емес жұмыс уақытына қабылданған қызметкерлердің, сондай-ақ қоғамдық ба-

стамаларда жұмыс істейтін адамдардың тізімдік санында əрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік 
ретінде есептеледі.

9. Сондай-ақ тізімдік құрамға ұйымда уақытша болмаған қызметкерлер де кіреді:
1) ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында жүргендер;
2) əкімшілік құқық бұзғаны үшін əкімшілік қамауға алынған қызметкерлерді қоса, себепсіз 

жұмысқа шықпағандар;
3) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген жəне жалақысы сақталмайтын демалыста 

жүргендер, сондай-ақ еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша қызметкердiң өтiнiшi 
негiзiнде бiлiм беру ұйымдарына түсетін жəне түсу емтихандарын тапсыру үшін жалақысы 
сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлер;

4) демалыс жəне мереке күндеріндегі жұмысы үшін қосымша демалыс күнін алғандар;
5) егер олардың жалақысы сақталатын болса, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау 

үшін білім беру ұйымдарына жұмыстан босатылып жіберілгендер;
6) еңбек ақыны толық немесе жартылай сақтаумен сынақтар мен емтихандарға дайында-

лу жəне оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) 
дайындау мен қорғау үшiн оқу демалыстарында жүргендер;

7) жүктілігі жəне босануына байланысты демалыста, жаңа туған нəрестені (балаларды) 
асырап алуға байланысты демалыста, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланы-
сты жалақысы сақталмайтын демалыстарда жүргендер;

8) жұмыс берушiнiң қызметкерлер өкiлдерiмен келiсу бойынша қабылданған актiлерiмен 
бекiтiлген ауысымдық кестелерге сəйкес демалыс күндері барлар;

9) қызметкерлердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жалақы 
сақталмайтын демалыста жүргендер;

10) мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауына байланысты жұмысқа шықпаған 
қызметкерлер; 

11) науқастануына байланысты жұмысқа келмегендер (уақытша еңбекке жарамсыздық 
парағына сəйкес жұмысқа шыққанға дейін науқастанған бүкіл кезең ішінде немесе мүгедектікке 
шыққанға дейін);

12) өндірістің бос тұруына байланысты орнында болмағандар;
13) сот өкімі шыққанға дейін тергеуде жатқандар;
14) ұзақ мерзімді қызметтік іссапарға жіберілгендер, оның ішінде құрылыс, монтаждау жəне 

реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;
15) əскери-техникалық жəне басқа да əскери мамандықтар бойынша дайындықта 

жүргендер.
10. Тізімдік құрамына енгізілмейтін:
1) Қызметкерлер:
басқа ұйымдардан қоса атқарушылық қызмет бойынша жұмысқа қабылданғандар;
егер олардың негізгі жұмыс орнындағы жалақысы сақталмайтын болса, басқа ұйымға 

уақытша жұмысқа жіберілгендер;
жұмыс беруші білім беру ұйымдарына жұмыстан қол үзіп оқуға жіберілгендер, осы ұйымның 

қаражаты есебінен стипендия алатындар.
Қоса атқарушылық бойынша жұмысты орындайтын қызметкерлерге негізгі жұмыс уақытынан 

бос уақытында еңбек шартының талаптарында тұрақты ақы төленетін басқа жұмысты орын-
дайтындар жатады.

Ұйымда еңбек қатынастарында тұрған (негізі жұмыс орны бойынша) немесе екі, бір жарым 
мөлшермесі бар қосымша қызмет атқарушылық бойынша жұмыс атқаратын қызметкер осы 
ұйым қызметкерлерінің тізімдік санына бір адам (бүтін бірлік) ретінде саналады.

2) Адамдар:
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысты орындаушылар;
жұмыспен қамту мəселелері бойынша уəкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға 

жұмыс үшін тартылғандар.
Жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын адамдарға ұйымның ішкі 

тəртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгіленген нақты жұмыс көлемін (бір жолғы, арнаулы 
шаруашылық) орындау уақытына ғана шарт бойынша қабылданғандар жатады.

11. Есепті кезеңнің басындағы (соңындағы) қызметкерлердің тізімдік саны есепті кезеңнің 
белгілі бір күніне сол күні қабылданғандарды жəне кеткен қызметкерлерді қоспағанда айдың 
бірінші немесе соңғы күні ұйымның тізімдік құрамы санының көрсеткіші болып табылады. 

12. Белгілі бір кезең ішінде қызметкерлердің орташа тізімдік санын анықтау үшін жұмыс 
берушінің актілері негізінде нақтыланатын (қабылдау, қызметкерлерді басқа жұмысқа ауысты-
ру жəне еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтар, өкімдер) тізімдік құрамдағы қызметкерлер 
санының күн сайынғы есебі жүргізіледі. Тізімдік құрамдағы қызметкерлердің əр күнгі саны 
қызметкерлердің жұмыс уақытын пайдалануын есепке алу табелінің деректеріне сəйкес 
болуы қажет.

Есепті айдағы қызметкерлердің орташа тізімдік саны мереке (жұмыс істемейтін) жəне 
демалыс күндерін қоса алғанда есепті айдың əрбір күнтізбелік күнін, яғни айдың 1-нен 30 не-
месе 31 (ақпан айы үшін - 28 немесе 29-ын қоса) күнін қоса, тізімдік құрамның қызметкерлер 
санын қосу жəне алынған соманы айдағы күнтізбелік күндер санына бөлу жолымен есептеледі.

Демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер 
саны соның алдыңғы жұмыс күнгі қызметкерлердің тізімдік санына тең деп қабылданады. 
Қатарынан екі немесе одан да көп демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндер болса, 
осы күндердің əрқайсысындағы тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны əлгі демалыс немесе 
мереке (жұмыс істемейтін) күндердің алдындағы жұмыс күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер 
санымен теңдей етіп алынады.

13. Толық ай жұмыс істемеген ұйымдардағы (жаңадан құрылған, таратылған, өндірістің 
маусымдық сипаты бар ұйымдардағы) қызметкерлердің бір айдағы орташа тізімдік саны 
ұйымның есепті айдағы барлық жұмыс күндеріндегі, жұмыс кезеңіндегі демалыс жəне мереке 
(жұмыс істемейтін) күндерді қоса, тізімдік құрамдағы қызметкерлер санының қосындысын есепті 
айдағы күнтізбелік күндердің жалпы санына бөлу жолымен анықталады.

14. Бір тоқсанға орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны ұйымның тоқсандағы 
жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосу жəне алынған 
санды үшке бөлу жолымен анықталады.

15. Жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі қызметкерлердің орта-
ша тізімдік саны жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі барлық өткен 
айлардағы қызметкерлердің орташа айлық санын қосу жəне жыл басынан бергі кезең ішінде 
ұйымның жұмыс істеген айларының санына алынған қосындыны бөлу жолымен анықталады.

16. Қызметкерлердің бір жылға алғандағы орташа жылдық тізімдік саны есепті жылдың 
барлық айларына орташа алғандағы қызметкерлердің орташа санын қосу жəне алынған 
қосындыны 12-ге бөлу жолымен анықталады.

17. Егер ұйым толық жыл істемесе (жұмыс сипаты маусымдық немесе есептік жылдың 
қаңтарынан кейін құрылған), онда қызметкерлердің орташа жылдық тізімдік саны ұйымның 
жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосып, алынған 
қосындыны 12-ге бөлу жолымен анықталады.

3-бөлім. Қызметкерлердің нақты саны жəне азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 
бойынша тартылған адамдардың саны жəне қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтіндер

18. Қызметкерлердің нақты санын алу үшін (орташа айлық жалақыны есептеу үшін алы-
натын) тізімдік құрамдағы қызметкерлер санынан мынадай санаттағы қызметкерлер алып 
тасталады:

1) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген жəне жалақысы сақталмайтын демалыста 
жүргендер, сондай-ақ қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi 
бойынша бiлiм беру ұйымдарына түсетін жəне түсу емтихандарын тапсыру үшін жалақысы 
сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлер;

2) егер олардың жалақысы сақталмаса, ұзақ мерзімді іссапарға соның ішінде құрылыс, 
монтаждау жəне реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;

3) жүктілік пен босануға байланысты демалыстарда, жаңа туған баланы (балаларды) асы-
рап алуға байланысты демалыстарда, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты 
жалақысы сақталмайтын еңбек демалыстарында жүргендер;

4) қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жалақысы 
сақталмайтын демалыста жүргендер.

19. Қоса атқарушылық бойынша қабылданған, не толық емес жұмыс уақытына қабылданған 
(ауыстырылған) қызметкерлер қызметкерлердің нақты санында есептеу арқылы табылады, яғни 
олардың саны есепті айдағы жұмыспен өтелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының 
белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады. 

Толық емес жұмыс уақытына қабылданған қызметкерлер тізімдік санында бүтін бірлік 
ретінде есептеледі, ал нақты санды есептеу кезінде жұмыспен өтелген уақыты бойынша 
есептеледі.

20. Өндірістік-экономикалық сипаттағы себептер бойынша жұмысын уақытша тоқтатқан 
кəсіпорындар (ұйымдар) қызметкерлердің нақты санын жалпы негізде анықтайды, яғни мұндай 
қызметкерлер қызметкерлердің нақты санында бүтін бірлік ретінде есептеледі.

21.Жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер қызметкерлердің нақты санында əрбір күнтізбелік 
күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

22. Толық емес ай (тоқсан, жыл) жұмыс істеген ұйымдар бойынша кезең ішінде орташа 
алғанда, қызметкерлердің нақты санын есептеу тəртібі (орташа айлық жалақыны есептеу үшін 
қабылданған) осы Нұсқаулықтың 12-17-тармақтарында баяндалған, кезең ішіндегі орташа 
алғанда, қызметкерлердің тізімдік санын есептеу тəртібіне ұқсас.

23.Орташа айлық жалақыны есептеу үшін азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бой-
ынша тартылған адамдар қызметкерлердің нақты санына қосылмайды. Азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарттар бойынша тартылған адамдардың есебі «Еңбек бойынша есеп» (1-Т 
индексі, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанның 4- бөлімінде жеке жүргізіледі. Бұл 
қызметкерлер осы шарттың барлық қолданыстағы кезеңінде əрбір күнтізбелік күн үшін бүтін 
бірлік ретінде есептеледі.

24. Орташа айлық жалақыны есептеу үшін жұмыспен қамту мəселелері бойынша уəкілетті 
органдармен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс үшін тартылған адамдар қызметкерлердің 
нақты санына қосылмайды. Егер оларға орындаған жұмысы үшін жалақы есептеу жүргізілетін 
болса, онда олар əрбір күнтізбелік күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі жəне «Еңбек бой-
ынша есеп» (1-Т индексі, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанның 4- бөлімінде жылына 
бір рет есепке алу жүргізіледі.

25. Қызметкерлердің нақты санына (орташа жалақыны есептеу үшін) жалақысы есептелетін 
қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар кіреді.

4-бөлім. «Еңбек бойынша есеп» (индексі 1-Т, кезеңділігі тоқсандық) 
статистикалық нысанын толтыру

26. Ұйымның негізгі қызметімен қамтылған персонал бойынша деректерді толтыру кезінде 
негізгі өнім (тауарлар немесе қызмет көрсету) жəне басқа ұйымдарға немесе кəсіпорындарға 
өткізілетін, негізгімен қатар сөзсіз алынатын жанама өнімдер өндірісінде тікелей жұмыспен 
қамтылған қызметкерлер есепке алынады.

27. Қызметкерлердің жалақы қоры (еңбекке ақы төлеу) бойынша деректерді толтыру 
кезінде қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың олардың қаржыландыру көзі 
мен оларды нақты төлеу мерзіміне қарамастан есептеген жиынтық ақшалай қаражатының, 
сондай-ақ ақшалай бірлікке айналдырылған заттай түрдегі қаражаттар, салық жəне басқа да 
ұстап қалулар ескерілген (табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы қорларына жұмыс берушінің 
міндетті зейнетақы жарнасы) (лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер)), қосымша 
төлемдер, үстеме ақылар, сыйлықақылар жəне өзге де ынталандыру мен өтемдік сипаттағы 
төлемдер) көрсетіледі.

28. 2-бөлімнің 4 – 4.1 жолдарында жалақының есептелген қорының сомасын қызметкер-
лердің нақты санына жəне есепті кезеңдегі ай санына бөлу жолымен анықталатын бір 
қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы толтырылады.

29. Жұмыспен өтелген адам-сағат саны бойынша деректерді толтыру кезінде кəсіпорынның 
барлық қызметкерлерінің жұмыстың қалыпты кезеңі ішінде де, жəне одан тыс та жұмыс істеген 
нақты уақыты ескеріледі.

30. Жұмыс күшінің қозғалысы бойынша көрсеткіштерді толтыру кезінде есепті кезеңге 
қызметкерлердің тізімдік санының өзгеруін сипаттайтын қызметкерлердің жұмысқа қабылдануы 
жəне шығуы бойынша деректер көрсетіледі.

31. Жұмыстан шыққандар санына 3 - бөлімнің 3.1-3.7 жолдарында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының Еңбек Кодексінің негіздемелеріне сəйкес осы ұйымдағы жұмысын тастаған 
барлық қызметкерлер кіреді. 

32. 5 – жолда бос қызмет орындарының саны, яғни ұйымдағы (кəсіпорындағы) бос қызмет 
орындарының саны көрсетіледі.

33. 6 - жолда, егер сол бір қызметкер есепті кезең ішінде бірнеше рет толық емес жұмыс 
уақытында ауысса, 7-жолда, егер сол бір қызметкер есепті кезең ішінде өндірістің тоқтап 
қалуына байланысты бір реттен көп уақытша жұмыс істемесе, онда ол есепті жылда бір рет 
көрсетіледі.

 34. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болма ған 
жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік көрсеткіш-
термен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

 35. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Ескерту: Х-бұл айқындама толтырылмайды.
36. Арифметикалы-логикалық бақылау:
1) 2 - бөлім. «Қызметкерлер саны жəне жалақы қоры туралы деректер»:
1 - жол > 1.1 - жолдан əрбір баған бойынша;
2 - жол > 2.1 - жолдан əрбір баған бойынша;
3 - жол > 3.1 - жолдан əрбір баған бойынша;
егер 1 - жол > 0, онда 1.1 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
егер 2 - жол > 0, онда 2.1 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
егер 3 - жол > 0, онда 3.1 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
4 - жол = 3 - жол * 1000 /2 - жол / n, бұл жерде n-есептік кезеңдегі айлар саны əрбір баған 

бойынша;
4.1 - жол = 3.1 - жол * 1000 /2.1 - жолға / n, бұл жерде n-есептік кезеңдегі айлар саны, 

əрбір баған бойынша;
егер 2 - жол > 0, онда 3 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
егер 3 - жол > 0, онда 2 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
егер 2.1 - жол > 0, онда 3.1 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
егер 3.1 - жол > 0, онда 2.1 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
егер 2 - жол > 0, онда 5 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
егер 5 - жол > 0, онда 2 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
егер 2 - жол – 2.1 - жол > 0, онда 3 - жол – 3.1 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
егер 3 - жол – 3.1 - жол > 0, онда 2 - жол – 2.1 - жол > 0 əрбір баған бойынша;
1 тоқсандағы 1 - баған = статистикалық нысандағы 2 - бағанға 1 – 5 жолдары бойынша;
2 тоқсаннан бастап статистикалық нысандағы 1 - баған < 2 - бағаннан 3, 3.1, 5 жолдары 

бойынша.
2) 3-бөлім. «Жұмыс күшінің қозғалысы, бос орындардың бары жəне толық емес жұмыс 

уақытында жұмыс істейтіндердің саны туралы деректер»:
1 - жол + 2 - жол – 3 - жол = 4 - жол əрбір баған бойынша;
3 - жол = 3.1 – 3.7 жолдардың қосындысына əрбір баған бойынша;
есептік кезеңнің 1 - бағаны 1 - жолы = өткен кезеңнің 1 - бағаны 4 - жолына, егер өткен 

кезеңнің 1 - бағаны 4 - жолы > 0;
2 тоқсаннан бастап есептік кезеңнің 2 - бағанының 1 - жолы = өткен кезеңнің 2 - бағаны 

1 - жолына, егер өткен кезеңнің 2 - бағаны 1 - жолы > 0;
1 - баған = 1 тоқсандағы статистикалық нысандағы 2 - бағанға 1–7 жолдар бойынша (5 

жолды қоспағанда); 
2 тоқсаннан бастап статистикалық нысандағы 1 - баған < 2 - бағанға 2 – 3.7-жолдар бойынша;
1 - баған = 2 - бағанның 4 - жолына.
3) Бөлімдер арасында бақылау:
егер 2 - бөлімдегі 2 - баған 1 - жол > 0, онда 3 - бөлімдегі 2 - баған 1 - жол > 0 немесе 3 - 

бөлімдегі 2 - баған 2 - жол > 0.
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Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 282 бұйрығына 3-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 3
байқаудың статистикалық       к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 29 ноября 2016 года № 282
статистического наблюдения                 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 1941110
Код статистической формы 1941110
   Ірі жəне орта кəсіпорындардағы кадрларға 
       қажеттілік жəне саны туралы есеп
1-Т (бос жұмыс орны)                  Отчет о численности и потребности в кадрах
1-Т (вакансия)       крупных и средних предприятий 

Жылына бір рет Есепті кезең                жыл
Один раз в год  Отчетный период             год

Қызметкерлерінің тізімдік саны 100 адамнан асатын қаржы жəне сақтандыру қызметінен; 
мемлекеттік басқару жəне қорғаныстан; міндетті əлеуметтік қамтамасыз етуден; өзге де 
көрсетілетін қызмет түрлерін ұсыну бойынша қызметтен; аумақтан тыс ұйымдардың 
жəне органдардың қызметінен басқа барлық экономикалық қызмет түрлерімен айналы-
сатын барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения 
со списочной численностью работников свыше 100 человек, осуществляющие все виды эко-
номической деятельности, кроме: финансовой и страховой деятельности; государственного 
управления и обороны; обязательного социального обеспечения; деятельности по предо-
ставлению прочих видов услуг; деятельности экстерриториальных организаций и органов

Тапсыру мерзімі есепті жылғы 20 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 января (включительно) отчетного года

БСН коды  
код БИН           

1. Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқан  
орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - 
облыс, қала, аудан, елді мекен  
Укажите фактическое место расположения юридического 
лица (подразделения) (независимо от места его регистрации) 
– область, город, район, населенный пункт 

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ƏАОЖ)  
сəйкес аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз  
жеткізгіште тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору административно-
территориальных объектов (КАТО) (заполняется работником 
органа статистики при сдаче статистической формы 
на бумажном носителе) 

Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын 
экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды мен 
атауын Экономикалық қызмет түрлерінің 
номенклатурасына сəйкес (ЭҚЖЖ бойынша код) көрсетіңіз
 Укажите наименование и код согласно Номенклатуре 
видов экономической деятельности (код по ОКЭД)          
фактически осуществляемого основного вида экономической 
деятельности юридического лица (подразделения)
 
2. Кəсіптік топтары бойынша қызметкерлердің санын, бос жұмыс орындарын жəне 
қызметкерлерге қажеттілікті көрсетіңіз, адам
Укажите численность работников, вакантные рабочие места и ожидаемую потребность в ра-
ботниках по профессиональным группам, человек
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А Б 1 2 3
1 Кəсіпорын (ұйым) бойынша барлығы 

Всего по предприятию (организации)
2 Ұйымдардың жəне оның құрылымдық 

бөлім шелерінің (қызметтердің) басшылары 
Руководители организаций и их структурных 
подразделений (служб) 

2.1 Ұйымдардың басшылары 
Руководители организаций

2.2 Мамандандырылған (өндірістік-пайдалану) 
бөлімшелердің (қызмет тердің) басшылары 
Руководители специализированных (произ-
водственно-эксплуатационных) подразделе-
ний (служб)

2.3 Функционалды жəне басқа бөлімшелердің 
(қызметтердің) басшылары 
Руководители функциональных и других под-
разделений (служб)

3 Біліктілік деңгейі жоғары мамандар 
Специалисты высшего уровня квалификации

3.1 Жаратылыс жəне инже нерлік ғылымдар, 
жер қойнауының геоло гиялық құрылысына 
кешенді зерттеу жүргізу саласындағы ма-
мандар 
Специалисты в области естественных и инже-
нерных наук, проведения комплексного доиз-
учения геологического строения земных недр

3.1.1 Физиктер мен астрономдар 
Физики и астрономы

3.1.2 Метеорологтар жəне тектес кəсіптер маман-
дары   Метеорологи и специалисты родствен-
ных профессий

3.1.3 Химиктер 
Химики

3.1.4 Геология саласындағы мамандар 
Специалисты в области геологии

3.1.5 Актуарийлер, математиктер жəне тектес 
кəсіптер мамандары   Актуарии, математики и 
специалисты родственных профессий

3.1.6 Статистиктер 
Статистики

3.1.7 Стандарттау жəне метрология мамандары 
Специалисты по стандартизации и метрологии

3.1.8 Жүйелік талдаушылар 
Системные аналитики

3.1.9 Бағдарламалық қамта масыз етуді 
əзірлеушілер 
Разработчики программного обеспечения

3.1.10 Басқа топтарға енбеген IT - мамандар 
IT - специалисты, не вошедшие в другие группы

3.1.11 Көлік жəне қала құры лысы жөніндегі архи-
текторлар, инженерлер 
Архитекторы и инженеры по транспортному и 
городскому строительству

3.1.12 Өнеркəсіп жəне азаматтық құрылыс 
жөніндегі инженерлер 
Инженеры по промышленному и гражданскому 
строительству

3.1.13 Инженер-электриктер мен инженер-энер-
гетиктер 
Инженеры-электрики и инженеры-энергетики

3.1.14 Инженер-электрониктер, байланыс жəне 
аспаптар жасау жөніндегі инженерлер 
Инженеры-электроники, инженеры по связи и 
приборостроению

3.1.15 Инженерлер-механиктер жəне машинажасау 
технологтары 
Инженеры-механики и технологи машино-
строения

3.1.16 Химиктер-технологтар, отын, баспа ісі 
өндірісі, тоқыма жəне жеңіл өнеркəсіп, тамақ 
өнімдері технологтары 
Химики-технологи, технологи топлива, полигра-
фического производства, изделий текстильной 
и легкой промышленности, продуктов питания

3.1.17 Тау-кен инженерлері мен металлургтер  
Горные инженеры и металлурги

3.1.18 Геодезистер, картографтер мен топографтар 
Геодезисты, картографы и топографы

3.1.19 Басқа топтарға енбеген архитекторлар, инже-
нерлер жəне тектес кəсіптер мамандары 
Архитекторы, инженеры и специалисты род-
ственных профессий, не вошедшие в другие 
группы

3.2 Биологиялық, ауыл ша руашылығы 
ғылымдары жəне денсаулық сақтау 
саласының мамандары 
Специалисты в области биологических, сель-
скохозяйственных наук и здравоохранения

3.2.1 Биологтар, ботаниктер, зоологтар жəне тек-
тес кəсіптер мамандары Биологи, ботаники, 
зоологи и специалисты родственных профессий

3.2.2 Бактериологтар, фармакологтар, 
ветеринарлық дəрігерлер мен тектес 
кəсіптер мамандары 
Бактериологи, фармакологи, ветеринарные вра-
чи и специалисты родственных профессий

3.2.3 Агрономдар мен тектес кəсіптер мамандары 
Агрономы и специалисты родственных про-
фессий

3.2.4 Дəрігерлер 
Врачи

3.2.5 Стоматологтар 
Стоматологи

3.2.6 Фармацевтер 
Фармацевты

3.2.7 Басқа топтарға енбеген медик-мамандар 
(орта медициналық қызметкерлерден басқа) 
Специалисты-медики (кроме среднего медицин-
ского персонала), не вошедшие в другие группы

3.3 Білім беру саласының мамандары 
Специалисты в области образования

3.3.1 Колледждердің, университеттердің жəне 
басқа да жоғары оқу орындарының 
оқытушылары  Преподаватели колледжей, 
университетов и других вузов

3.3.2 Орта мектеп мұғалімдері 
Учителя в средней школе

3.3.3 Арнаулы білім беру жүйесінің оқытушылары 
Преподаватели в системе специального об-
разования

3.3.4 Оқыту жəне тəрбие жұмыстарының əдісте-
месі жөніндегі мамандар 
Специалисты по методике обучения и воспита-
тельной работы

3.3.5 Білім беру инспекторлары 
Инспекторы в образовании

3.3.6 Басқа топтарға енбеген оқыту жөніндегі 
мамандар 
Специалисты по обучению, не вошедшие в 
другие группы

3.4 Біліктілік деңгейі жоғары басқа мамандар 
Прочие специалисты высшего уровня квали-
фикации

3.4.1 Бухгалтерлер, қаржы жəне несие жөніндегі 
мамандар, сервис жөніндегі менеджерлер 
Бухгалтеры, специалисты по финансам и креди-
ту, менеджеры по сервису

3.4.2 Кадрлар жəне кəсіптік бағдарлау жөніндегі 
мамандар 
Специалисты по кадрам и профориентации

3.4.3 Коммерциялық қызмет жөніндегі мамандар 
Специалисты по коммерческой деятельности

3.4.4 Басқа топтарға енбеген кəсіпкерлік қызмет 
жөніндегі мамандар 
Специалисты по предпринимательской дея-
тельности, не вошедшие в другие группы

3.4.5 Заңгерлер 
Юристы

3.4.6 Құқық саласының басқа топтарға енбеген 
мамандары  Специалисты в области права, не 
вошедшие в другие группы

3.4.7 Мұрағаттанушылар, мұражайларды сақтау-
шылар жəне тектес кəсіптер мамандары 
Архивоведы, хранители музеев и специалисты 
родственных профессий

3.4.8 Кітапханашылар, библиографтар, құжат жүр-
гізушілер жəне тектес кəсіптер мамандары 
Библиотекари, библиографы, документоведы и 
специалисты родственных профессий

3.4.9 Экономистер 
Экономисты

3.4.10 Социологтер мен тектес кəсіптер мамандары 
Социологи и специалисты родственных про-
фессий

3.4.11 Философтар, тарихшылар жəне саясаттану-
шылар   Философы, историки и политологи

3.4.12 Филологтар жəне аудармашылар 
Филологи и переводчики

3.4.13 Психологтер 
Психологи

3.4.14 Əлеуметтік проблемалар саласындағы ма-
мандар 
Специалисты в сфере социальных проблем

3.4.15 Журналистер жəне əдеби қызметкерлер 
Журналисты и литературные работники

3.4.16 Мүсіншілер, суретшілер жəне тектес өнер 
қай раткерлері  Скульпторы, художники и род-
ственные им деятели искусства

3.4.17 Композиторлар, музыканттар жəне əншілер 
Композиторы, музыканты и певцы

3.4.18 Хореографтар жəне бишілер 
Хореографы и танцоры

3.4.19 Театр, кино актерлері мен режиссерлары, 
басқа да тектес кəсіптер 
Актеры и режиссеры театра, кино и другие род-
ственные профессии

4 Біліктілік деңгейі орта мамандар 
Специалисты среднего уровня квалификации

4.1 Физикалық жəне инженерлік қызмет бағыт-
тарында біліктілік деңгейі орта мамандар 
Специалисты среднего уровня квалификации 
физических и инженерных направлений дея-
тельности

4.1.1 Химиялық жəне физикалық ғылыми зерт-
теулер жəне оларды практикалық қолдану 
саласындағы техниктер 
Техники в сфере химических и физических на-
учных исследований и их практического при-
менения

4.1.2 Өнеркəсіптік жəне аза маттық құрылыс 
жөніндегі техниктер 
Техники по промышленному и гражданскому 
строительству

4.1.3 Техник-электриктер 
Техники-электрики

4.1.4 Техник-электрониктер жəне телекоммуника-
циялар жөніндегі техниктер 
Техники-электроники и техники по телеком-
муникации

4.1.5 Техник-механиктер 
Техники-механики

4.1.6 Өндірісте істейтін техник-химиктер 
Техники-химики, занятые в производстве

4.1.7 Кен өндіру жəне металлургия саласындағы 
техниктер  
Техники в добывающих и металлургических 
отраслях

4.1.8 Сызушылар 
Чертежники

4.1.9 Физикалық жəне инже нер лік қызмет ба-
ғыттары саласындағы, басқа топтарға енбе-
ген техниктер 
Техники физических и инженерных направ-
лений деятельности, не вошедшие в другие 
группы

4.1.10 ЭЕМ* қызмет көрсету жөніндегі техниктер 
мен операторлар 
Техники-операторы по обслуживанию ЭВМ*

4.1.11 Компьютер құрылғы ларына қызмет көрсету 
жөніндегі техниктер мен операторлар 
Техники-операторы по обслуживанию компью-
терных устройств

4.1.12 Өнеркəсіптік роботтарға қызмет көрсету 
жөнін дегі техниктер-операторлар 
Техники-операторы по обслуживанию промыш-
ленных роботов

4.1.13 Фотографтар, сурет пен дыбысты жазуға 
арналған аппаратуралардың техниктері жəне 
операторлары 
Фотографы, техники и операторы аппаратуры 
для записи изображения и звука

4.1.14 Радио, телехабар тарату жəне телебайланыс 
аппаратураларының техниктері жəне опе-
раторлары 
Техники и операторы аппаратуры для радио-, 
телевещания и телесвязи

4.1.15 Медициналық аппара тураға қызмет көрсету 
жөніндегі техниктер 
Техники по обслуживанию медицинского обо-
рудования

4.1.16 Оптикалық жəне элек трондық 
жабдықтардың басқа топтарға енбеген 
техниктері жəне операторлары 
Техники и операторы оптического и электронно-
го оборудования, не вошедшие в другие группы

4.1.17 Кеме механиктері 
Судовые механики

4.1.18 Капитандар мен лоцмандар 
Капитаны и лоцманы

4.1.19 Ұшақ командирлері, пилоттары мен тектес 
кəсіптер мамандары 
Командиры, пилоты самолетов и специалисты 
родственных профессий

4.1.20 Авиация диспетчерлері 
Авиационные диспетчеры

4.1.21 Ұшақтар қозғалысының қауіпсіздігі жөніндегі 
техниктер 
Техники по безопасности движения самолетов

4.1.22 Диспетчерлер (авиациядағыдан басқа) 
Диспетчеры (кроме авиационных)

4.1.23 Құрылыс жəне өрт сөндіру инспекторлары 
Строительные и пожарные инспекторы

4.1.24 Қауіпсіздік, сапа (көлік құралдары, өндірістік 
процестер жəне өнімдер) жəне жер 
қойнауларын қорғау жəне инспекторлар пай-
далану жөніндегі 
Инспекторы по безопасности, качеству (транс-
портных средств, производственных процессов 
и продукции), охране и использованию недр

4.2 Жаратылыс ғылымдары жəне денсаулық 
сақтау саласындағы біліктілік деңгейі орта 
мамандар 
Специалисты среднего уровня квалификации в 
сфере естественных наук и здравоохранения

4.2.1 Жаратылыс ғылымдары саласындағы ма-
мандар 
Специалисты в сфере естественных наук

4.2.2 Агрономия жəне орман шаруашылығы 
жөніндегі мамандар 
Специалисты по агрономии и лесному хо-
зяйству

4.2.3 Фельдшерлер 
Фельдшеры

4.2.4 Гигиена, санитария жəне эпидемиология 
жөніндегі мамандар 
Специалисты по гигиене, санитарии и эпиде-
миологии

4.2.5 Диетологтар мен дұрыс тамақтану жөніндегі 
мамандар 
Диетологи и специалисты по рациональному 
питанию

4.2.6 Оптиктер мен оптикометристер 
Оптики и оптикометристы

4.2.7 Фельдшерлер мен техник-стоматологтар 
Фельдшеры и техники-стоматологи

4.2.8 Физиотерапиялық каби неттердің орта 
медициналық қызметкерлері 
Средний медицинский персонал физиотерапев-
тических кабинетов

4.2.9 Фельдшерлер мен техник-ветеринарлар 
Фельдшеры и техники-ветеринары

4.2.10 Фармацевтер 
Фармацевты

4.2.11 Басқа топтарға енбеген орта медициналық 
қызметкерлер (медициналық күтімді 
қоспағанда) 
Средний медицинский персонал (исключая ме-
дицинский уход), не вошедший в другие группы

4.2.12 Медициналық бикелер жəне күтім жөніндегі 
медициналық қызметкерлер 
Медицинские сестры и медицинский персонал 
по уходу

4.2.13 Акушерлер 
Акушерки

4.3 Білім беру саласындағы біліктілік деңгейі 
орта мамандар 
Специалисты среднего уровня квалификации в 
сфере образования

4.3.1 Бастауыш білім беру педагогика 
қызметкерлері 
Педагогический персонал начального обра-
зования

4.3.2 Мектепке дейінгі тəрбиелеу жəне оқыту 
қызметкерлері 
Персонал дошкольного воспитания и обучения

4.3.3 Арнаулы оқыту жөнін дегі мұғалімдер персо-
налы  Преподавательский персонал по специ-
альному обучению

4.3.4 Оқыту жөніндегі басқа орта персонал 
Прочий средний персонал по обучению

4.4 Қаржы-экономикалық, əкімшілік жəне 
əлеу меттік қызметтер саласындағы орта 
қызметкерлер 
Средний персонал в сфере финансово-эко-
номической, административной и социальной 
деятельности

4.4.1 Сату жөніндегі агенттер 
Агенты по продаже

4.4.2 Сатып алулар жөніндегі агенттер 
Агенты по закупкам

4.4.3 Қаржы жəне сауда қыз меттері басқа топтарға 
енбеген саладағы басқа қызметтер 
Прочий персонал в сфере финансовой и тор-
говой деятельности, не вошедший в другие 
группы

4.4.4 Сауда-коммерциялық агенттер мен экспе-
диторлар 
Торгово-коммерческие агенты и экспедиторы

4.4.5 Кадрлық қызметтер мен жұмысқа орнала-
стыру ұйымдарының мамандары 
Специалисты кадровых служб и организаций 
трудоустройства

4.4.6 Басқа топқа енбеген сауда-коммерция 
қызметкерлері 
Прочий торгово-коммерческий персонал, не во-
шедший в другие группы

4.4.7 Əкімшілік-басқарма қызметкерлері 
Административно-управленческий персонал

4.4.8 Орта заң қызметкерлері 
Средний юридический персонал

4.4.9 Бухгалтерлер 
Бухгалтеры

4.4.10 Ақпараттық-статисти калық орта 
қызметкерлер  Средний информационно-ста-
тистический персонал

4.4.11 Басқа топтарға енбеген əкімшілік-басқарма 
орта қызметкерлері 
Прочий средний административно-управленче-
ский персонал, не вошедший в другие группы

4.4.12 Басқа топтарға енбеген мемлекеттік қызмет-
тің басқа да орта қызмет керлері 
Прочий средний персонал государственной 
службы, не вошедший в другие группы

4.4.13 Əлеуметтік қызмет керлер 
Социальные работники

4.4.14 Дизайнерлер 
Дизайнеры

4.4.15 Радио жəне теледидар дикторлары Дикторы 
радио и телевидения

4.4.16 Сазгерлер, əншілер мен бишілер 
Музыканты, певцы и танцоры

4.4.17 Цирк əртістері 
Артисты цирка

4.4.18 Спортшылар, нұсқау шылар, əдіскерлер 
Спортсмены, инструкторы, методисты

5 Ақпарат дайындаумен, құжаттамаларды 
ресімдеумен, есеп жүргізумен жəне қызмет 
көрсетумен айналысатын қызметшілер 
Служащие, занятые подготовкой информации, 
оформлением документации, учетом и обслу-
живанием

5.1 Ақпарат дайындаумен, құжаттамаларды 
ресімдеумен, есеп жүргізумен жəне қызмет 
көрсетумен айналысатын қызметшілер 
Служащие, занятые подготовкой информации, 
оформлением документации и учетом

5.1.1 Стенографисткалар жəне машинисткалар 
Стенографистки и машинистки

5.1.2 Ақпараттарды дайындау жəне беру үшін 
арнаулы жабдықтарды пайдаланатын опе-
раторлар  Операторы, использующие специ-
альное оборудование для подготовки и пере-
дачи информации

5.1.3 Əртүрлі бағдарлама ларды енгізумен 
айналысатын электронды есептеу 
машиналарының операторлары 
Операторы электронно-вычислительных ма-
шин, занятые вводом различной информации

5.1.4 Есептеу машиналары ның операторлары 
Операторы вычислительных машин

5.1.5 Хатшылар, офис-менеджерлер Секретари, 
офис-менеджеры

5.1.6 Бухгалтерлік операциялармен жəне есеп 
жүргізумен айналысатын қызметшілер  
Служащие, занятые бухгалтерскими операци-
ями и учетом

5.1.7 Статистикалық жəне қаржылық ақпарат-
тарды өңдеумен айналысатын қызметшілер 
Служащие, занятые обработкой статистической 
и финансовой информации

5.1.8 Тауарларға есеп жүргізумен, қабылдау жəне 
берумен айналысатын қызметкерлер 
Работники, занятые учетом, приемом и выда-
чей товаров

5.1.9 Өндірісті диспетчерлеумен айналысатын 
қызметшілер 
Служащие, занятые диспетчеризацией про-
изводства

5.1.10 Көлікте есеп жүргізумен айналысатын 
қызметшілер 
Служащие, занятые учетом на транспорте

5.1.11 Кітапханалар жəне картотекамен айналыса-
тын қызметкерлер 
Работники библиотек и занятые картотеками

5.1.12 Кодтаушы, корректорлар жəне тектес 
кəсіптер   Кодировщики, корректоры и род-
ственные профессии

5.1.13 Ақпараттарды дайындаумен, құжаттама-
ларды ресімдеумен жəне есеп жүргізумен 
айналысатын басқа да қызметшілер 
Другие служащие, занятые подготовкой инфор-
мации, оформлением документации и учетом

5.2 Қызмет көрсету сала сын дағы қызмет шілер 
Служащие сферы обслуживания

5.2.1 Кассирлер, билет кассирлерін қоса 
Кассиры, включая билетных кассиров

5.2.2 Банктер, пошталар кассирлері жəне тектес 
кəсіптер   Кассиры банков, почты и родствен-
ные профессии

5.2.3 Букмекерлер жəне крупьелер 
Букмекеры и крупье

5.2.4 Мерзімі өткен төлемдер ді жəне басқа да қол-
ма-қол ақшаны алу жөніндегі қызметкерлер 
Работники по получению платежей по счетам, 
просроченных

5.2.5 Саяхат ұйымдарының (туристік жəне көлік 
агенттіктерінің) қызметшілері 
Служащие организаций путешествий (туристи-
ческих и транспортных агентств)

5.2.6 Келушілерді қабылдаумен жəне ақпарат бе-
румен айналысатын қызметшілер 
Служащие, занятые приемом и информирова-
нием посетителей

5.2.7 Шаруашылық қызмет көрсетумен айналыса-
тын қызметшілер  Служащие, занятые хозяй-
ственным обслуживанием

6 Қызмет көрсету, коммуналдық қызмет 
көрсету, сауда саласының жəне тектес 
қызмет түрлерінің қызметкерлері 
Работники сферы обслуживания, предоставле-
ния коммунальных услуг, торговли и родствен-
ных видов деятельности

6.1 Жеке қызмет көрсетулер жəне азаматтар мен 
меншікті қорғау саласындағы қызметкерлер 
Работники сферы индивидуальных услуг и за-
щиты граждан и собственности

6.1.1 Темір жол вагонының жолсеріктері, борт-
серіктері, стюардтар 
Проводники железнодорожного вагона, борт-
проводники, стюарды

6.1.2 Қоғамдық көлік кондукторлары 
Кондукторы общественного транспорта

6.1.3 Аспазшылар 
Повара

6.1.4 Даяшылар, бармендер жəне буфетшілер 
Официанты, бармены и буфетчики

6.1.5 Балаларға күтім көрсе тетін қызметкерлер 
Работники по уходу за детьми

6.1.6 Емдеу ұйымдарының пациенттеріне жеке 
қызмет көрсететін қызметкерлер 
Работники, оказывающие индивидуальные ус-
луги пациентам лечебных организаций

6.1.7 Үйде жеке қызмет көрсе тетін қызметкерлер 
Работники, оказывающие индивидуальные 
услуги на дому

6.1.8 Басқа топтарға енбеген жеке қызмет 
көрсететін қызметкерлер жəне тектес 
кəсіптер қызметкерлері 
Работники, оказывающие индивидуальные ус-
луги, и работники родственных профессий, не 
вошедшие в другие группы

6.1.9 Əйелдер жəне ерлер шаштараздары, косме-
тологтар жəне тектес кəсіптер қызметкерлері 
Женские и мужские парикмахеры, косметологи 
и работники родственных профессий

6.1.10 Дəстүрлі қызмет көрсету қызметкерлері 
Работники ритуальных услуг

6.1.11 Химиялық тазарту мен бояумен айналы-
сатын қызметкерлер   Работники, занятые в 
химической чистке и крашении

6.1.12 Кір жуу орындарының қызметкерлері 
Работники прачечных

6.1.13 Жеке іс тігумен жəне киім мен аяқ киім 
жөндеумен айналысатын қызметкерлер 
Работники, занятые индивидуальным пошивом 
и ремонтом одежды и обуви

6.1.14 Пəтерлерді, жиһаздарды, электротұрмыстық 
аспаптарды, теле-радио аппаратураларды, 
сағаттарды жəне тағы басқаларды жөндеу 
жөніндегі қызметкерлер 
Работники по ремонту квартир, мебели, элек-
тробытовых приборов, теле- и радиоаппарату-
ры, часов и др.

6.1.15 Фотостудия қызметкерлері 
Работники фотостудий

6.1.16 Басқа топтарға енбеген жеке қызметтер 
көрсететін қызметкерлер 
Работники, оказывающие индивидуальные ус-
луги, не вошедшие в другие группы

6.1.17 Өрт сөндірушілер 
Пожарные

6.2 Модельдер, сатушылар, тауарларды 
көрсету шілер 
Модели, продавцы, демонстраторы товаров

6.3 Коммуналдық қызмет көрсетуші 
жұмысшылар 
Рабочие предоставления коммунальных услуг

6.3.1 Қалалар, кенттер мен елді мекендердегі газ 
шаруашылығы жұмысшылары 
Рабочие газового хозяйства городов, поселков 
и населенных пунктов

6.3.2 Су құбыры-канализация шаруашылығының 
жұмысшылары   Рабочие водопроводно-кана-
лизационного хозяйства

6.3.3 Көгалдандыру шаруа шылығы 
жұмысшылары Рабочие зеленого хозяйства

6.3.4 Энергияны қадағалауды жүзеге асыратын 
жұмысшылар 
Рабочие, осуществляющие энергонадзор

6.4  Кино жəне телестудия жұмысшылары 
Рабочие кино- и телестудий

6.5 Жарнамалық-безендіру жəне қалпына 
келтіру жұмыстарындағы жұмысшылар 
Рабочие, занятые на рекламно-оформительских 
и реставрационных работах

7 Ауыл, орман, аңшы лық, балық шаруашы-
лығының, балық аулау кəсібінің білікті 
қызметкерлері  Квалифицированные работ-
ники сельского, лесного, охотничьего хозяйств, 
рыбоводства и рыболовства

7.1 Рынокты бағдарлы бақша, жеміс жəне дала 
дақылдары өнімдерін өндірушілер 
Производители продукции огородных, плодовых 
и полевых культур рыночной ориентации

7.1.1 Рынокты бағдарлы мал шаруашылығы 
өнімдерін өндірушілер 
Производители продукции животноводства ры-
ночной ориентации

7.1.2 Рынокты бағдарлы ауыл шаруашылық да-
қылдарын өндіру шілер жəне мал өсірушілер 
Производители сельскохозяйственных культур 
и животноводы, имеющие рыночную 
ориентацию

7.1.3 Рынокты бағдарлы орман шаруашылығы 
қызметкерлері жəне ағаш дайындаушылар 
мен тектес кəсіптер қызметкерлері 
Работники лесного хозяйства, лесозаготовители 
и работники родственных профессий, имеющие 
рыночную ориентацию

7.1.4 Рынокты бағдарлы балық шаруашылығы 
мен балық аулау кəсібінің қызметкерлері, 
аңшы-атқыштар жəне аңшы-трапперлер 
(қақпаншылар)  Работники рыбоводства и ры-
боловства, охотники-стрелки и охотники-траппе-
ры (капканщики) рыночной ориентации

8 Ірі жəне ұсақ өнеркəсіп кəсіпорындарының, 
көркем кəсіптердің, құрылыстың, көліктің, 
байланыстың, геологияның жəне жер 
қойнауын барлаудың білікті қызметкерлері 
Квалифицированные рабочие крупных и мелких 
промышленных предприятий, художественных 
промыслов, строительства, транспорта, связи, 
геологии и разведки недр

8.1 Кен, күрделі таулы, құрылыс-құрастырушы 
жəне жөндеу-құрылыс жұмыстарындағы 
жұмысшылар  Рабочие, занятые на горных, 
горно-капитальных, строительно- монтажных и 
ремонтно-строительных работах

8.1.1 Тау-кен жұмысшылары жəне жерасты жəне 
ашық тəсілдермен пайдалы қазбалар өндіру 
жөніндегі басқа да кəсіптер жұмысшылары, 
жарушылар, тасшылар, тас өңдеушілер жəне 
тектес кəсіптер 
Горнорабочие и рабочие других профессий по 
добыче полезных ископаемых подземным и от-
крытым способами, взрывники, камнетесы, об-
работчики камня и родственные профессии

8.1.2 Құрылысшылар-құрастырушылар жəне 
тектес кəсіптер Строители-монтажники и род-
ственные профессии

8.1.3 Құрылыс жəне жөндеу-құрылыс жұмыста-
рын дағы жұмысшы-əрлеушілер жəне тектес 
кəсіптер   Рабочие-отделочники на строитель-
ных и ремонтно-строительных работах и род-
ственные профессии

8.1.4 Шахталар (рудниктер) мен карьерлер (раз-
рездер), метрополитендер, тоннельдер жəне 
арнайы белгіленген жерасты имараттарын 
салумен айналысатын жұмысшылар 
Рабочие, занятые на строительстве шахт (руд-
ников) и карьеров (разрезов), метрополитенов, 
тоннелей и подземных сооружений специаль-
ного назначения

8.2 Металл өңдеу жəне машина жасау өнеркə-
сібінің, монета өдірісінің жұмысшылары 
Рабочие металлообрабатывающей и маши-
ностроительной промышленности, монетного 
производства

8.2.1 Қорамашылар, дəнекерлеушілер, ұсталар, 
қақтаушылар, конструкциялық метал-
ды дайындаушылар жəне тектес кəсіптер 
жұмысшылары 
Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщи-
ки, подготовители конструкционного металла и 
рабочие родственных профессий

8.2.2 Слесарь-аспапшылар, станокшылар, баптау-
шылар жəне тектес кəсіптер жұмысшылары 
Слесари-инструменталь щики, станочники, на-
ладчики и рабочие родственных профессий

8.2.3 Жабдықтау жөніндегі механиктер, 
құрастырушы слесарьлер жəне жөндеуші 
слесарьлер 
Механики по оборудованию, слесари-сборщики 
и слесари-ремонтники

8.2.4 Электрлі, электромеха ни ка лық жəне 
радио элек  трондық аспаптарды слесарь-
құрастырушы 
Слесари-сборщики электрических, электроме-
ханических и радиоэлектронных приборов

8.2.5 Эмальдаумен, металды қаптаумен жəне сыр-
лаумен айналысатын жұмысшылар 
Рабочие, занятые на эмалировании, металло-
покрытиях и окраске

8.2.6 Оптика-механикалық өндіріспен жəне арнау-
лы өндіріспен айналысатын жұмысшылар 
Рабочие, занятые в оптико-механическом про-
изводстве и в спецпроизводствах

8.2.7 Абразивтер, синтетика лық алмаздар, аса 
қатты металдар жəне олардан бұйымдар 
мен табиғи алмаздар өндірумен айналыса-
тын жұмысшылар 
Рабочие, занятые в производстве абразивов, 
синтетических алмазов, синтетических алмазов, 
сверхтвердых материалов и изделий из них и 
природных алмазов

8.2.8 Машина жасау жəне металл өңдеу 
өнеркəсібінің басқа өндірістерінде жұмыс 
істейтін жұмыс шы лар  Рабочие, занятые в 
других производствах машиностроительной и 
металлообрабатывающей промышленности

8.3 Прецизиондық құрал-жабдықтар мен 
аспап тар ды жасаумен айналысатын 
жұмысшылар, көркемдік өнеркəсібінің 
көркемдік кəсіп жəне басқа да өндіріс 
түрлерінің жұмысшылары, баспа өндірісінің 
жұмысшылары 
Рабочие, занятые изготовлением прецизион-
ных инструментов и приборов, рабочие худо-
жественных промыслов и других видов произ-
водств в художественной промышленности, 
рабочие полиграфического производства

8.3.1 Металл жəне басқа материалдар бойынша 
прецизиондық жұмыстарды орындайтын 
жұмысшылар 
Рабочие, выполняющие прецизионные работы 
по металлу и другим материалам

8.3.2 Қыш, фарфор, шыны жəне басқа да ма-
териалдар бұйымдарының көзешілері, 
пресшілері жəне қорамашылары мен тектес 
кəсіптер жұмысшылары 
Гончары, прессовщики и формовщики изделий 
из керамики, фарфора, стекла и других матери-
алов и рабочие родственных профессий

8.3.3 Металдан, ағаштан, тоқымадан, былғарыдан 
жəне басқа да материалдардан бұйымдар 
жасайтын көркемдік өнеркəсібінің көркемдік 
кəсіп жəне басқа да өндіріс түрлерінің 
жұмысшылары 
Рабочие художественных промыслов и других 
видов производств в художественной промыш-
ленности, занятые изготовлением изделий из 
металла, дерева, текстиля, кожи и других ма-
териалов

8.3.4 Баспа өндірісінің жұмысшылары 
Рабочие полиграфического производства

8.4 Ірі жəне ұсақ өнеркəсіп кəсіпорындарының 
білікті жұмысшылары ның басқа да кəсіптері 
Другие профессии квалифицированных рабочих 
крупных и мелких промышленных предприятий

8.4.1 Тамақ өнеркəсібі жұмыс шыларының 
кəсіптері 
Профессии рабочих пищевой промышленности

8.4.2 Ағаш өңдеу өнеркəсібі жұмысшыларының 
кəсіптері 
Профессии рабочих деревообрабатывающей 
промышленности

8.4.3 Тоқыма өнеркəсібі жұмысшыларының 
кəсіптері   Профессии рабочих текстильной 
промышленности

8.4.4 Жеңіл өнеркəсіп жұмыс шыларының 
кəсіптері (тігінді қосқанда) 
Профессии рабочих легкой промышленности 
(включая швейную)

8.4.5 Құрылыс материалдары өнеркəсібі жұмыс-
шыларының кəсіптері 
Профессии рабочих промышленности строи-
тельных материалов

8.4.6 Ойыншықтар мен оқу-көрнекі құралдар 
өндірісімен айналысатын жұмысшылардың 
кəсіптері  Профессии рабочих, занятых в про-
изводстве игрушек и учебно-наглядных пособий

8.5 Көлік жəне байланыс жұмысшыларының 
кəсіп тері 
 Профессии рабочих транспорта и связи

8.5.1 Көлік жұмысшыларының кəсіптері  
Профессии рабочих транспорта

8.5.2 Байланыс жұмысшыла ры ның кəсіптері 
Профессии рабочих связи

8.6 Геологиямен жəне жер қойнауын барлаумен 
айналысатын жұмысшылардың кəсіптері  
Профессии рабочих, занятых в геологии и раз-
ведке недр

8.6.1 Геологиялық барлау жұмыстарымен ай-
налысатын жұмысшылардың кəсіптері  
Профессии рабочих, занятых на геологоразве-
дочных работах

8.6.2 Топографиялық-гео де зиялық жұмыстар мен 
айналысатын жұ мысшылардың кəсіптері 
Профессии рабочих, занятых на топографо-гео-
дезических работах

9 Қондырғылар мен маши налардың опера-
торлары, аппаратшылары, машинистері 
жəне слесарь-құрастыру шылары Операторы, 
аппаратчики, машинисты установок и машин и 
слесари-сборщики

9.1 Өнеркəсіптік қондырғы лар операторлары, 
аппаратшылары жəне машинистері 
Операторы, аппаратчики и машинисты промыш-
ленных установок

9.1.2 Кен өндіруші жəне кен байытушы құрылғы-
лардың операторлары, аппаратшылары 
жəне машинистері 
Операторы, аппаратчики и машинисты горнодо-
бывающих и горно-обогатительных установок

9.1.3 Металл балқыту құрылғыларының опера-
торлары, аппаратшылары, машинистері 
жəне басқа да кəсіптер 
Операторы, аппаратчики, машинисты и другие 
профессии на металлоплавильных установках

9.1.4 Шыны жəне шыны бұйымдарын өндіру 
мен босаңдату, қыш, фарфор бұйымдарын, 
қабырғалық жəне тоқу материалдарын 
өндіру мен күйдіру қондырғыларының жəне 
пештерінің операторлары 
Операторы установок и печей по производству 
и отжигу стекла и стеклоизделий и по производ-
ству и обжигу керамических, фарфоровых изде-
лий, стеновых и вяжущих материалов

9.1.5 Ағаш өңдеу жəне қайта өңдеу, целлюло-
за, қағаз, картон, фибра жəне олардан 
бұйымдар жасау өндірісі құрылғыларының 
операторлары мен аппаратшылары 
Операторы и аппаратчики установок по пере-
работке и обработке древесины, производству 
целлюлозы, бумаги, картона

9.1.6 Химиялық жəне мұнай химиялық шикізатты 
өңдеу құрылғыларының аппаратшылары, 
опе ра торлары мен машинистері 
Аппаратчики, операторы и машинисты устано-
вок по переработке химического и нефтехими-
ческого сырья

9.1.7 Электростансалар мен желілер құрылғы-
ларының операторлары, аппаратшылары 
жəне машинистері 
Операторы, аппаратчики и машинисты устано-
вок электростанций и сетей

9.1.8 Жылуоқшаулағыш құбырлардың автомат-
тандырылған желіле рінің жəне өнеркəсіптік 
жұмыстардың операторлары Операторы 
автоматизированных линий теплоизоляции труб 
и промышленных роботов

9.2 Стационарлық жабдықтардың оператор-
лары, аппаратшылары, машинистері жəне 
слесарь-құрастырушылары 
Операторы, аппаратчики, машинисты и слеса-
ри-сборщики стационарного оборудования

9.2.1 Металл өңдеу жəне минералды шикізатты 
қайта өңдеу жабдықтарының операторлары 
мен машинистері 
Операторы и машинисты оборудования по 
обработке металлов и переработке минераль-
ного сырья

9.2.2 Химиялық өнім өндіру жабдықтарының опе-
раторлары, машинистері, аппаратшылары 
Операторы, машинисты, аппаратчики оборудо-
вания по производству химических продуктов

9.2.3 Резеңке, икемзаттар, синтетикалық шай-
ырлар, синтетикалық каучуктар өндіру 
жабдықтарының операторлары, аппаратшы-
лары мен машинистері 
Операторы, аппаратчики и машинисты обо-
рудования по производству резины, пластиче-
ских масс, синтетических смол, синтетических 
каучуков и др.

9.2.4 Тоқыма, былғары мен тері жəне олардан 
бұйымдар өндіру жабдықтарының оператор-
лары, аппаратшылары мен машинистері 
Операторы, аппаратчики и машинисты оборудо-
вания по производству текстиля, кожи и меха и 
изделий из них

9.2.5 Тағам жəне ұқсас өнімдерді өңдеу 
жабдықтарының операторлары, аппаратшы-
лары мен машинистері 
Операторы, аппаратчики и машинисты обору-
дования по обработке пищевых и аналогичных 
продуктов

9.2.6 Слесарь-құрастырушылар 
Слесари-сборщики
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(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

9.2.7 Басқа топтарға енбеген стационарлық 
жабдықтардың операторлары, аппаратшы-
лары, машинистері 
Операторы, аппаратчики, машинисты и слеса-
ри-сборщики стационарного оборудования, не 
вошедшие в другие группы

9.3 Қозғалмалы жабдықтар дың жүргізушілері 
мен машинистері   Водители и машинисты 
подвижного оборудования

9.3.1 Локомотив машинистері жəне тектес 
кəсіптер жұмысшылары Машинисты локомо-
тивов и рабочие родственных профессий

9.3.2 Мотокөліктік құралдарды жүргізушілер  
Водители мототранспортных средств

9.3.3 Ауыл шаруашылық, жер қазғыш, көтергіш 
жəне жылжымалы жүк тиегіш-түсіргіш 
жабдықтардың машинистері 
Машинисты сельскохозяйственного, землерой-
ного, подъемного и другого подвижного погру-
зочно-разгрузочного оборудования

9.3.4 Теңіз бен өзен кемелерінің палуба 
командаларының мүшелері жəне тектес 
кəсіптер жұмысшылары 
Члены палубной команды морских и речных су-
дов и рабочие родственных профессий

10 Біліктілігі жоқ жұмыс шылар  
Неквалифициро ванные рабочие

10.1 Қызмет көрсету, комму налдық қызмет 
көрсету, сауда саласынының жəне тектес 
кəсіптер дің білікті емес жұмыс шылары 
Неквалифицированные рабочие сферы обслу-
живания, предоставления коммунальных услуг, 
торговли и родственных видов деятельности

10.2 Ауыл, орман, аңшылық шаруашылықтары-
ның, балық шаруашылы ғының жəне балық 
аулау кəсібінің білікті емес жұмысшылары 
Неквалифицированные рабочие сельского, 
лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и 
рыболовства

10.3 Өнеркəсіпте, құрылыста, көлікте, байланы-
ста, геология жəне жер қойнауын барлауда 
жұмыс істейтін білікті емес жұмысшылар 
Неквалифицированные рабочие, занятые в про-
мышленности, строительстве, на транспорте, в 
связи, геологии и разведке недр

10.4 Экономиканың барлық саласына ортақ 
білікті емес жұмысшылар 
Неквалифицированные рабочие, общие для 
всех отраслей экономики

*Электрондық есептеуіш машина
 Электронная вычислительная машина

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Прмечание:

* Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 282 бұйрығына 4-қосымша

«Ірі жəне орта кəсіпорындардағы кадрларға қажеттілік жəне саны туралы есеп»
 (коды 1941110, индексі 1-Т (бос жұмыс орны), кезеңділігі жылына бір рет) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Ірі жəне орта кəсіпорындардағы кадрларға қажеттілік жəне саны туралы есеп» 
(коды 1941110, индексі 1-Т (бос жұмыс орны), кезеңділігі жылына бір рет) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі - 
Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) 
тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Ірі жəне орта кəсіпорындардағы кадрларға қажеттілік 
жəне саны туралы есеп» (коды 1941110, индексі 1-Т (бос жұмыс орны), кезеңділігі жылына 
бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын (бұдан əрі - 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Респонденттер статистикалық нысанды, егер оларға заңды тұлғалармен статистикалық 
нысандарды тапсыру бойынша өкілеттіктер берілген жағдайда, статистика органдарына 
өзінің тұрған жері бойынша тапсырады. Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелерде 
мұндай өкілеттіктер болмаған жағдайда, статистикалық нысандарды олардың орналасқан 
жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды 
тұлғалар ұсынады.

Заңды тұлғалар өз қызметін екі немесе одан да көп облыс аумағында жүзеге асырса, 
статистикалық нысанды əрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде тапсырады, яғни деректер 
қызметтің жүзеге асырылатын жері бойынша көрсетілуі тиіс. 

3. Статистикалық нысан есептік кезеңнің қаңтар айында толтырылады. Ағымдағы жыл 
есептік кезең болып табылады.

4. Деректерді толтырғанда, тізімдік санда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, 
жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті 
кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер ескеріледі, сондай-ақ қоғамдық баста-
маларда жұмыс істейтін адамдар.

5. Бос жұмыс орындары бойынша деректерді толтыру кезінде қызметкерлер жұмыстан 
босатылған жағдайда босаған бос жұмыс орындары, сонымен қатар жаңадан құрылған жұмыс 
орындары ескеріледі.

6. Есептік кезеңге қызметкерлерге күтілетін қажеттілік бойынша деректерді толтыру кезінде 
жұмыс орнында бар қызметкерлер санына жəне бос жұмыс орындарына есептік кезеңге қажетті 
персоналдың (қызметкерлердің) қосымша болжамды саны ескеріледі.

7. 1-бағанда ағымдағы жылдың 1 қаңтарына қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.
8. 2-бағанда ағымдағы жылдың 1 қаңтарына бар бос жұмыс орындары көрсетіледі. Егер, 

бос жұмыс орындары ішкі қоса қызмет атқарушылармен қамтылса жəне кəсіпорын (ұйым) 
қызметкерлерді іздеу бойынша белсенді іс-əрекет қолданбаса, онда осындай қызметкерге 
қажеттілік көрсетілмейді. Мөлшерлеме жартысының бос орны штат бойынша бүтін бірлік 
ретінде есептелінеді.

9. 3-бағанда ағымдағы жылғы қызметкерлерге күтілетін қажеттілік кəсіптік топтар бөлінісінде 
көрсетіледі. Күтілетін қажеттілікті анықтау үшін қызметті кеңейту, жаңа жобаларды жүзеге 
асыру жəне тиісінше жаңа жұмыс орындарын құру бойынша кəсіпорындардың (ұйымдардың) 
жоспарлары бастапқы деректер болып табылады.

10. Кəсіптік топтардың тізбесі Қазақстан Республикасы Мемстандартының 1999 жылғы 16 
қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қызметтер Сыныптауышына 
«www.mzsr.gov.kz» сайтында ресми түрде «Еңбек жəне еңбекке ақы төлеу» / «Сыныптауыштар» 
бөлімінде орналасқан, сəйкес қалыптастырылған. 1, 2, 3-бағандарда көрсеткіштер бойынша 
деректер тоғыз ірілендірілген кəсіптік топтарға бөлінеді, олар өз кезеңінде кіші топтарға бөлінеді. 

11. Қызметкерлердің тізімдік құрамын кəсіптік топтар бойынша бөлуде қызметкерлерді 
ірілендірілген топтар бойынша бөлудің мынадай негізгі принциптерін басшылыққа алу қажет.

1) 1 ірілендірілген топ «Ұйымдардың жəне оның құрылымдық бөлімшелерінің (қызметтерінің) 
басшылары»:

2.1-жол бойынша кəсіпорындарды, мекемелерді, ұйымдарды басқаратын басшылар (бірінші 
тұлғалар) жəне олардың орынбасарлары ескеріледі. 

2.2-жол бойынша кəсіпорынның (ұйымның) негізгі қызметіне байланысты мамандандырылған 
(өндірістік-эксплуатациялық) бөлімшелер мен қызметтердің басшылары жəне олардың орынба-
сарлары есепке алынады. Олардың лауазымдарының атауларында келесі сөздер орын алады: 
бастық, меңгеруші, басқарушы, жұмыстарды жүргізуші (прораб), комендант, директор (өндіріс 
бойынша, техникалық), аға (бапкер, нұсқаушы-əдіскер), шебер (бөлімнің, цехтың, бұрғы), бас 
(архитектор, механик, инженер, технолог, агроном, зоотехник, редактор), басшы, техникалық 
басшы, ғалым, хатшы, проректор, декан;

2.3-жол бойынша функционалдық жəне басқа бөлімшелер мен қызметтердің басшылары 
(олардың орынбасарлары) ескеріледі: қаржы-экономикалық, əкімшілік, кадрларды жəне еңбек 
қарым-қатынастарын басқару, маркетинг жəне өнімді өткізу бойынша, жарнамалы-ақпараттық, 
материалды-техникалық жабдықтау, компьютерлік қамтамасыз ету, ғылыми-техникалық даму;

2) 2 ірілендірілген топ «Біліктілік деңгейі жоғары мамандар». Бұл жіктелген топты біріктіретін 
қызметтердің көпшілігі орындалатын жұмыстарының күрделілігінің жоғары дəрежесімен 
ерекшеленеді жəне тиісінше жоғары кəсіптік білімді, мамандықты талап етеді;

3) 3 ірілендірілген топ. Біліктілік деңгейі орта мамандар. Бұл топтың қызметтері орта кəсіптік 
білім немесе орта (толық) жалпы білімді жəне кейінгі кəсіптік оқу (курстық немесе жеке) жəне 
тек кейбір жағдайларда – жоғары кəсіптік білімін талап етеді;

4) 4 ірілендірілген топ «Ақпарат дайындаумен, құжаттамаларды ресімдеумен, есеп 
жүргізумен жəне қызмет көрсетумен айналысатын қызметшілер». Бұл топ қызметтерінің 
көпшілігі үшін талап етілетін біліктілікке жеке оқу немесе орта (толық) жалпы білімнің ба-
засында белгіленген бағдарлама бойынша арнайы дайындық арқылы қол жеткізіледі. Бұл 
ірілендірілген топқа кіретін бірқатар кəсіптік топтар үшін қажетті біліктілікті бастауыш кəсіптік 
білім алу кезінде алады;

5) 5 жəне 8 ірілендірілген топтар қызметтерінің көпшілігі үшін талап етілетін біліктілікке 
негізгі жалпы білім немесе орта (толық) жалпы білімнің базасында белгіленген бағдарлама 
бойынша немесе жұмыс орнында жеке оқыту бойынша арнайы дайындық арқылы қол жеткізеді. 
Бірқатар кəсіптік топтар үшін қажетті біліктілікті бастауыш кəсіптік білім алу кезінде алады;

6) «Біліксіз жұмысшылар» 9 ірілендірілген топ қызметтерінің көп бөлігі үшін негізгі жал-
пы немесе орта (толық) жалпы білім жəне жұмыс орнындағы жеке оқытуға сəйкес келетін 
біліктіліктің төмен деңгейі тəн.

12. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

13. Арифметикалық-логикалық бақылау:
 «Есепті кезеңге кəсіптік топтар бойынша қызметкерлердің саны, бос жұмыс орындары 

жəне қызметкерлерге қажеттілік туралы ақпарат»:
барлық бағандар бойынша 1-жол = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-жолдардың қосындысына; 
барлық бағандар бойынша 2-жол = 2.1-2.3-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3-жол = 3.1, 3.2, 3.3, 3.4-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.1-жол = 3.1.1-3.1.19-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.2-жол = 3.2.1-3.2.7-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.3-жол = 3.3.1-3.3.6-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 3.4-жол = 3.4.1-3.4.19-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4-жол = 4.1, 4.2, 4.3, 4.4-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.1-жол = 4.1.1-4.1.24-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.2-жол = 4.2.1-4.2.13-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.3-жол = 4.3.1-4.3.4-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 4.4-жол = 4.4.1-4.4.18-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 5-жол = 5.1, 5.2-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 5.1-жол = 5.1.1-5.1.13-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 5.2-жол = 5.2.1-5.2.7-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 6-жол = 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 6.1-жол = 6.1.1-6.1.17-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 6.3-жол = 6.3.1-6.3.4-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 7-жол = 7.1-7.1.4-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8-жол = 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.1-жол = 8.1.1-8.1.4-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.2-жол = 8.2.1-8.2.8-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.3-жол = 8.3.1-8.3.4-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.4-жол = 8.4.1-8.4.6-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.5-жол = 8.5.1, 8.5.2-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 8.6-жол = 8.6.1, 8.6.2-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 9-жол = 9.1, 9.2, 9.3-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 9.1-жол = 9.1.2-9.1.8-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 9.2-жол = 9.2.1-9.2.7-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 9.3-жол = 9.3.1–9.3.4-жолдардың қосындысына;
барлық бағандар бойынша 10-жол = 10.1, 10.2, 10.3, 10.4-жолдардың қосындысына.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 282 бұйрығына 5-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 5
байқаудың статистикалық       к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 29 ноября 2016 года № 282
статистического наблюдения                 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.

Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 1701111
Код статистической формы 1701111
                Қызметкерлер санын есептелген жалақы 
1-Т (ЗП)                                         мөлшері бойынша бөлу туралы есеп
            Отчет о распределении численности работников 
                по размерам начисленной заработной платы

Екі жылда бір рет Есепті кезең              маусым         жыл
Один раз в два года Отчетный период            июнь             год

2-ШК «Шағын кəсіпорынның қызметі туралы» статистикалық нысан бойынша есепті 
беретіндерден басқа, барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП 

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнің 20 шілдесіне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 июля (включительно) отчетного периода

БСН коды  
код БИН           

Есепті айда толық жұмыс істеген қызметкерлердің тізімдік санын жəне жалақы қорын 
көрсетіңіз
Укажите списочную численность и фонд заработной платы работников, отработавших полно-
стью отчетный месяц

Жол 
коды
Код

строки

Есепті айға есептелген 
жалақының мөлшері

Размер начисленной заработной 
платы за отчетный месяц

Есепті айда толық 
жұмыс істеген 

қызметкерлердің 
тізімдік саны, адам 

Списочная численность 
работников, полностью 
отработавших отчетный 

месяц, человек

Қызметкерлердің 
жалақы қоры, 
мың теңге 

(ондық белгімен)
Фонд заработной 
платы работников, 
тысяч тенге (с де-
сятичным знаком)

барлығы
всего

оның ішінде 
əйелдер

из нее жен-
щин

бар-
лығы
всего

оның 
ішінде 

əйелдердің
из него жен-

щин
А Б 1 2 3 4
1 20000 теңгеге дейін

до 20000 тенге
2 20001-ден 30000 теңгеге дейін

от 20001 до 30000 тенге
3 30001-ден 45000 теңгеге дейін

от 30001 до 45000 тенге
4 45001-ден 60000 теңгеге дейін

от 45001 до 60000 тенге
5 60001-ден 75000 теңгеге дейін

от 60001 до 75000 тенге
6 75001-ден 90000 теңгеге дейін

от 75001 до 90000 тенге
7 90001-ден 105000 теңгеге дейін

от 90001 до 105000 тенге
8 105001-ден 120000 теңгеге дейін

от 105001 до 120000 тенге
9 120001-ден 135000 теңгеге дейін

от 120001 до 135000 тенге
10 135001-ден 150000 теңгеге дейін

от 135001 до 150000 тенге
11 150001-ден 180000 теңгеге дейін

от 150001 до 180000 тенге
12 180001-ден 210000 теңгеге дейін

от 180001 до 210000 тенге
13 210001-ден 240000 теңгеге дейін

от 210001 до 240000 тенге
14 240001-ден 270000 теңгеге дейін

от 240001 до 270000 тенге
15 270001-ден 300000 теңгеге дейін

от 270001 до 300000 тенге
16 300001-ден 330000 теңгеге дейін

от 300001 до 330000 тенге
17 330001-ден 360000 теңгеге дейін

от 330001 до 360000 тенге
18 360001-ден 390000 теңгеге дейін

от 360001 до 390000 тенге
19 390000 теңгеден астам

свыше 390000 тенге
20 Барлығы

Всего 
Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:

* Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 282 бұйрығына 6-қосымша

«Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық (коды 1701111, индексі 1-Т (ЗП), кезеңділігі екі жылда бір рет)

1. Бұл «Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы» (коды 
1701111, индексі 1-Т (ЗП), кезеңділігі екі жылда бір рет) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне 
«Қызметкерлер санын есептелген жалақы мөлшері бойынша бөлу туралы» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 1701111, индексі 1-Т (ЗП), кезеңділігі 
екі жылда бір рет) (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыру тəртібін нақтылайды.

2. Көрсетілген статистикалық нысанды заңды тұлғалар, олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері толтырады жəне меншіктің иелігі мен статистикалық нысанына 
қарамастан өзінің тұрған жері бойынша тапсырады. 

Заңды тұлға есепті өзінің тұрған жеріндегі мемлекеттік статистиканың аумақтық органы-
на басқа облыстар аумағында орналасқан жəне олардың тұрған жері бойынша мемлекеттік 
статистиканың тиісті аумақтық органына есеп беретін заңды тұлғаның құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелерінің деректерінсіз ұсынады.

3. Осы статистикалық нысан есепті кезеңнің маусым айына толтырылады.
Жалақыны есептеу, сыйлықақы жəне жалақы қорынан төленетін өзге де төлемдер 

(ақшалай жəне заттай түрінде) туралы деректерден тұратын, есептеу жəне есеп айырысу-
төлем, жалақыны есептеу тізімдемелері жəне өзге де құжаттар нысанды толтырудың дереккөзі 
болып табылады.

4. Есепті айдағы есептелген жалақының мөлшері бойынша деректерді толтыру кезінде 
жалақы қорының құрамына кіретін жұмыс істеген уақытымен байланысты есептелген, сондай-
ақ, жалақының нақты төленгеніне немесе төленбегеніне қарамастан жалақысы сақталатын 
уақыт ішінде жұмыс істемеген уақыт үшін қызметкерге есептелген сомалар ескеріледі. 
Есептелген жалақыдан ұсталатын салықтар жəне басқа да міндетті төлемдер алынып та-
сталмайды.

5. Қызметкерлердің тізімдік саны бойынша деректерді толтыру кезінде шартты жасасу 
мерзіміне қарамастан еңбек шарты бойынша қабылданған адамдар саны ескеріледі.

6. Есепке мынадай қызметкерлер енгізілмейді:
1) 1 маусымнан кейін жұмысқа қабылданғандар;
2) 29 (қоса алғанда) маусымға дейін жұмыстан босатылғандар;
3) өндірістің бос тұрып қалуға байланысты жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер;
4) штат кестесіне сəйкес толық емес мөлшерлемеге (қызметақыға) жұмыс істейтіндер, 

сондай-ақ толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына жұмысқа 
қабылданғандар (немесе уақытша ауысқандар);

5) жалақысыз ұйымда өндірістік тəжірибеден өтіп жүрген жəне жұмыс орнына немесе 
лауазымға қабылданған білім беру мекемелерінде оқитындар;

6) уақытша еңбекке жарамсыздыққа байланысты жұмысқа келмегендер (еңбекке 
жарамсыздық парағына сəйкес жұмысқа шыққанға дейін барлық ауырған кезеңі ішінде немесе 
мүгедектігі бойынша шыққанға дейін);

7) жүктілігі жəне босануы бойынша демалыста жүргендер;
8) ауылшаруашылық жəне басқа да жұмыстарға уақытша жіберілгендер, егер олар 

кəсіпорыннан (ұйымнан) жалақыны толық емес жартылай алатын болса;
9) əкімшілік құқық бұзушылығы үшін əкімшілік қамауға алынған қызметкерлерді қоса, 

жұмысқа себепсіз шықпағандар;
10) ақы төленбейтін, күні бойы бос тұрып қалғандар;
11) айлық өндірістік тапсырманы орындамаған кесімді ақы алатын жұмысшылар;
12) білім беру ұйымдарында не білім беру қызметімен айналысуға құқығы бар ұйымдарда 

оқитын (кешкі немесе сырттай) жəне емтихандар тапсыру, диплом жобасын (жұмысын) дайын-
дау жəне қорғау, бітіру емтихандарын тапсыру кезеңінде ақы төленетін немесе ақы төленбейтін 
қосымша демалыста жүрген қызметкерлер, сондай-ақ тиісті білім беру ұйымдарына оқуға 
түсетін жəне қызметкердің өтініші негізінде тараптардың келісімімен түсу емтихандарын тап-
сыру үшін жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер;

13) жалақысы сақталмайтын бала күтіміне байланысты демалыста жүргендер.
7. Егер сыйлықақылар тоқсандағы жұмыс нəтижесі бойынша есептелсе, онда қызметкердің 

маусым айындағы жалақысына ағымдағы жылдың II тоқсанындағы жұмыс нəтижесі бойынша 
есептелген тоқсандық сыйлықақының үштен бірі қосылады. 

Қызметкерлерге сыйлықақылар жартыжылдықтағы немесе осыдан ұзақ кезеңдегі жұмыс 
нəтижесі бойынша есептелген жағдайда, кызметкерлердің маусымдағы жалақысына бұл 
сыйлықақылар қосылмайды.

Бір ұйымда екі жəне одан да көп лауазымды (кəсіпті) қоса атқарған қызметкер негізгі жəне 
қоса атқарған лауазымдары (кəсіптері) бойынша жалақысының жалпы сомасына сүйене оты-
рып, есепте бір рет көрсетіледі.

8. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

9. Арифметикалық-логикалық бақылау:
20-жол = əр баған үшін 1-19 жолдардың қосындысына
1, 3 - бағандар  2, 4 - бағандарға тең

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 282 бұйрығына 7-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 7
байқаудың статистикалық       к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 29 ноября 2016 года № 282
статистического наблюдения                 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағат 
(қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 1181104
Код статистической формы 1181104
  
  Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында
1-Т (Еңбек жағдайы)   жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы есеп
1-Т (Условия труда) Отчет о численности работников, занятых во вредных и
                       других неблагоприятных условиях труда

Жылдық  Есепті кезең                жыл
Годовая  Отчетный период             год

2-ШК «Шағын кəсіпорын қызметі туралы» статистикалық нысаны бойынша есеп беретін-
дерді қоспағанда, ауыл, орман жəне балық шаруашылығы, өнеркəсіп, құрылыс, көлік 
жəне қоймалау, тұру жəне тамақтандыру бойынша көрсетілетін қызметтер, ақпарат жəне 
байланыс, кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет, денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қызмет саласындағы негізгі қызмет түрлері бар барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с 
основным видом деятельности в сфере сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышлен-
ности, строительства, транспорта и складирования, услуг по проживанию и питанию, инфор-
мации и связи, профессиональной, научной и технической деятельности, здравоохранения и 
социальных услуг, за исключением отчитывающихся по статистической форме «О деятель-
ности малого предприятия», 2-МП

Тапсыру мерзімі есепті кезеңнен кейінгі 31 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды  
код БИН           

1. Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқан
орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - 
облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место расположения юридического 
лица (подразделения) (независимо от места его 
регистрации) - область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ƏАОЖ)  
сəйкес аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз 
жеткізгіште тапсыру кезінде статистика органының
қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору администра-
тивно-территориальных объектов (КАТО) 
(заполняется работником органа статистики при сдаче 
статистической формы на бумажном носителе)

Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын 
экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды мен 
атауын Экономикалық қызмет түрлерінің номенклату- 
расына сəйкес (5-таңбалы ЭҚЖЖ*) көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Номенклатуре видов 
экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный*) 
фактически осуществляемого основного вида 
экономической деятельности юридического лица (подразделения) 

2. Еңбек жағдайының жай-күйі туралы ақпаратты есепті жылға орташа есептегенде 
көрсетіңіз, адам
 Укажите информацию о состоянии условий труда в среднем за отчетный год, человек

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего 

Оның 
ішінде 
əйелдер
Из них 
женщин

18 жасқа 
дейінгі 
тұлғалар
Лица до 
18 лет

А Б 1 2 3
1 Қызметкерлердің тізімдік саны (бала 

күтіміне байланысты қосымша демалыста 
жүргендерді қоспағанда)
Списочная численность работников (без нахо-
дящихся в дополнительном отпуске по уходу 
за ребенком)

2 оның ішінде жұмысшылар
из нее рабочих

3 оның ішінде түнгі ауысымда жұмыс 
істейтіндер
из нее занятых в ночную смену

4 Зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін 
қызметкерлердің нақты саны (санитарлық-
гигиеналық талаптарға, нормаларға сай 
келмейтіндер)
Фактическая численность работников, заня-
тых во вредных условиях труда (не отвечаю-
щих санитарно-гигиеническим требованиям, 
нормам) 
оның ішінде келесі қолайсыз факторлар 
тіркелген жағдайларда жұмыс істейтіндер:
из нее, работающих в условиях, где зафик-
сированы следующие неблагоприятные 
факторы:

Х Х Х

5 шудың жоғары деңгейі
повышенный уровень шума

6 дірілдің жоғары деңгейі
повышенный уровень вибрации

7 ЖБК-дан (жол берілген шекті концентраци-
ясы) асатын жұмыс аймағындағы ауаның 
газдануы мен шаңдануы, ылғалдығы
запыленность, загазованность, влажность 
воздуха рабочей зоны, превышающая ПДК 
(предельно допустимую концентрацию)

8 қолайсыз температуралық режим
неблагоприятный температурный режим

9 электрлік, магниттік, электромагниттік 
толқындардың, радиожиілік кернеулігінің 
жоғары деңгейі
повышенный уровень напряженности электри-
ческих, магнитных, электромагнитных волн, 
радиочастот

10 лазерлік сəулеленудің жоғары деңгейі
повышенный уровень лазерного излучения

11 ультракүлгін сəулеленудің жоғары деңгейі
повышенный уровень ультрафиолетового 
излучения

12 радиациялық фактор əсері
воздействие радиационного фактора

13 биологиялық фактор əсері
воздействие биологического фактора

14 Ауыр дене еңбегімен шұғылданатын 
қызметкерлердің нақты саны
Фактическая численность работников, заня-
тых тяжелым физическим трудом

15 Қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін 
жабдықтарда жұмыс істейтін 
қызметкерлердің нақты саны 
Фактическая численность работников, работа-
ющих на оборудовании, не отвечающем тре-
бованиям безопасности

*5-таңбалы ЭҚЖЖ Қазақстан Республикасы Статистика комитетінің ресми сай-
тында орналасқан (www.stat.gov.kz >> Жіктеуіштер>> Статистикалық жіктеулер >> 
Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы) 
* ОКЭД 5-ти значный размещен на официальном сайте Комитета по статистике (www.stat.
gov.kz >> Классификаторы >> Статистические классификации >> Номенклатура видов эко-
номической деятельности)

3. Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің 
саны туралы ақпаратты есепті жылға орташа көрсетіңіз, адам
Укажите информацию о численности работников, занятых во вредных и других неблаго-
приятных условиях труда в среднем за отчетный год, человек

Жол 
коды
Код 
стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Оның 
ішінде, 
əйелдер
Из них 
женщин

18 жасқа 
дейінгі 
тұлғалар
Лица до18 

лет

А Б 1 2 3
Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек 
жағдайларында жұмыс істегені үшін 
өтемақы белгіленген қызметкерлердің 
тізімдік саны:
Списочная численность работников, которым за 
работу во вредных и других неблагоприятных 
условиях труда установлены компенсации:

Х Х Х

1 қосымша демалыстар
дополнительные отпуска

2 қысқартылған жұмыс күні
сокращенный рабочий день

3 тегін емдік-профилактикалық тағам
бесплатное лечебно-профилактическое пи-
тание

4 сүт жəне басқа да тең бағалы өнімдерді 
тегін алу
бесплатное получение молока и других равно-
ценных продуктов

5 зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек 
жағдайлары үшін қосымша ақы
доплаты за вредные и другие неблагоприятные 
условия труда

6 жеңілдіктер жағдайындағы мемлекеттік ар-
наулы жəрдемақыға құқық
право на государственное специальное посо-
бие на льготных условиях 

7 1-6- жолдарда келтірілген жеңілдіктердің 
немесе өтемақылардың ең болмаса бір түрі 
белгіленген қызметкерлердің тізімдік саны
Списочная численность работников, которым 
установлен хотя бы один вид льгот или компен-
саций, перечисленных в строках 1-6

4. Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларындағы жұмысы үшін кəсіпорынның 
жеңілдіктер мен өтемақыларға жұмсаған шығындары туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о затратах предприятия на льготы и компенсации за работу во вредных 
и других неблагоприятных условиях труда 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Бір жыл ішінде кəсіпорынның 
жеңілдіктер мен өтемақыларға 

жұмсаған шығыны,
мың теңге (ондық белгімен)

Затраты предприятия на льготы и компенсации за 
год, тысяч тенге 

(с десятичным знаком)
А Б 1
1 Барлығы 

Всего
оның ішінде:
из них на:

Х

2 қосымша демалыс үшін
дополнительные отпуска

3 қысқартылған жұмыс 
күні үшін
сокращенный рабочий день

4 тегін емдік-профилактика-
лық тағам үшін
бесплатное лечебно-профи-
лактическое питание

5 сүт немесе басқа да тең 
бағалы өнімдерді тегін алу 
үшін  бесплатное получение 
молока и других равноцен-
ных продуктов

6 зиянды жəне басқа да 
қолайсыз еңбек жағдай-
лары үшін қосымша ақы 
үшін
доплаты за вредные и дру-
гие неблагоприятные усло-
вия труда

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Прмечание:
* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 282 бұйрығына 8-қосымша

«Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін 
қызметкерлердің саны туралы есеп» (коды 1181104, индексі 1-Т (еңбек жағдайы), 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық 

нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. «Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің 
саны туралы есеп» (коды 1181104, индексі 1-Т (еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Зиянды жəне басқа да қолайсыз 
еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің саны туралы есеп» (коды 1181104, 
индексі 1-Т (еңбек жағдайы), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Респонденттер еңбек бойынша статистикалық нысанды, егер оларға заңды тұлғалар 
статистикалық нысандарды тапсыру бойынша уəкілеттіктерді берген жағдайда, статистика 
органдарына өзінің тұрған жері бойынша тапсырады. Егер құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелерде осындай уəкілеттіктер болмаса, статистикалық нысандарды олардың 
орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
бөлінісінде заңды тұлғалар ұсынады.

Заңды тұлғалар өз қызметін екі немесе одан да көп облыс аумағында жүзеге асырса, 
статистикалық нысанды əрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде тапсырады, яғни деректер 
қызмет жүзеге асырылатын жерде көрсетіледі.

3. Статистикалық нысан есепті жылға толтырылады. Деректер өндірістік орта факторлары 
деңгейлерінің соңғы өлшемдеріне сəйкес келтіріледі.

4. Деректерді толтырғанда, тізімдік санда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, 
жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті 
кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер ескеріледі, сондай-ақ қоғамдық баста-
маларда жұмыс істейтін адамдар.

5. Қызметкерлердің нақты саны бойынша деректерді толтыру кезінде жұмысқа ресми 
тіркелген қызметкерлердің жекелеген санаттары шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің 
саны (жүктілік жəне босану бойынша, бала күтімі бойынша жəне басқа да демалыстарда 
жүрген адамдар) ескеріледі.

6. 2-бөлім Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы 
№ 175 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10987) бұйрығымен 
бекітілген міндетті медициналық тексеріп-қарау өткізілетін зиянды өндірістік факторлардың, 
кəсіптердің тізбесіне сəйкес толтырылады.

4-жол бойынша зиянды еңбек жағдайларында жұмыс істейтін қызметкерлердің нақты 
саны келтіріледі, олардың өндіріс объектілерінде санитарлық-гигиеналық нормалармен 
белгіленген, ең болмаса, бір зиянды өндірістік фактор химиялық заттың немесе өнеркəсіптік 
шаңның шектеулі ұйғарынды концентрациясынан немесе элементтің шектеулі ұйғарынды 
деңгейінен асады. Мұның өзінде əрбір жұмысшы, оған əсер ететін зиянды өндірістік фактор 
санына қарамастан, тек бір рет қана есепке алынады.

5-15-жолдар бойынша қызметкерлер саны туралы деректер осы қызметкерлер қолайсыз 
еңбек жағдайлары үшін жеңілдіктер алатынына немесе алмайтынына қарамастан көрсетіледі.

5-13-жолдар бойынша қызметкерлердің нақты саны көрсетіледі, олардың жұмыс орын-
дарында шу, діріл, температуралық режим, электрлік, магниттік, электромагниттік өрістердің 
(радиожиіліктің), лазерлік жəне ультракүлгін сəулеленудің, сондай-ақ радиациялық жəне 
биологиялық факторлардың деңгейі белгіленген шектеулі ұйғарынды деңгейден асады; жұмыс 
аймағындағы ауаның шаңдануы мен газдануы зиянды заттың немесе өнеркəсіптік шаңның 
шектеулі ұйғарынды концентрациясынан жəне тағы басқалардан асады.

14-жол бойынша ауыр дене еңбегімен шұғылданатын қызметкерлердің нақты санын анықтау 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 8 
желтоқсандағы № 944 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12597) 
бұйрығымен бекітілген он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің еңбегін пайдалануға тыйым 
салынатын жұмыстардың тізімін, он сегіз жасқа толмаған жұмыскерлердің ауыр заттарды тасуы 
мен қозғалтуының шекті нормаларын жəне əйелдердің еңбегін пайдалануға тыйым салынатын 
жұмыстардың тізімін, əйелдердің ауыр заттарды қолмен көтеруінің жəне жылжытуының шекті 
нормаларын бекіту туралы нормасына сəйкес жүргізіледі.

15-жол бойынша қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін құралдармен жұмыс істейтіндердің 
нақты саны көрсетіледі.

7. 3-бөлімде деректер зиянды жəне қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін 
жеңілдіктер мен өтемақылар алатын барлық қызметкерлер санаттары бойынша келтіріледі. 
Экологиялық апат аудандарында, сондай-ақ жағдайлары қолайсыз аудандарда (биік таулар-
да, шөлдерде жəне тағы сол сияқты) жұмыс істегені үшін жеңілдіктер 2-бөлімді толтырған 
кезде ескерілмейді.

1 жəне 2-жолдар бойынша мыналар енгізілмейді:
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексіне сəйкес ауыр 

жұмыстарда, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды), қауіпті жұмыстарда еңбек етуге 
рұқсат етілмейтін мүгедектер;

толық емес жұмыс уақыты жұмыс істейтін қызметкерлер.
1-жол бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1053 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12731) бұйрығымен бекітілген жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына 
жəне жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалысына құқық беретін өндірістердің, цехтардың, 
кəсіптер мен лауазымдардың тізіміне, ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды (ерекше 
зиянды) жəне (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесіне жəне оны қолдану жөніндегі нұсқаулыққа 
сəйкес қосымша демалысты пайдаланатын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі. Сондай-
ақ жұмыс беруші қоғамдық органдармен (кəсіподақ комитетімен) бірлесіп зиянды жəне басқа 
да қолайсыз еңбек жағдайлары үшін қосымша демалысты дербес белгілеген қызметкерлердің 
тізімдік саны есепке алынады.

2-жолда Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1053 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12731) бұйрығымен бекітілген жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына жəне 
еңбекақының жоғары мөлшеріне, жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек демалысына құқық 
беретін өндірістердің, цехтардың, кəсіптер мен лауазымдардың тізімін, ауыр жұмыстардың, 
еңбек жағдайлары зиянды (ерекше зиянды) жəне (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесіне жəне 
оны қолдану жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес жəне кəсіпорынның өзі зиянды жəне қауіпті еңбек 
жағдайлары үшін қысқартылған жұмыс күнін белгілеген, қысқартылған жұмыс күнін пайдала-
натын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.

3 жəне 4-жолдар бойынша Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1056 (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12709) бұйрығымен бекітілген жұмыс берушінің қаражаты 
есебінен қызметкерлерге, сүт немесе оған теңестірілген тамақ өнімдерін беру нормаларына 
сəйкес тегін алатын қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.

5-жолға зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін 
кəсіпорынның əкімшілігі, кəсіподақ комитеті белгілеген немесе ұжымдық шартқа енгізілген 
қосымша ақы алатын қызметкерлердің тізімдік саны енгізіледі.

6-жолда «Жерасты жəне ашық кен жұмыстарында, еңбек жағдайлары ерекше зиянды жəне 
ерекше ауыр жұмыстарда немесе еңбек жағдайлары зиянды жəне ауыр жұмыстарда істеген 
адамдарға берілетін мемлекеттік арнайы жəрдемақы туралы» Қазақстан Республикасының 
1999 жылғы 13 шілдедегі Заңына сəйкес салаларда, өндірістерде, цехтарда, кəсіптерде, лау-
азымдарда істейтін қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі.

7-жол бойынша зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені 
үшін жоғарыда келтірілген жеңілдіктер мен өтемақылардың ең болмаса бірін алатын 
қызметкерлердің тізімдік саны көрсетіледі. Мұның өзінде 7-жолда қызметкер жеңілдіктер 
мен өтемақылардың бір немесе бірнеше түрлерін пайдаланғанына қарамастан тек бір рет 
қана есепке алынады.

8. 4-бөлімде зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында жұмыс істегені үшін 
2-бөлімде көрсетілген жеңілдіктері мен өтемақыларына жұмсалған кəсіпорынның шығындары 
туралы ақпарат көрсетіледі.

Емдік-профилактикалық тағамдарға, сүт жəне басқа да тағамдық өнімдерге бір жылда 
жұмсалған нақты шығыстар үстеме шығыстарға сəйкес бухгалтерлік есепке алу деректерінің 
негізінде жиынтықталған түрде есептеледі.

9. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Ескерпе: Х-бұл айқындама толтыруға жатпайды.
10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. Есепті жылға орташа еңбек жағдайының жай-күйі туралы ақпарат:
1-жол ≥ 2-жолға əрбір баған үшін;
1-жол ≥ 3-жолға əрбір баған үшін;
1-жол ≥ 4-жолға əрбір баған үшін;
1-жол ≥ 14-жолға əрбір баған үшін;
1-жол ≥ 15-жолға əрбір баған үшін;
5-жол ≤ 4-жолға əрбір баған үшін;
6-жол ≤ 4-жолға əрбір баған үшін;
7-жол ≤ 4-жолға əрбір баған үшін;
8-жол ≤ 4-жолға əрбір баған үшін;
9-жол ≤ 4-жолға əрбір баған үшін;
10-жол ≤ 4-жолға əрбір баған үшін;
11-жол ≤ 4-жолға əрбір баған үшін;
12-жол ≤ 4-жолға əрбір баған үшін;
13-жол ≤ 4-жолға əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2-баған əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 3-бағанға əрбір баған үшін;
2) 3-бөлім. Есепті жылға орташа зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларында 

жұмыс істейтін қызметкерлер саны туралы ақпарат:
7-жол ≤ 1-6 жолдардың қосындысы əр баған үшін;
7-жол ≥ 1-жолға əрбір баған үшін;
7-жол ≥ 2-жолға əрбір баған үшін;
7-жол ≥ 3-жолға əрбір баған үшін;
7-жол ≥ 4-жолға əрбір баған үшін;
7-жол ≥ 5-жолға əрбір баған үшін;
7-жол ≥ 6-жолға əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 2-бағанға əрбір баған үшін;
1-баған ≥ 3-бағанға əрбір баған үшін;
3) 4-бөлім. Зиянды жəне басқа да қолайсыз еңбек жағдайларындағы жұмыс үшін 

кəсіпорынның жеңілдіктер мен өтемақыларға жұмсаған шығындары туралы ақпарат:
1-жол ≥ 2-6 жолдарының қосындысы 1-баған үшін;
4) Бөлімдер арасындағы бақылау:
2-бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 1-жол ≥ 3 бөлімнің 1, 2, 3-бағандар бойынша 1-6 

əрбір жолына;
2-бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 1-жол ≥ 3 бөлімнің 1, 2, 3-бағандары бойынша 7-жолы;
егер 3-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 2-жолы > 0;
егер 3-бөлімнің 1-бағанының 2-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 3-жолы > 0;
егер 3-бөлімнің 1-бағанының 3-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 4-жолы > 0;
егер 3-бөлімнің 1-бағанының 4-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 5-жолы > 0;
егер 3-бөлімнің 1-бағанының 5-жолы > 0, онда 4-бөлімнің 1-бағанының 6-жолы > 0;
егер 4-бөлімнің 1-бағанының 2-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0;
егер 4-бөлімнің 1-бағанының 3-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 2-жолы > 0;
егер 4-бөлімнің 1-бағанының 4-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 3-жолы > 0;
егер 4-бөлімнің 1-бағанының 5-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 4-жолы > 0;
егер 4-бөлімнің 1-бағанының 6-жолы > 0, онда 3-бөлімнің 1-бағанының 5-жолы > 0.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 282 бұйрығына 9-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 9
байқаудың статистикалық       к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 29 ноября 2016 года № 282
статистического наблюдения                 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 1221110
Код статистической формы 1221110
           Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен 
         кəсіптері бойынша жалақы мөлшері туралы есеп
2-Т (ПРОФ)           Отчет о размерах заработной платы работников 
               по отдельным должностям и профессиям 

Жылына бір рет Есепті кезең              қыркүйек              жыл
Один раз в год  Отчетный период          сентябрь             год

2-ШК «Шағын кəсіпорынның қызметі туралы» статистикалық нысаны бойынша есеп 
беретіндерден басқа, барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предприятия», 2-МП

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнің 20 қазанына (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 октября (включительно) отчетного периода

БСН коды  
код БИН           

1. Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері бойынша саны жəне жалақы 
мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию о численности и размерах заработной платы работников по отдельным 
должностям и профессиям
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(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 

1 Ұйымдардың басшылары
Руководитель организации 

2 Мамандандырылған (өнді-
рістік-пайдалану) бөлімше-
лердің (қызметтердің) бас-
шылары
Руководители специализиро-
ванных (производственно-экс-
плуатационных) подразделе-
ний (служб)

3 Бағдарламалаушы 
(компьютерлі) Программист 
(компьютерный)

4 Еңбектi қорғау жəне техника 
қауiпсiздiгi жөнінде бойын-
ша инженер
Инженер по охране труда и 
технике безопасности 

5 Есепші
Бухгалтер

6 Экономист
Экономист

7 Аудармашы
Переводчик

8 Жабдықтау жөніндегі агент
Агент по снабжению

9 Заң кеңесшісі (біліктілік 
деңгейі орташа)
Юрисконсульт (среднего уров-
ня квалификации)

10 Бухгалтер (біліктілік деңгейі 
орташа)  Бухгалтер (среднего 
уровня квалификации)

11 Хатшылар, офис-менед-
жерлер 
Секретари, офис-менеджеры

12 Күзетші
Охранник 

13 Автомобиль жүргiзушiлері
Водитель автомобиля

14 Жүк тиеушілер, көмекші 
жұмысшылар
Грузчики, подсобные рабочие

15 Қызмет пен өндіріс орында-
рын жəне аумақтарын таза-
лаушылар Уборщики служеб-
ных и производственных по-
мещений и территорий

2. Қызметшілердің қосымша лауазымдары мен жұмысшылар кəсіптерінің анықтамалы-
ғына сəйкес заңды тұлғаның негізгі экономикалық қызметін түрі бойынша қызметкерлер-
дің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері бойынша саны жəне жалақы мөлшері туралы 
ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию о численности и размерах заработной платы работников по отдельным 
должностям и профессиям по основному виду экономической деятельности юридического 
лица согласно Справочнику дополнительных профессий рабочих и должностей служащих
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3. 1-2 - бөлімдерде көрсетілмеген қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері 
бойынша саны жəне жалақы мөлшері туралы ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию о численности и размерах заработной платы работников по отдельным 
должностям и профессиям, не указанным в разделах 1-2
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А Б В 1 2 3 4 5 6

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 282 бұйрығына 10-қосымша

«Қызметкерлердің жекелеген лауазымдары мен кəсіптері бойынша 
жалақы мөлшері туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1221110, индексі 2-Т 
(ПРОФ), кезеңділігі жылына бір рет)

1. Бұл «Жекелеген лауазымдары мен кəсіптер бойынша қызметкерлердің жалақы 
мөлшері туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық ны-
санын (коды 1221110, индексі 2-Т (ПРОФ), кезеңділігі жылына бір рет) толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 
8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Жекелеген лауазымдары мен кəсіптер бойынша 
қызметкерлердің жалақы мөлшері туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (коды 1221110, индексі 2-Т (ПРОФ), кезеңділігі жылына бір рет) (бұдан 
əрі – статистикалық нысан) толтыру тəртібін нақтылайды.

2. Көрсетілген статистикалық нысанды заңды тұлғалар, олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері толтырады жəне меншіктің иелігі мен статистикалық нысанына 
қарамастан өзінің тұрған жері бойынша тапсырады. 

Заңды тұлға есепті өзінің тұрған жеріндегі мемлекеттік статистиканың аумақтық органы-
на басқа облыстар аумағында орналасқан жəне олардың тұрған жері бойынша мемлекеттік 
статистиканың тиісті аумақтық органына есеп беретін заңды тұлғаның құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелерінің деректерінсіз ұсынады.

3. Осы статистикалық нысан есепті кезеңнің қыркүйек айына толтырылады.
Қызметкерлерді жұмысшылардың негізгі кəсіптері жəне қызметшілердің лауазымдары 

бойынша бөлу кəсіптер сыныптауышына жəне кəсіптер сыныптауышына кірмеген қосымша 
кəсіптер, жекелеген экономикалық қызмет түрлері қызметшілерінің лауазымдарына сəйкес 
жүзеге асырылады.

Жалақыны есептеу, сыйлықақы жəне жалақы қорынан төленетін өзге де төлемдер (ақшалай 
жəне заттай түрінде) туралы деректерден тұратын, есептеу жəне есеп айырысу-төлем, 
жалақыны есептеу тізімдемелері жəне өзге де құжаттар статистикалық нысанды толтырудың 
дереккөзі болып табылады.

4. Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы жалақының есептелген қорының со-
масын қызметкерлердің нақты санына бөлу жолымен анықталады.

5. Қызметкерлердің нақты саны (орташа жалақыны есептеу үшін алынатын) бойынша 
деректерді толтыру кезінде жұмысқа ресми тіркелген қызметкерлердің жекелеген санаттары 
шегерілген тізімдік құрамдағы қызметкерлердің саны (жүктiлiкке жəне босануға, бала күтіміне 
байланысты жəне басқа да демалыстарда жүрген адамдар) ескеріледі.

6. Қызметкерлердің жалақы қоры (еңбекке ақы төлеу) бойынша деректерді толтыру кезінде 
қызметкерлерге еңбекақы төлеу үшін ұйымдардың олардың қаржыландыру көзі мен оларды 
нақты төлеу мерзіміне қарамастан есептеген жиынтық ақшалай қаражатының, сондай-ақ 
ақшалай бірлікке айналдырылған заттай түрдегі қаражаттар, салық жəне басқа да ұстап қалулар 
ескерілген (табыс салығы, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарнасы) 
(лауазымдық айлықақылар (тарифтік мөлшерлемелер)), қосымша төлемдер, үстеме ақылар, 
сыйлықақылар жəне өзге де ынталандыру мен өтемдік сипаттағы төлемдер) көрсетіледі.

7. Осы есептегі жалақы қорына (2 жəне 5-бағандар) бір жылдағы жұмыс нəтижелері бой-
ынша сыйлықақы, біржолғы сыйлықақылар, бірреттік сипаттағы ынталандырулар немесе 
төлемдер енгізілмейді.

Егер сыйлықақылар мен сыйақылар тоқсандағы жұмыс нəтижесі бойынша есептелсе, онда 
қызметкерлердің қыркүйек айындағы жалақысына осы жылдың IIІ тоқсанындағы жұмыс нəтижесі 
бойынша есептелген тоқсандық сыйлықақының үштен бірі қосылады. 

Есепке қыркүйек айына толық нақты жұмыс істеген қызметкерлер бойынша деректер 
енгізіледі (1, 2, 3, бағандар мен 4, 5, 6 бағандар).

Есепке келесі қызметкерлер туралы деректер енгізілмейді: 
1 қыркүйектен кейін жұмысқа қабылданғандар;
1 қазанға дейін жұмыстан босатылғандар;
уақытша еңбекке жарамсыздық парағы барлар;
жүктілігі жəне босануы бойынша демалыста жəне бала күтімі бойынша ақы төленбейтін 

демалыста жүргендер;
жалақысы сақталмайтын демалыста жүргендер;
жыл сайынғы ақылы еңбек демалыста жүргендер;
толық емес жұмыс күніне немесе толық емес жұмыс аптасына қабылданғандар.
Егер көрсетілген есепте кəсіптер жиынтығына ұйымдарға тəн (маңызды) жұмысшылардың 

кəсіптерін жəне қызметкерлердің лауазымдарын қоспаса, кəсіптер жіктеуішіне сəйкес оларды 
3-бөлімде толықтыру керек. 

Жұмысшылардың кəсіптері жəне қызметкерлердің лауазымдары толық жазылуы қажет, 
себебі олардың ішінен көпшілігінің атауы бірдей бола тұра экономикалық қызметтің əр түрлі 
салаларына жатқызылады.

1-бөлімді экономикалық қызмет түрлеріне қарамастан барлық респонденттер толтырады.
2-бөлім экономикалық қызмет түрлеріне байланысты толтырылады. Кəсіптер жəне 

лауазымдар Қызметшілердің лауазымдары мен жұмысшылардың қосымша кəсіптерінің 
анықтамалығына сəйкес (бұдан əрі - ҚЛЖКА) көрсетіледі. Негізігі экономикалық қызмет түрі 
бойынша ҚЛЖКА-ны статистика органының қызметкерлерінен алу қажет. 

3-бөлім 1-2 бөлімдерде көрсетілмеген лауазымдар мен кəсіптер бойынша толтырылады.
8. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-

та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

9. Арифметика-логикалық бақылау:
3-баған = 2-баған * 1000 / 1-баған;
6-баған = 5-баған * 1000 / 4-баған;
1-баған ≥ 4-баған;
2-баған ≥ 5-баған.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 282 бұйрығына 11-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 11
байқаудың статистикалық       к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 29 ноября 2016 года № 282
статистического наблюдения                 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
дерек терді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 1191104
Код статистической формы 1191104
   Еңбек бойынша есеп
1-Т       Отчет по труду
 
Жылдық  Есепті кезең           жыл
Годовая  Отчетный период         год

«Шағын кəсіпорынның қызметі туралы» индексі 2-ШК статистикалық нысаны бойынша 
есеп беретіндерден, басқа барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют все юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделе-
ния, кроме отчитывающихся по статистической форме «О деятельности малого предпри-
ятия», индекс 2-МП.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 12 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 12 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды  
код БИН           

1. Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты орналасқан  
орнын көрсетіңіз (оның тіркелген жеріне қарамастан) - 
облыс, қала, аудан, елді мекен 
Укажите фактическое место расположения юридического 
лица (подразделения) (независимо от места его 
регистрации) – область, город, район, населенный пункт 

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ƏАОЖ)  
сəйкес аумақ коды (статистикалық ны санды қағаз
 жеткізгіште тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору административно-
территориальных объектов (КАТО) (заполняется работником
 органа статистики при сдаче статистической 
формы на бумажном носителе) 

Заңды тұлғаның (бөлімшенің) нақты жүзеге асырылатын 
экономикалық қызметінің негізгі түрінің коды мен 
атауын Экономикалық қызмет түрлерінің номенклату-
расына сəйкес (ЭҚЖЖ бойынша код) көрсетіңіз 
Укажите наименование и код согласно Номенклатуре 
видов экономической деятельности (код по ОКЭД) 
фактически осуществляемого основного вида экономи- 
ческой деятельности юридического лица (подразделения)
 
2. Есепті жылға орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны жəне жалақы қоры 
туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные о списочной численности работников в среднем за отчетный год и фонде 
заработной платы

Жол 
коды
Код

строки

ЭҚЖЖ бойынша
экономикалық қызмет 

түрлерінің атауы
Наименование видов эко-
номической деятельности 
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ұйым (бөлімше) бойын-

ша барлығы 
Всего по организации 
(подразделению)

Х

1.1 оның ішінде: 
в том числе: 
негізгі қызметтің персо-
налы  персонал основной 
деятельности

1.2 қайталама қызметтің 
персоналы  персонал 
вторичной деятельности 

Х Х Х Х Х Х Х

1.2.1 Х Х Х Х Х Х
1.2.2 Х Х Х Х Х Х
1.2.3 Х Х Х Х Х Х
1.2.4 Х Х Х Х Х Х

3. Негізгі жұмыс топтары бойынша есепті жылға орташа алғандағы қызметкерлердің 
тізімдік саны жəне жалақы қоры туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные о списочной численности работников в среднем за отчетный год и фонде 
заработной платы по основным группам занятий
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Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ұйым (бөлімше) бойынша 

барлығы  Всего по организации 
(подразделению)

1.1 оның ішінде:   в том числе:
билік органдарының жəне 
ұйымдардың басшыларын қоса, 
барлық деңгейдегі басқармалар 
басшылары (өкілдері)
руководители (представители) 
органов власти и управления всех 
уровней, включая руководителей 
организаций

1.2 біліктілік деңгейі жоғары маман-
дар   специалисты высшего уровня 
квалификации 

1.3 біліктілік деңгейі орта мамандар
специалисты среднего уровня ква-
лификации 

1.4 ақпарат дайындаумен, 
құжаттама ларды ресімдеумен, 
есеп жүргізумен жəне қызмет 
көрсетумен айналысатын 
қызметшілер
служащие, занятые подготовкой ин-
формации, оформлением докумен-
тации, учетом и обслуживанием

1.5 қызмет көрсету, коммуналдық 
қызметтерді көрсету, сауда жəне 
ұқсас қызмет түрлері саласының 
қызметкерлері
работники сферы обслуживания, 
предоставления коммунальных ус-
луг, торговли и родственных видов 
деятельности

1.6 ауыл, орман, аңшылық, 
балық өсіру жəне балық аулау 
шаруашылықтарының білікті 
қызметкерлері квалифицирован-
ные работники сельского, лесного, 
охотничьего хозяйств, рыбоводства 
и рыболовства

1.7 ірі жəне ұсақ өнеркəсіптік 
кəсіп орындардың, көркем 
кəсіптердің, құрылыстың, 
көліктің, байланыстың, геология 
мен жер қойнауын барлаудың 
білікті қызметкерлері
квалифицированные рабочие круп-
ных и мелких промышленных пред-
приятий, художественных промыс-
лов, строительства, транспорта, 
связи, геологии и разведки недр

1.8 қондырғылар мен машиналар-
дың операторлары, аппаратшы-
лары, машинистері мен слесарь-
құрастырушылар  операторы, 
аппаратчики, машинисты установок 
и машин и слесари-сборщики

1.9 біліксіз жұмысшылар 
неквалифицированные рабочие

4. Есепті жылға орташа алғандағы жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 
бойынша орындайтын адамдар; толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтін жəне 
қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған қызметкерлердің саны жəне жалақы 
қоры туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные о численности и фонде заработной платы: лиц, выполняющих работы по до-
говорам гражданско-правового характера; работников, работающих неполное рабочее время 
и принятых на работу по совместительству, в среднем за отчетный год

Жол 
коды
Код

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего 

А Б 1
1 Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмысқа 

қабылданған қызметкерлердің саны, адам
Численность работников, принятых на работу по совместительству 
(из других организаций), человек

2 Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша 
орындайтын адамдардың саны, адам
Численность лиц, выполняющих работы по договорам гражданско-
правового характера, человек

3 Қоса атқарушылық бойынша (басқа ұйымдардан) жұмысқа 
қабылданған қызметкерлерге есептелген жалақы қоры, мың 
теңге (ондық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный работникам, принятым по со-
вместительству (из других организаций), тысяч тенге (с десятичным 
знаком)

4 Жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша 
орындайтын адамдарға есептелген жалақы қоры, мың теңге 
(оңдық белгімен)
Фонд заработной платы, начисленный лицам, выполняющих работы 
по договорам гражданско-правового характера, тысяч тенге (с деся-
тичным знаком)

5 Толық емес жұмыс күні немесе толық емес жұмыс аптасымен 
жұмыс істейтіндердің саны, адам
Численность работающих неполный рабочий день или неполную ра-
бочую неделю, человек

6 Өндірістің бос тұрып қалуына байланысты уақытша жұмыс 
істемейтін қызметкерлердің саны, адам
Численность работников, временно неработающих в связи с просто-
ем производства, человек

5. Қызметкерлердің күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные об использовании календарного фонда времени работников

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
Барлық қызметкерлердің жұмыспен өтелген саны Число отрабо-
танных всеми работниками

Х

1 адам-күн человеко-дней 
2  адам-сағат, мың адам-сағат (ондық белгімен) человеко-часов, ты-

сяч человеко-часов (с десятичным знаком) 
3 Жұмыспен өтелмеген адам-күн саны, барлығы Число неотрабо-

танных человеко-дней, всего
одан: из них: Х

3.1 ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысы (қосымша еңбек 
демалысын қосқанда)
оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска (включая дополнитель-
ные трудовые отпуска)

3.2 оқу демалыстары
учебные отпуска

3.3 науқастануына байланысты по болезни
3.4 жалақысы сақталмайтын демалыстармен байланысты

в связи с отпусками без сохранения заработной платы 
3.5 өндірістің бос тұрып қалуына байланысты

в связи с простоем производства
3.6 басқа себептер бойынша по другим причинам
4 Мерекелік жəне демалыс күндерінің саны, адам-күн Число празд-

ничных и выходных, человеко-дней
6. Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді оқыту туралы ақпаратты 
көрсетіңіз (есепті жылға), адам
Укажите информацию об обучении работников за счет средств работодателя (за отчетный 
год), человек

Жол 
коды
Код

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование пока-

зателей

Жұмыс берушінің 
қаражаты 

есебінен оқыған 
қызметкерлердің 
саны - барлығы 
Численность 

работников, об-
ученных за счет 

средств работода-
теля - всего

Одан келесі бағыттар бойынша:
Из них по следующим направ-

лениям:
біліктілікті 
арттыру
повыше-
ние квали-
фикации

кəсіптік 
даярлау 
професси-
ональная 
подго-
товка

кəсіптік 
қайта да-
ярлау

професси-
ональная 
перепод-
готовка

А Б 1 2 3 4
1 Барлығы 

Всего
одан білім деңгейімен:
из них с уровнем обра-
зования:

Х Х Х Х

1.1 техникалық, кəсiптiк 
жəне орта оқу орнынан 
кейінгі бiлiм
техническое, професси-
ональное и послесред-
нее образование

1.2 жоғары бiлiм 
высшее образование

1.3 жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім
послевузовское обра-
зование

7. Жұмыс күшінің қозғалысы туралы деректерді көрсетіңіз, адам
Укажите данные о движении рабочей силы, человек

Жол 
коды
Код

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей
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А Б 1 2 3 4 5
1 Есепті кезеңнің басына қызметкерлер-

дің тізімдік саны – барлығы
Списочная численность работников на на-
чало отчетного периода – всего

2 Есепті кезеңде жұмысқа қабылданған 
қызметкерлер – барлығы
Принято работников за отчетный пери-
од – всего
одан:
из них:

2.1 есепті жылы жоғары оқу орындарын 
бітіргендер санынан жоғары білімі бар 
мамандар 
специалистов с высшим образованием из 
числа окончивших высшие учебные заве-
дения в отчетном году

Х Х Х

2.1.1 одан оқыту нəтижесінде алынған 
мамандығы бойынша
из них по специальности, полученной в 
результате обучения

Х Х Х

2.2 жаңадан құрылған жұмыс орындарына 
алынған қызметкерлер 
принято работников на вновь созданные 
рабочие места

Х Х Х

2.3 мүгедектігі бар қызметкерлер
работников, имеющих инвалидность

Х Х Х

3 Есепті кезеңде жұмыстан шыққан 
қызметкерлер – барлығы
Выбыло работников за отчетный пери-
од – всего

3.1 персонал санының қысқартылуына 
байланысты 
в связи с сокращением численности пер-
сонала 

3.2 кəсіпорынның таратылуына байланы-
сты в связи с ликвидацией предприятия

3.3 біліктілігінің жетіспеуі салдарынан 
қызметкер атқарып жүрген лауазымына 
немесе орындайтын жұмысына сəйкес 
келмегеніне байланысты
в связи с несоответствием занимаемой 
должности или выполняемой работе 
вследствие недостаточной квалификации

3.4 еңбек тəртібін бұзғанына байланысты
в связи с нарушением трудовой дис-
циплины

3.5 тараптардың еркінен тыс мəн-жайларға 
байланысты
в связи с обстоятельствами, независящи-
ми от воли сторон

3.6 өз еркі бойынша (қызметкердің баста-
масы бойынша)
по собственному желанию (по инициативе 
работника)

3.7 басқа себептер бойынша по другим 
причинам

4 Есепті кезеңнің соңына 
қызметкерлердің тізімдік саны – 
барлығы
Списочная численность работников на 
конец отчетного периода - всего

8. Есепті жылдың соңындағы қызметкерлердің тізімдік санының құрамы туралы 
деректерді көрсетіңіз, адам 
Укажите данные о составе списочной численности работников на конец отчетного года, человек

Жол 
коды
Код

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего 

А Б 1
1 Ұйым (бөлімше) бойынша барлығы 

Всего по организации (подразделению)
соның ішінде адамдар жасы бойынша: 
в том числе лица в возрасте:

Х

1.1 14 – 15 жас     лет
1.2 16 – 28 жас     лет
1.3 29 – 49 жас     лет
1.4 50 жас жəне үлкен   

     лет и старше
2 1-жолдан:  из строки 1:

Жұмыс істейтін зейнеткерлер 
Работающие пенсионеры

3 1-жолдан:  из строки 1:
Мүгедектігі бар қызметкерлер
Работники, имеющие инвалидность

3.1 одан: из них:
Мүгедектігі бар əйелдер
Женщины, имеющие инвалидность

9. Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар туралы деректерді көрсетіңіз, мың теңге 
(ондық белгімен) 
Укажите данные о затратах на содержание рабочей силы, тысяч тенге (с десятичным знаком) 

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындардың сомасы – 

барлығы
Сумма затрат на содержание рабочей силы – всего 

1.1 Қызметкерлердің жалақы қоры - барлығы Фонд заработной 
платы работников – всего

1.1.1 соның ішінде:
в том числе:
 тарифтік мөлшерлеме мен лауазымдық (базалық) 
қызметақы бойынша есептелген жалақы 
 заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и долж-
ностным (базовым) окладам 

1.1.2 тұрақты сипаттағы сыйлықақылар
премии, носящие регулярный характер

1.1.3 біржолғы төлемдер мен сыйлықақылар 
единовременные выплаты и премий 

1.1.4 жұмыс режимі мен еңбек жағдайына байланысты 
өтемақылық төлемдер 
компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и 
условиями труда

1.1.5 жұмыспен өтелмеген уақыт үшін ақы төлеу
оплата за неотработанное время

1.1.6 1.1-жолдан: 
из строки 1.1:
заттай түрдегі жалақы қоры – барлығы
фонд заработной платы в натуральной форме – всего

 1.2 Жалақы қорына қосылмайтын төлемдер мен шығыстар - 
барлығы
Выплаты и расходы, не учитываемые в фонде заработной пла-
ты - всего

1.2.1 соның ішінде:
в том числе:
ұйымның қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бой-
ынша шығыстары 
расходы организации по обеспечению работников жильем 

 1.2.1.1 одан:
из них:
қызметкерлердің меншігіне берілген тұрғын үйдің құны
стоимость жилья, переданного в собственность работникам

 1.2.1.2 қызметкерлерге тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын 
үйді сатып алуына берілетін ақысыз демеу  қаржылар, 
қызметкерлерге ұйымның сатқан пəтерлерінің нарықтық 
құны мен қызметкермен төлеген соманың арасындағы 
айырмашылығы
 безвозмездные субсидии, предоставленные работникам на жи-
лищное строительство или приобретение
 жилья, разница между рыночной стоимостью квартиры, реа-
лизованной организацией работнику и суммой, уплаченной ра-
ботником

 1.2.1.3 қызметкерлердің шығыстарын өтеу тəртібінде (пəтерді, 
жатақханада орынды жалға алу) коммуналдық қызметтерге 
жəне ағымдағы жөндеуге ақы төлеу бойынша ұйыммен 
төленетін шығындар
расходы, уплаченные организацией в порядке возмещения рас-
ходов работников по оплате жилого помещения (плата за аренду 
квартиры, места в общежитии), коммунальных услуг и по оплате 
текущего ремонта.

1.2.2 ұйымның қызметкерлерін əлеуметтік қорғауға жұмсаған 
шығыстары 
расходы организации на социальную защиту работников 

1.2.3 ұйымның қызметкерлерін оқытуға жұмсаған шығыстары 
расходы организации на обучение работников 

1.2.3.1 одан:
из них:
жұмыс берушімен (ұйыммен) өндірістік қажетті ліктерге 
байланысты оқыту мекемелеріне оқуға жіберілген жəне 
ұйымның қаражаты есебінен студенттер мен оқушыларға 
төленетін степендиялар
стипендии студентам и учашимся, направленным работодателем 
(организацией) на обучение в учебные заведения, связанные с 
производственной необходимостью и выплачиваемые за счет 
средств организации

1.2.3.2 тренингтерге жəне басқа да білім беру шараларына 
жұмсалған шығыстары
расходы на тренинги и другие образовательные мероприятия

1.2.4 мəдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-
сауықты ұйымдастыруға жұмсалған шығыстар 
расходы на проведение культурных мероприятий, а также по ор-
ганизации отдыха и развлечений 

1.2.5 жоғарыда келтірілген топтарға жатпайтын, жұмыс күшін 
ұстауға көзделген шығыстар 
расходы организации на рабочую силу, не отнесенные к вышепе-
речисленным группам

1.2.6 жұмыс күшін пайдалануға байланысты салықтар 
налоги, связанные с использованием рабочей силы 

1.2.6.1 1.2.6 – жолдан:
из строки 1.2.6:
əлеуметтік салық
социальный налог

1.2.6.2 шетел жұмысшы күшін тартумен байланысты шығыстар
расходы связанные с привлечением иностранной рабочей силы

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

Электрондық пошта мекенжайы 
(респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента)______________    Телефон ________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз4

Согласны на опубликование первичных данных4  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз4

Не согласны на опубликование первичных данных4 

Орындаушы
Исполнитель ____________________________________________ ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефон
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы
Руководитель ____________________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер _______________________________________  ______________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
 

 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
 Место для печати (при наличии

Ескертпе:
Примечание:

* Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О го-
сударственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 282 бұйрығына 12-қосымша

«Еңбек бойынша есеп» (коды 1191104, индексі 1-Т, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық 

нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
1-бөлім. Жалпы ережелер

1. Осы «Еңбек бойынша есеп» (коды 1191104, 1-Т индексі, кезеңділігі жылдық) жалпымем-
лекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Еңбек бойынша есеп» (коды 1191104, 1-Т индексі, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын (бұдан əрі - 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Еңбек бойынша статистикалық нысандарды толтыру барысында келесі анықтамалар 
қолданылады:

1) жұмыс уақыты – қызметкер жұмыс берушінің актілеріне жəне еңбек шартының талап-
тарына сəйкес еңбек міндеттерін орындайтын уақыт, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
Еңбек Кодексіне сəйкес жұмыс уақытына жатқызылған өзге де уақыт кезеңдері;

2) қызметтің қайталама түрі – үшінші тұлғалар үшін өнімді өндіру мақсатында жүзеге асы-
рылатын, негізгіден басқа қызмет түрі;

3) қызметтің негізгі түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын кез келген басқа қызмет 
түрлерінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;

4) өкілдік – заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасқан жəне заңды тұлғаның 
мүдделерін қорғауды жəне өкілдік етуді жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда оның атынан мəмілелер жəне 
басқа да құқықтық əрекеттерді жасайтын оқшауланған бөлімшесі;

5) толық емес жұмыс уақыты – Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде белгiленген 
қалыпты ұзақтықтан аз уақыт, оның iшiнде: толық емес жұмыс күнi, яғни күнделiктi жұмыс (жұмыс 
ауысымы) ұзақтығының нормасын азайту; толық емес жұмыс аптасы, яғни жұмыс аптасындағы 
жұмыс күндерiнiң санын қысқарту; бiр мезгiлде күнделiктi жұмыс (жұмыс ауысымы) ұзақтығының 
нормасын азайту жəне жұмыс аптасындағы жұмыс күндерiнiң санын қысқарту;

6) филиал – заңды тұлғаның орналасқан жерінен тыс орналасқан жəне оның қызметін, 
соның ішінде өкілдіктерінің қызметтерін түгел немесе бір бөлігін жүзеге асыратын заңды 
тұлғаның оқшауланған бөлімшесі.

3. Респонденттер еңбек бойынша статистикалық нысандарды, егер оларға заңды 
тұлғалардың статистикалық нысандарды тапсыру бойынша өкілеттіктер берілген жағдайда, 
статистика органдарына өзінің тұрған жері бойынша тапсырады. Егер құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелерінің осындай өкілеттіктер болмаған жағдайда, статистикалық ны-
сандарды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлғалар ұсынады.

Заңды тұлғалар өз қызметін екі немесе одан да көп облыс аумағында жүзеге асырса, 
статистикалық нысанды əрбір бөлімше бойынша жеке бланкілерде тапсырады, яғни деректер 
қызмет жүзеге асырылатын жер бойынша көрсетілуі тиіс. 

4. Еңбек бойынша статистикалық нысандарды респонденттер қатаң түрде белгіленген 
күнтізбелік есепті кезең уақытында толтырады: тоқсан жəне жыл. «Еңбек бойынша есеп» 
статистикалық нысаны тоқсанның бірінші айының бірінші күнінен есепті тоқсанның үшінші 
айының соңғы күніне (қоса алғанда), статистикалық нысан 1 қаңтардан 31 желтоқсан (қоса 
алғанда) аралығындағы кезеңге толтырылады.

Деректер жұмыс берушінің актілері жəне бастапқы есеп құжаттамасының біріздендірілген 
нысандары: қызметкерді жұмысқа қабылдау, басқа жұмысқа ауыстыру, еңбек шартын бұзу, 
тоқтату туралы бұйрықтар (өкімдер), жұмыс уақытын пайдалану есебінің табельдері, есеп 
айырысу-төлем тізімдемелерінің негізінде толтырылады.

Жұмыс уақытын пайдалану есебінің табелінде жұмысқа шықпау себептері, толық емес 
жұмыс күні, үстеме жұмыс туралы жəне басқа белгіленген жұмыс тəртіптерінен ауытқулар 
туралы белгілер тиісті құжаттар (еңбекке жарамсыздық парақтары, бос тұрғаны туралы 
бұйрықтар (өкімдер), мемлекеттік жəне қоғамдық міндеттерді атқарғаны туралы анықтамалар) 
негізінде ғана көрсетіледі.

5. Есепті кезең ішінде құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелер бір заңды тұлғадан екінші 
тұлғаға берілген жағдайда, берген заңды тұлғаның еңбек туралы статистикалық нысанынан 
көрсетілген деректер жыл басынан бергі кезең үшін алып тасталынады жəне заңды тұлғаның 
құрамына кірген осы құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелер сол сияқты жыл басынан 
бастап соның есебіне енгізіледі.

Заңды тұлғаның шаруашылықты жүргізуінің ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген жағдайда, 
заңды тұлғаның жаңа мəртебесі бойынша деректер осы өзгеріс болған айдан бастап 
есептелінеді, бұрынғы мəртебесі бойынша жыл басынан бергі айлардағы деректер еңбек 
бойынша статистикалық нысандардан алып тасталынбайды.

6. Еңбек бойынша статистикалық нысандарда қателер жəне басқа да бұрмалаушылықтар 
анықталған жағдайда, заңды тұлғалар есептік деректерді түзетуді бұдан кейінгі есептердің өспелі 
қорытынды деректерінде қателер немесе бұрмалаушылықтар табылғаннан кейін жүргізеді.

2-бөлім. 
Қызметкерлердің саны

7. Тізімдік санда жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, жұмысты белгілі бір 
мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті кезеңде ұйымның 
тізімінде бар барлық қызметкерлер, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адам-
дар ескеріледі.

8. Тізімдік санға енгізілетін:
1) Қызметкерлер:
бірлескен кəсіпорындарда жұмыс істейтін басқа елдердің жұмысшылары мен мамандары, 

сондай-ақ шетел жұмыс күштері – республика аумағында еңбек əрекетін жүзеге асыру үшін 
жұмыс беруші елден тысқары жалдаған шетел азаматтары жəне азаматтығы жоқ азаматтар;

жұмысты вахталық əдіспен орындау үшін жіберілгендер;
еңбек шартының талаптары бойынша толық емес жұмыс уақытына жұмысқа 

қабылданғандар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сəйкес жұмыс 
уақытының қысқартылған ұзақтығы белгіленген қызметкерлер (он сегiз жасқа толмаған 
қызметкерлер; ауыр жұмыстарда, зиянды (аса зиянды) жəне (немесе) қауiптi еңбек 
жағдайларында жұмыс iстейтiн қызметкерлер; бiрiншi жəне екiншi топтардағы мүгедектер), 
сондай-ақ қоғамдық бастамаларда (жалақы есептелмейтін) жұмыс істейтін адамдар.

олардың сол ұйымдағы жалақысы сақталатын болса, іссапарларда жүргендер, сондай-ақ 
шетелдерде қысқа мерзімді қызметтік іссапарларда жүрген қызметкерлер қосылады;

егер олар жалақыны осы ұйымнан алатын болса, ұйымнан тыс жерлерде уақытша жұмыс 
істейтіндер (жүктелім бойынша);

егер олардың жалақысы негізгі жұмыс орны бойынша сақталмайтын болса, басқа 
ұйымдардан жұмысқа уақытша тартылғандар;

егер олар штаттық лауазымға қабылданған болса, жоғары оқу орындарының ғылыми-зерттеу 
секторларына жұмысқа тартылған жоғары оқу орындарының күндізгі бөлімінің студенттері;

қызметкердің оған тапсырылатын жұмысқа сəйкестігін тексеру мақсатында жұмысқа 
сынақ мерзімімен қабылданғандар. Бұл қызметкерлер тізімдік санға еңбек шартының əрекет 
етуінен бастап енгізіледі;

уақытша жұмыста жоқ қызметкерлердің (науқастануы, жүктiлiгі жəне босануы бойынша 
демалыс, бала күтіміне байланысты демалыста болуы) орнына қабылданғандар;

ұйыммен жұмысты үйінде (үйде жұмыс iстейтiн қызметкерлер) жеке еңбегімен орындау 
туралы еңбек шартын жасағандар.

Жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер деп жұмыс берушiмен жұмысты үйде жеке еңбегiмен, 
өз материалдарымен жəне өзiнiң немесе жұмыс берушi бөлiп беретiн не жұмыс берушi қаражаты 
есебiнен сатып алатын жабдықтарды, құрал-саймандар мен тетiктердi пайдалана отырып ту-
ралы еңбек шартын жасасқан адамдар саналады. 

Қызметкерлердің тізімдік санында жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер əрбір күнтізбелік 
күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.
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(Жалғасы. Басы 17-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 

2) Адамдар:
 қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар (жалақы есептелетін жəне есептелмейтін).
 Толық емес жұмыс уақытына қабылданған қызметкерлердің, сондай-ақ қоғамдық ба-

стамаларда жұмыс істейтін адамдардың тізімдік санында əрбір күнтізбелік күн бүтін бірлік 
ретінде есептеледі;

 9. Сондай-ақ тізімдік құрамға ұйымда уақытша болмаған қызметкерлер де кіреді:
1) ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалысында жүргендер;
2) əкімшілік құқық бұзғаны үшін əкімшілік қамауға алынған қызметкерлерді қоса, себепсіз 

жұмысқа шықпағандар;
3) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген жəне жалақысы сақталмайтын демалыста 

жүргендер, сондай-ақ еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша қызметкердiң өтiнiшi 
негiзiнде бiлiм беру ұйымдарына түсетін жəне түсу емтихандарын тапсыру үшін жалақысы 
сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлер;

4) демалыс жəне мереке күндеріндегі жұмысы үшін қосымша демалыс күнін алғандар;
5) егер олардың жалақысы сақталатын болса, біліктілігін арттыру немесе қайта даярлау 

үшін білім беру ұйымдарына жұмыстан босатылып жіберілгендер;
6) еңбек ақыны толық немесе жартылай сақтаумен сынақтар мен емтихандарға дайында-

лу жəне оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) 
дайындау мен қорғау үшiн оқу демалыстарында жүргендер;

7) жүктілігі жəне босануына байланысты демалыста, жаңа туған нəрестені (балаларды) 
асырап алуға байланысты демалыста, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланы-
сты жалақысы сақталмайтын демалыстарда жүргендер;

8) жұмыс берушiнiң қызметкерлер өкiлдерiмен келiсу бойынша қабылданған актiлерiмен 
бекiтiлген ауысымдық кестелерге сəйкес демалыс күндері барлар;

9) қызметкерлердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жалақы 
сақталмайтын демалыста жүргендер;

10) мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауына байланысты жұмысқа шықпаған 
қызметкерлер; 

11) науқастануына байланысты жұмысқа келмегендер (уақытша еңбекке жарамсыздық 
парағына сəйкес жұмысқа шыққанға дейін науқастанған бүкіл кезең ішінде немесе мүгедектікке 
шыққанға дейін);

12) өндірістің бос тұруына байланысты орнында болмағандар;
13) сот өкімі шыққанға дейін тергеуде жатқандар;
14) ұзақ мерзімді қызметтік іссапарға жіберілгендер, оның ішінде құрылыс, монтаждау жəне 

реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;
15) əскери-техникалық жəне басқа да əскери мамандықтар бойынша дайындықта жүргендер.
10. Тізімдік құрамына енгізілмейтін:
1) Қызметкерлер:
басқа ұйымдардан қоса атқарушылық қызмет бойынша жұмысқа қабылданғандар;
егер олардың негізгі жұмыс орнындағы жалақысы сақталмайтын болса, басқа ұйымға 

уақытша жұмысқа жіберілгендер;
жұмыс беруші білім беру ұйымдарына жұмыстан қол үзіп оқуға жіберілгендер, осы ұйымның 

қаражаты есебінен стипендия алатындар.
Қоса атқарушылық бойынша жұмысты орындайтын қызметкерлерге негізгі жұмыс уақытынан 

бос уақытында еңбек шартының талаптарында тұрақты ақы төленетін басқа жұмысты орын-
дайтындар жатады.

Ұйымда еңбек қатынастарында тұрған (негізі жұмыс орны бойынша) немесе екі, бір жарым 
мөлшермесі бар қосымша қызмет атқарушылық бойынша жұмыс атқаратын қызметкер осы 
ұйым қызметкерлерінің тізімдік санына бір адам (бүтін бірлік) ретінде саналады.

2) Адамдар:
азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысты орындаушылар;
жұмыспен қамту мəселелері бойынша уəкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға 

жұмыс үшін тартылғандар.
Жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын адамдарға ұйымның ішкі 

тəртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгіленген нақты жұмыс көлемін (бір жолғы, арнаулы 
шаруашылық) орындау уақытына ғана шарт бойынша қабылданғандар жатады.

11. Есепті кезеңнің басындағы (соңындағы) қызметкерлердің тізімдік саны есепті кезеңнің 
белгілі бір күніне сол күні қабылданғандарды жəне кеткен қызметкерлерді қоспағанда айдың 
бірінші немесе соңғы күні ұйымның тізімдік құрамы санының көрсеткіші болып табылады. 

12. Белгілі бір кезең ішінде қызметкерлердің орташа тізімдік санын анықтау үшін жұмыс 
берушінің актілері негізінде нақтыланатын (қабылдау, қызметкерлерді басқа жұмысқа ауысты-
ру жəне еңбек шартын тоқтату туралы бұйрықтар, өкімдер) тізімдік құрамдағы қызметкерлер 
санының күн сайынғы есебі жүргізіледі. Тізімдік құрамдағы қызметкерлердің əр күнгі саны 
қызметкерлердің жұмыс уақытын пайдалануын есепке алу табелінің деректеріне сəйкес 
болуы қажет.

Есепті айдағы қызметкерлердің орташа тізімдік саны мереке (жұмыс істемейтін) жəне 
демалыс күндерін қоса алғанда есепті айдың əрбір күнтізбелік күнін, яғни айдың 1-нен 30 не-
месе 31 (ақпан айы үшін - 28 немесе 29-ын қоса) күнін қоса, тізімдік құрамның қызметкерлер 
санын қосу жəне алынған соманы айдағы күнтізбелік күндер санына бөлу жолымен есептеледі.

Демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер 
саны соның алдыңғы жұмыс күнгі қызметкерлердің тізімдік санына тең деп қабылданады. 
Қатарынан екі немесе одан да көп демалыс немесе мереке (жұмыс істемейтін) күндер болса, 
осы күндердің əрқайсысындағы тізімдік құрамдағы қызметкерлер саны əлгі демалыс немесе 
мереке (жұмыс істемейтін) күндердің алдындағы жұмыс күнгі тізімдік құрамдағы қызметкерлер 
санымен теңдей етіп алынады.

13. Толық ай жұмыс істемеген ұйымдардағы (жаңадан құрылған, таратылған, өндірістің 
маусымдық сипаты бар ұйымдардағы) қызметкерлердің бір айдағы орташа тізімдік саны 
ұйымның есепті айдағы барлық жұмыс күндеріндегі, жұмыс кезеңіндегі демалыс жəне мереке 
(жұмыс істемейтін) күндерді қоса, тізімдік құрамдағы қызметкерлер санының қосындысын есепті 
айдағы күнтізбелік күндердің жалпы санына бөлу жолымен анықталады.

14. Бір тоқсанға орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны ұйымның тоқсандағы 
жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосу жəне алынған 
санды үшке бөлу жолымен анықталады.

15. Жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі қызметкерлердің орта-
ша тізімдік саны жыл басынан бастап есепті айды қоса есептеген кезеңдегі барлық өткен 
айлардағы қызметкерлердің орташа айлық санын қосу жəне жыл басынан бергі кезең ішінде 
ұйымның жұмыс істеген айларының санына алынған қосындыны бөлу жолымен анықталады.

16. Қызметкерлердің бір жылға алғандағы орташа жылдық тізімдік саны есепті жылдың 
барлық айларына орташа алғандағы қызметкерлердің орташа санын қосу жəне алынған 
қосындыны 12-ге бөлу жолымен анықталады.

17. Егер ұйым толық жыл істемесе (жұмыс сипаты маусымдық немесе есептік жылдың 
қаңтарынан кейін құрылған), онда қызметкерлердің орташа жылдық тізімдік саны ұйымның 
жұмыс істеген барлық айларындағы қызметкерлердің орташа тізімдік санын қосып, алынған 
қосындыны 12-ге бөлу жолымен анықталады.

3-бөлім. Қызметкерлердің нақты саны жəне азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар 
бойынша тартылған адамдардың саны жəне қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтіндер

18. Қызметкерлердің нақты санын алу үшін (орташа айлық жалақыны есептеу үшін алы-
натын) тізімдік құрамдағы қызметкерлер санынан мынадай санаттағы қызметкерлер алып 
тасталады:

1) бiлiм беру ұйымдарында оқып жүрген жəне жалақысы сақталмайтын демалыста 
жүргендер, сондай-ақ қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi 
бойынша бiлiм беру ұйымдарына түсетін жəне түсу емтихандарын тапсыру үшін жалақысы 
сақталмайтын демалыста жүрген қызметкерлер;

2) егер олардың жалақысы сақталмаса, ұзақ мерзімді іссапарға соның ішінде құрылыс, 
монтаждау жəне реттеу жұмыстарын орындау мақсатында жіберілгендер;

3) жүктілік пен босануға байланысты демалыстарда, жаңа туған баланы (балаларды) асы-
рап алуға байланысты демалыстарда, бала үш жасқа толғанға дейiн оның күтiмiне байланысты 
жалақысы сақталмайтын еңбек демалыстарында жүргендер;

4) қызметкердің өтiнiшi негiзiнде еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша жалақысы 
сақталмайтын демалыста жүргендер.

19. Қоса атқарушылық бойынша қабылданған, не толық емес жұмыс уақытына қабылданған 
(ауыстырылған) қызметкерлер қызметкерлердің нақты санында есептеу арқылы табылады, яғни 
олардың саны есепті айдағы жұмыспен өтелген адам-сағатты бір айдағы жұмыс уақытының 
белгіленген ұзақтығына бөлу жолымен анықталады. Мұндай қызметкерлер тізімдік санында 
бүтін бірлік ретінде есептеледі, ал нақты санды есептеу кезінде жұмыспен өтелген уақыты 
бойын ша есептеледі.

Толық емес жұмыс уақытына қабылданған қызметкерлер, тізімдік санында бүтін бірлік 
ретінде есептеледі, ал нақты санды есептеу кезінде өтелген жұмыс уақыты бойынша есептеледі.

20. Өндірістік-экономикалық сипаттағы себептер бойынша жұмысын уақытша тоқтатқан 
кəсіпорындар (ұйымдар) қызметкерлердің нақты санын жалпы негізде анықтайды, яғни мұндай 
қызметкерлер қызметкерлердің нақты санында бүтін бірлік ретінде есептеледі.

21. Жұмысты үйде iстейтiн қызметкерлер қызметкерлердің нақты санында əрбір күнтізбелік 
күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі.

22. Толық емес ай (тоқсан, жыл) жұмыс істеген ұйымдар бойынша кезең ішінде орташа 
алғанда, қызметкерлердің нақты санын есептеу тəртібі (орташа айлық жалақыны есептеу үшін 
қабылданған) осы Нұсқаулықтың 12-17-тармақтарында баяндалған, кезең ішіндегі орташа 
алғанда, қызметкерлердің тізімдік санын есептеу тəртібіне ұқсас.

23. Орташа айлық жалақыны есептеу үшін азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бой-
ынша тартылған адамдар қызметкерлердің нақты санына қосылмайды. Азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарттар бойынша тартылған адамдардың есебі «Еңбек бойынша есеп» (1-Т 
индексі, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанның 4- бөлімінде жеке жүргізіледі. Бұл 
қызметкерлер осы шарттың барлық қолданыстағы кезеңінде əрбір күнтізбелік күн үшін бүтін 
бірлік ретінде есептеледі.

24. Орташа айлық жалақыны есептеу үшін жұмыспен қамту мəселелері бойынша уəкілетті 
органдармен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға жұмыс үшін тартылған адамдар қызметкерлердің 
нақты санына қосылмайды. Егер оларға орындаған жұмысы үшін жалақы есептеу жүргізілетін 
болса, онда олар əрбір күнтізбелік күн үшін бүтін бірлік ретінде есептеледі жəне «Еңбек бой-
ынша есеп» (1-Т индексі, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанның 4- бөлімінде жылына 
бір рет есепке алу жүргізіледі.

25. Қызметкерлердің нақты санына (орташа жалақыны есептеу үшін) жалақысы есептелетін 
қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдар кіреді.

4-бөлім. Қызметтердің жіктеуіші мен білім деңгейлері
26. Ұйымның барлық қызметкерлері Қазақстан Республикасы Стандарттау, метрология 

жəне сертификаттау комитетінің 1999 жылғы 16 қазандағы № 22 қаулысымен бекітілген (ҚР 
МС 01-99) Қазақстан Республикасы қызметтерінің мемлекеттік жіктеуішіне сəйкес негізгі қызмет 
топтары бойынша жіктеледі (бөлінеді).

27. Қызметкерлердің білім деңгейлері «Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңына 
сəйкес анықталады:

1) жоғары білімі бар қызметкерлерге жоғары оқу орындарын, оның ішінде ұлттық зерттеу 
университеті, ұлттық жоғары оқу орнын, зерттеу университетін, университет, академия, ин-
ститут жəне оларға теңелстірілгендерді (консерватория, жоғары мектеп, жоғары училище) 
бітірген адамдар жатады;

2) жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар қызметкерлерге резидентура, магистратура жəне 
докторантураны бітірген адамдар жатады; 

3) техникалық, кəсiптiк жəне орта оқу орнынан кейінгі бiлiмі бар қызметкерлерге негізгі 
орта жəне (немесе) жалпы орта білім базасында училище, колледж, кəсіптік лицей, кəсіптік 
техникалық мектеп, техникум жəне жоғары техникалық мектепті бітірген адамдар жатады.

5-бөлім. Жалақы қоры
28. Ұйымдар еңбек бойынша статистикалық нысандарда қызметкерлердің 
есептелген жалақы қорын, сондай-ақ қоғамдық бастамаларда жұмыс істейтін адамдардың 

жалақы қорын көрсетеді.
29. Жалақы қорында ақша түріндегі, сондай-ақ ақша бірлігіне ауыстырылған заттай түрдегі 

барлық төлемдер ескеріледі.
30. Төлеу үшін есептелген ақшалай сомалар, қызметкерлерге жұмыс істелмеген уақытына 

есептелген ақшалай сомаларды қоса алғанда, қызметкерлерге жалақысы бойынша есеп айы-
рысулар жүргізілген төлем құжаттарына сəйкес көрсетіледі. Көрсетілген сомалар «бруттоға» 
(салықтар мен басқа да ұстап қалуларды есептемегенде) келтіріледі.

31. Ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстарына, ақы төленетін жыл сайынғы қосымша 
еңбек демалыстарына есептелген сомалар осы айдың демалыс күндеріне келетін сомада ғана 
есепті айда көрсетіледі. Келесі айдағы демалыс күндері үшін есептелетін сома келесі айдың 
есебіне кіреді. Сонымен бірге сауықтыруға төленетін жəрдемақы бойынша сомалар бөлінбейді 
жəне есепті айда толық көлемде көрсетіледі.

32. Айға, тоқсанға, жартыжылдыққа жəне жылға есептелген сыйлықақылар тиісті есепті 
кезеңде толық көлемінде есепке алынады.

33. Жалақы қорына қосылатындар:
1) тарифтік мөлшерлеме мен лауазымдық қызметақылар бойынша есептелген жалақы:
қызметкерлерге орындалған жұмыс немесе жұмыспен өтелген уақыт үшін тарифтік 

мөлшерлемелер, лауазымдық айлықақылар, келісімді бағалау түскен табыстан пайызбен жəне 
үлес бойынша, ұйымда қабылданған еңбекақы төлеудің түрлері мен жүйелеріне қарамастан 
есептелген жалақы;

тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық айлықақыларға үстеме ақылар (еңбек 
сіңірген жылдары, жұмыс өтілі, кəсіби шеберлігі, мемлекеттік тілді білуі, ғылыми дəрежесі, 
дипломатиялық рангі жəне тағы басқалар);

өзінің негізгі жұмысынан босатылмастан лауазымдарды қоса атқарғаны (қызмет көрсету 
аймақтарын кеңейткені) немесе жұмыста уақытша болмаған қызметкердің міндеттерін 
орындағаны үшін төленетін қосымша ақы сомалары;

газет, журнал жəне өзге де бұқаралық ақпарат құралдарының редакциялары қызметкерле-
рінің тізімдік құрамында тұрған қызметкерлерге төленетін қаламақы;

жұмыспен қамту мəселесі бойынша уəкілетті органмен өзара іс-қимыл негізінде ұйымға 
жұмыс істеуге тартылған адамдардың орындаған жұмыстары үшін есептелген сомалар;

əскери қызметтегі міндеттерін орындауға байланысты əскери қызметшілер мен ішкі 
істер органдарының қызметкерлері алатын, соларға төленетін төлемдердің барлық түрлері;

ұйым қызметкерлерінің тізімдік құрамында тұрмайтын адамдардың еңбегіне ақы төлеу 
(басқа ұйымдардан қоса атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданғандар); 

2) тұрақты сипаттағы сыйлықақылар:
ай сайынғы сыйлықақылар (олардың төлем көздеріне қарамастан тұрақты сипаттағы);
3) біржолғы төлемдер мен сыйлықақылар:
төлем көздеріне қарамастан біржолғы сыйлықақылар;
біржолғы сыйлықақылар (еңбек сіңірген жылдары, жұмыс өтілі, кəсіби шеберлігі, мемлекеттік 

тілді білуі, ғылыми дəрежесі, дипломатиялық рангі жəне тағы басқалар);
тоқсандағы, жартыжылдықтағы, бір жылдағы жұмыс қорытындысы бойынша сыйақылар;
демалысқа сауықтыру үшін жыл сайынғы жəрдемақы (демалысқа материалдық көмек);
мерекелік жəне мерейтойлық күндерге байланысты біржолғы ынталандыру төлемдері;
ұжымдық шартпен немесе жұмыс берушінің актілерімен анықталған басқа да төлемдер 

мен ынталандырулар.
4) жұмыс режимі мен еңбек жағдайларына байланысты өтемақы төлемдері:
экологиялық апат жəне радиациялық қатер аймақтарында тұрғаны үшін төлемдер;
еңбек жағдайлары үшін қосымша төлемдер (өте ауыр жəне зиянды еңбек жағдайларында 

жұмыс істегені, сондай-ақ еңбектің ерекше жағдайлары үшін);
түнгі уақыттағы жұмыс үшін қосымша төлемдер;
демалыс жəне мереке (жұмыс істемейтін) күндеріндегі жұмыстарға ақы төлеу;
үстеме жұмысқа ақы төлеу;
жер астындағы жұмыстарда ұдайы болатын қызметкерлерге шахтадағы (рудниктегі) 

оқпаннан жұмыс орнына дейін жəне кері қайта жүруінің нормативтік уақыты үшін қосымша 
төлемдер;

геологиялық барлау, топографиялық-геодезиялық жəне басқа да дала жұмыстарында 
істейтін қызметкерлерге далалық қаражат;

тұрақты жұмысы жол үстінде өтетін немесе жол жүру сипаты бар немесе ұжымдық шарт, 
еңбек шарты жəне (немесе) жұмыс беруші актісімен белгіленген мөлшерде қызмет көрсету 
учаскелері шегінде қызметтік жол жүрумен байланысты жағдайлардағы тəуліктік ақының ор-
нына жалақыға қосылатын өтемақы төлемдері;

жұмыс кестесінде көзделген, вахта кезеңінде жұмысты вахталық əдіспен орындау кезінде 
жұмыс жүргізу орындарында болған əрбір күнтізбелік күнге, сондай-ақ ұйымның орналасқан 
жерінен жұмыс істейтін жерге дейінгі жолдағы жəне кері қайту жолындағы нақты күндерге 
төленетін үстеме ақылар;

5) жұмыс өтелмеген уақытқа ақы төлеу:
жыл сайынғы еңбек жəне қосымша еңбек демалыстарына ақы төлеу, пайдаланылмаған 

демалыс үшін ақшалай төленетін өтемақы;
жұмыстағы арнаулы үзілістерге ақы төлеу, он сегiз жасқа толмаған қызметкерлердің 

жеңілдікті сағаттарына ақы төлеу;
мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді орындауға тартылған қызметкерлердің жұмыс 

уақытына ақы төлеу;
қызметкерлердің кінəсынан болмаған бос тұрып қалуларға ақы төлеу;
амалсыздан жұмыссыз жүрген уақыт үшін ақы төлеу;
жұмыс уақытын амалсыздан толық істемеген қызметкерлерге ұйым қаражаты есебінен 

төленетін сомалар;
білім беру ұйымдарына өндірістен қол үзіп біліктілігін арттыру жəне қайта даярлау үшін 

жіберілген қызметкерлерге негізгі жұмыс орны бойынша жұмыс уақытының жалақысы.
34. Бір қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы жалақының есептелген қорының 

сомасын қызметкерлердің нақты санына жəне есепті кезеңдегі айлар санына бөлу жолы-
мен анықталады.

35. Азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмысты орындайтын адамдардың 
еңбекақысы осы статистикалық нысанның 4 -бөлімінде ғана есепке алынады.

6-бөлім. Жалақы қорында есепке алынбайтын жұмыс күшіне жұмсалған шығындар
36. Ұйымдар сондай-ақ еңбек бойынша статистикалық нысандарда, еңбекақы қорында 

есепке алынбайтын жұмыс күшін ұстаумен байланысты төлемдер мен шығыстарды көрсетеді.
37. Жұмыс күшін ұстауға байланысты шығындарға мыналар жатады:
1) ұйымның қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша шығыстары;
2) ұйымның қызметкерлерін əлеуметтік қорғауға жұмсаған шығыстары;

3) ұйымның қызметкерлерін оқытуға жұмсаған шығыстары;
4) мəдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға 

жұмсалған шығыстар;
5) жоғарыда келтірілген топтарға жатпайтын, жұмыс күшін ұстауға көзделген шығыстар;
6) жұмыс күшін пайдалануға байланысты салықтар. 
38. Ұйымның қызметкерлерін тұрғын үймен қамтамасыз ету бойынша шығыстарына мы-

налар жатады:
1) басқа да шығыстар (жалға беруді қоса), яғни қызметкерлердің тұрғын үйжайды (пəтер 

ақысы, жатақханадағы орын, жалдау) жəне қарастырылған шығыстардан асатын коммуналдық 
қызметтер бойынша ақы төлеу шығындарын өтеу тəртібінде ұйымның төлейтін сомалары;

2) қызметкерлердің меншігіне берілген тұрғын үйдің құны;
3) қызметкерлерге тұрғын үй құрылысына немесе тұрғын үйді сатып алуына берілетін өтеусіз 

демеуқаржылар, қызметкерге ұйымның сатқан пəтерлерінің нарықтық құнымен қызметкер 
төлеген соманың арасындағы айырмашылығы.

39. Ұйымның қызметкерлерін əлеуметтік қорғауға жұмсаған шығыстарына мыналар жатады:
1) əлеуметтік аударымдар;
2) бұл қызметкердің орындаған жұмысына байланысты емес жағдайларда, қызметкерге 

(үйлену тойына, бала туылған кезде, ақылы медициналық операция жасау үшін, жерлеуге 
жəне құжатпен расталған жағдайда жаппай сипаты жоқ басқа да төлемдер) бір жолғы тəртіппен 
көрсетілетін материалдық көмек;

3) жалпы сырқаттануына, еңбек жарақатына немесе кəсіби ауруына, жүктілік пен босануға 
байланысты еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша жұмыс берушінің қаражаты есебінен 
төленетін əлеуметтік жəрдемақылар, сондай-ақ бала (балалар) асырап алған адамдарға 
төленетін əлеуметтік жəрдемақылар;

4) жұмыс берушінің кінəсінен алған жарақатына немесе денсаулығына өзге де зақым келсе, 
келтірілген зиянды өтеуге байланысты қызметкерге сақтандыру өтеуі төленбеген жағдайда 
төленетін төлемақылар;

5) қызметкерлердің жəне олардың отбасы мүшелерін (болған жағдайда) ерікті медициналық 
сақтандыру шарты бойынша ұйымның төлейтін сақтандыру төлемдері (жарналары);

6) қызметкерлерді əлеуметтік қорғауға арналған ұйымның басқа да шығыстарына кіретіндер:
осы ұйымда жұмыс істемейтін тұлғаларға (зейнеткерлерге, мүгедектерге, қаза тапқан 

қызметкерлердің отбасыларына) көрсетілетін материалдық көмек;
жұмыс берушінің қаражаты есебінен ұйымдардың өз қызметкерлерінің пайдасы үшін 

жасалған жеке басты сақтандыру шарттары бойынша төленетін сақтандыру төлемдері 
(жарналары);

еңбек міндеттерін орындауға байланысты алған еңбек жарақатынан, кəсіби аурудан немесе 
денсаулығына өзге де зақым келуден еңбекке жарамдылығын жоғалтқан жағдайларда бұрынғы 
жалақысы мен жаңа жұмысындағы жалақысының арасындағы айырмашылықты төлеу сомасы;

7) сауықтыру жəне басқа да іс-шараларды жүргізуге арналған шығыстар (жұмыс берушінің 
қаражаты есебінен қызметкерлерге денсаулық сақтау қызметтерінің əр түрін көрсететін 
ұйымдарға ақы);

8) ұйымның таратылуына, қызметкерлер санының немесе штатының қысқартылуына бай-
ланысты қызметкерлерді босату (жұмыстан шығару) кезінде еңбек шартын бұзу нəтижесінде 
төленетін өтемақы сомалары;

9) ұйымның теңгерімінде тұрған немесе мемлекеттік органдардан алынған субсидиялар-
ды, салықтық жеңілдіктерді алып тастағандағы үлестік қатысу тəртібінде қаржыландырылатын 
медпунктерді, емдеу-сауықтыру орындарын, демалыс үйлерін ұстауға (өтелімді қоса алғанда) 
арналған шығыстар.

40. Ұйымның қызметкерлерін оқытуға жұмсаған шығыстарына (біліктілігін арттыру, кəсіптік 
даярлау жəне қайта даярлау) (осы Нұсқаулықтың 32-тармағы 5) тармақшасының жетінші абза-
цында көрсетілген жалақыға арналған шығыстардан басқа) мыналар жатады:

1) жұмыс берушінің (ұйымдардың) оқу орындарына оқуға жіберген студенттер мен оқушы-
ларға тараптардың келісімі бойынша ұйымның қаражаты есебінен төленетін стипендиялар;

2) оқытуға арналған басқа шығыстар (тренингтер жəне басқа да білім беру іс-шаралары 
шығыстарын қосқа алғанда) жатады;

3) ұйымның теңгерімінде тұрған немесе мемлекеттік органдардан алынған субсидияларды, 
салықтық жеңілдіктерді алып тастағандағы үлестік қатысу тəртібінде қаржыландырылатын оқу 
ғимараттары мен үй-жайларын ұстауға (өтелімді қоса алғанда) арналған шығыстар.

41. Мəдени іс-шараларды өткізуге, сондай-ақ демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыруға 
жұмсалған шығыстарына мыналар жатады:

1) демалыс жəне ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша шығыстар;
2) қызметкерлерге жұмыс берушінің қаражаты есебінен көрсетілетін туризм жəне демалыс 

қызметтерінің əр түрін көрсететін ұйымдарға төлем;
3) мəдени-ағарту іс-шараларын жүргізуге арналған шығыстар;
4) спорттық іс-шараларды өткізуді ұйымдастыруға шығыстар;
5) ұйым қаражаты есебінен спорттық секциялардағы жаттығуларға ақы төлеу;
6) мəдени жəне спорттық іс-шараларды өткізу үшін үй-жайларды жалдау ақысы;
7) ұйымның теңгерімінде тұрған немесе мемлекеттік органдардан алынған субсидиялар-

ды, салықтық жеңілдіктерді алып тастағандағы үлестік қатысу тəртібінде қаржыландырылатын 
асханаларды, кітапханаларды, клубтарды, спорттық құрылыстарды ұстауға (өтелімді қоса 
алғанда) арналған шығыстар.

42. Жоғарыда келтірілген топтарға жатпайтын жұмыс күшін ұйымдастыру көзделген 
шығыстарына мыналар жатады:

1) берілген арнаулы киім мен аяқкиімнің жəне басқа жеке қорғану құралдарының, са-
бын жəне басқа жуу құралдарының, зарарсыздандыру құралдарының, сүттің жəне емдеу-
профилактикалық тамақтанудың құны немесе ұйым əкімшілігі оларды бермеген жағдайда 
қызметкерлердің өздері сатып алған арнаулы киім мен аяқкиім жəне басқа жеке қорғану 
құралдары үшін шығыстарын өтеу;

2) жұмыс орнына қоғамдық көлікпен, арнайы бағыттағы көліктермен, ведомстволық 
көлікпен жол жүруіне төлем;

3) персоналды жалдауға байланысты шығыстар;
4) шетелдiк жұмыс күшін тарту шарттарымен, тəртібімен жəне ресімдеу мен рұқсат алу 

рəсімдерімен көзделген шетелдік жұмыс күшін тартуға байланысты шығыстар жатады.
43. Жұмыс күшін пайдалануына байланысты салықтар - өңірлік алымдар немесе жергілікті 

нысаналы алымдар, салықтық база болып саналатын жалақы қоры немесе қызметкерлердің 
саны; əлеуметтік салық; басқа да салықтар мен алымдар. Сондай-ақ, бұл топқа шетелдік 
жұмыс күшін тартуға байланысты төлемдер енгізілуі мүмкін.

44. Жұмыс күшін пайдалануға байланысты ұйымның шығыстарына:
1) бөлінген сомалар шегінде жəне одан асатын қызметтік іссапарлар кезіндегі өтемақылар 

(іссапарда болған уақыттағы тəуліктік ақыны қоса, тағайындалған жерге дейін бару жəне қайту 
шығыстары, тұрғын үй-жайды жалдау бойынша шығыстар);

2) ұйымның тізімінде тұрмайтын (өкілдік шығыстар) адамдарды қабылдау жəне қызмет 
көрсету жөніндегі шығыстар; 

3) тараптардың келісімі бойынша ғылым, əдебиет, өнер, өнертабыс шығармаларын жасауға, 
басып шығаруға жəне өзге де пайдалануға шарттар бойынша төленетін авторлық сыйақылар 
(осы Нұсқаулықтың 31-тармағының 1) тармақшасының төртінші абзацында көрсетілген со-
малардан басқа);

4) тараптардың келісімі бойынша қызметкерлердің басқа жердегі жұмысқа ауыстырылуына 
байланысты шығыстарының өтемақылары;

5) тараптардың келісімі бойынша қызметкерге жеке автомобилін қызмет мақсатында 
пайдаланғаны үшін материалдық шығыстардың (еңбек ақының сомаларынсыз) өтемақысы;

6) халықаралық немесе шетелдік коммерциялық емес жəне қайырымдылық ұйымдары 
берген, грант түрінде алынған сомалар енгізілмейді.

7-бөлім. Уақыттың күнтізбелік қорын пайдалану
45. Қызметкерлер уақытының күнтізбелік қоры қызметкерлердің жұмыспен өтеген адам-

күн (адам-сағат), түрлі себептер бойынша жұмысқа шықпаған күндер саны жəне мереке мен 
демалыс адам-күн санынан тұрады.

Қызметкерлер уақытының күнтізбелік қорын пайдалану көрсеткіштері қызметкерлердің 
жұмыс уақытын есепке алу деректері негізінде толтырылады. Сонымен қатар жұмысқа шықпау 
себептері тиісті құжаттармен расталуы керек.

46. Жұмыспен өтелмеген адам-күн (адам-сағат) санына:
1) жұмыспен өтелген толық емес жұмыс уақытын қоса алғанда барлық қызметкерлердің 

нақты жұмыспен өтелген уақыты; үстеме жəне жұмыспен өтелген мереке (жұмыс) жəне де-
малыс (кесте бойынша) күндері;

2) қызметтік іссапарда жүрген қызметкерлердің адам-күні;
3) ұйымның жүктелімі бойынша басқа ұйымда жұмыспен өтелген қызметкерлердің адам-

күн саны кіреді.
47. Жұмыспен өтелмеген адам-күні санына мыналар кіреді:
1) барлық демалыс жəне мереке күндерін қамтитын мереке жəне демалыс күндерінің 

саны, сондай-ақ жыл сайынғы еңбек демалыстары кезеңінде келетін мереке жəне демалыс 
күндері, ауырған жəне жұмысқа шықпаған басқа да күндер. Үздіксіз өндірістегі немесе өндірістік-
техникалық жағдайлар немесе халыққа тұрақты үздіксіз қызмет көрсету қажеттілігі салдарынан 
демалыс күндері жұмысты тоқтату мүмкін емес өндірістегі жұмыс берушiнiң қызметкерлер 
өкiлдерiмен келiсе отырып, қабылданған актiлерiнде бекiтiлген ауысымдық кестеге сəйкес 
қызметкерлерге берілген күндер демалыс адам-күндерінің санына қосылады;

2) еңбек шарты тараптарының келiсiмi бойынша қызметкерлердің өтiнiшi негiзiндегі 
жалақысы сақталмайтын демалыстар;

3) жұмыстың қабылданған режимдері мен кестелеріне қарамастан еңбек демалы-
сы күндеріне келетін күнтізбелік күндердегі мереке жəне демалыс күндерін есепке алмай 
есептелетін, ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстары (қосымша еңбек демалыстарын 
қоса алғанда); Қазақстан Республикасы Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрінің 
2007 жылғы 31 шілдедегі № 182 қаулысымен бекітілген «adilet.zan.kz» сайтында ресми түрде 
орналасқан «Жұмыс уақытының қысқартылған ұзақтығына, жыл сайынғы ақылы қосымша еңбек 
демалысына жəне еңбекақының жоғары мөлшеріне құқық беретін өндірістердің, цехтардың, 
кəсіптер мен лауазымдардың тізіміне, ауыр жұмыстардың, еңбек жағдайлары зиянды (ерек-
ше зиянды) жəне (немесе) қауіпті жұмыстардың тізбесіне» сəйкес қызметкерлерге берілетін 
қосымша ақы төленетін жыл сайынғы еңбек демалыстары;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес белгіленген басқа да себептер бой-
ынша жұмыспен өтелмеген уақыт;

5) науқастануына байланысты күндерге төленгені немесе төленбегеніне қарамастан 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тəртіпте берілген еңбекке жарам-
сыздық парақтарымен ресімделген, науқастанған кезеңіндегі тек жұмыс күндері (демалыс 
жəне мерекелік жұмыс емес күндерді қоспағанда) кіретін науқастануы бойынша жұмыспен 
өтелмеген уақыт;

6) сынақтар мен емтихандарға дайындалу жəне оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды 
орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау мен қорғау үшiн жалақысы толық немесе 
жартылай сақталатын оқу демалыстары;

7) экономикалық, технологиялық, ұйымдастырушылық өзге де өндірістік немесе табиғи 
сипаттағы себептерге байланысты бүкіл жұмыс күні (ауысымы) жұмыс істемеген немесе 
уақытша басқа жұмысқа ауыстырылмаған қызметкерлердің бос тұрып қалған адам-күнін 
қамтитын өндірістің бос тұруына байланысты жұмыспен өтелмеген уақыт. Өндірістің тоқтап 
қалуына байланысты жұмыспен өтелмеген күндерге сондай-ақ кəсіпорында жұмыстың 
тоқтауына байланысты əкімшіліктің рұқсатымен жұмысқа шықпаған адам-күндері жатады.

8-бөлім. Жұмыс күшінің қозғалысы
48. Жұмысқа қабылданған адамдар санына есепті кезеңде осы ұйымға жұмысқа қабылдау 

туралы бұйрықпен (өкіммен) есепке алынғандар кіреді.
49. Жұмыстан шыққандар санына «Еңбек бойынша есеп» (индексі 1-Т, кезеңділігі 

жылдық) статистикалық нысанының 8-бөліміндегі 3.1 – 3.7 жолдарында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының Еңбек Кодексінің негіздемелеріне сəйкес осы мекемедегі жұмысын тастаған 
барлық қызметкерлер кіреді. 

9-бөлім. Статистикалық нысанды толтыру
50. Статистикалық нысан есепті жылға толтырылады.
51. 4-бөлімнің 5-жолында егер сол бір қызметкер есепті жыл ішінде бірнеше рет толық 

емес жұмыс уақытында ауысса, 4-бөлімнің 6-жолында егер сол бір қызметкер есепті жыл 
ішінде өндірістің тоқтап қалуына байланысты бір реттен көп уақытша жұмыс істемесе, онда 
ол есепті жылда бір рет көрсетіледі.

52. 5-бөлімнің 1-4-жолдарында тізімдік құрамның қызметкерлері бойынша мəліметтер 
көрсетіледі.

53. Жұмыспен өтелген адам-сағат саны бойынша деректерді толтыру кезінде кəсіпорынның 
барлық қызметкерлерінің жұмыстың қалыпты кезеңі ішіндегі,сондай-ақ үстеме жұмыс істеген 
нақты уақыты ескеріледі.

54. Жұмыс күшінің қозғалысы бойынша көрсеткіштерді толтыру кезінде есепті кезеңде 
қызметкерлердің тізімдік санының өзгеруін сипаттайтын қызметкерлердің жұмысқа қабылдануы 
жəне шығуы бойынша деректер көрсетіледі.

 55. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

 56. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Ескертпе: Х-бұл айқындама толтыруға жатпайды.
57. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім «Есепті жылға орташа алғандағы қызметкерлердің тізімдік саны жəне жалақы 

қоры туралы деректер»:
1-1.1 жол үшін 1-баған > 2-бағанға;
1-1.1 жол үшін 3-баған > 4-бағанға;
1-1.1 жол үшін 5-баған > 6-бағанға;
1-6-бағандар бойынша 1-жол > 1.1-жолға;
1, 3-бағандар бойынша 1-жол = 1.1-1.2-жолдардың қосындысына;
1, 3-бағандар бойынша 1.2 жол = 1.2.1-1.2.4-жолдардың қосындысына;
1-1.1 жол үшін егер 3-баған > 0, онда 5-баған > 0; 
1-1.1 жол үшін егер 4-баған > 0, онда 6-баған > 0; 
1-1.1 жол үшін егер 5-баған > 0, онда 3-баған > 0; 
1-1.1 жол үшін егер 6-баған > 0, онда 4-баған > 0; 
1-1.1 жол үшін егер 3-баған – 4-баған > 0, онда 5-баған – 6-баған > 0; 
1-1.1 жол үшін егер 5-баған – 6 баған > 0, онда 3-баған – 4-баған > 0; 
1-1.1 жол үшін егер 7-баған = 5-баған *1000 / 3-баған / 12; 
1-1.1 жол үшін егер 8-баған = 6-баған *1000 / 4-баған / 12. 
2) 3-бөлім «Негізгі жұмыс топтары бойынша есепті жылға орташа алғанда қызметкерлердің 

тізімдік саны жəне жалақы қоры туралы деректер»:
əрбір жол үшін 1-баған > 2-бағанға; 
əрбір жол үшін 3-баған > 4-бағанға; 
əрбір жол үшін 5-баған > 6-бағанға; 
1-6-бағандар бойынша 1-жол = 1.1 – 1.9-жолдардың қосындысына; 
əрбір жол үшін егер 3-баған > 0, онда 5-баған > 0; 
əрбір жол үшін егер 4-баған > 0, онда 6-баған > 0; 
əрбір жол үшін егер 5-баған > 0, онда 3-баған > 0; 
əрбір жол үшін егер 6-баған > 0, онда 4-баған > 0; 
əрбір жол үшін егер 3-баған – 4-баған > 0, онда 5-баған – 6-баған > 0; 
əрбір жол үшін егер 5-баған – 6-баған > 0, онда 3-баған – 4-баған > 0; 
əрбір жол үшін 7-баған = 5-баған *1000 / 3-баған / 12; 
əрбір жол үшін 8-баған = 6-баған *1000 / 4-баған / 12. 
3) 4-бөлім «Есепті жылға орташа алғандағы жұмысты азаматтық-құқықтық сипаттағы 

шарттар бойынша орындайтын тұлғалар; толық емес жұмыс уақытында жұмыс істейтін қоса 
атқарушылық бойынша жұмысқа қабылданған қызметкерлердің саны жəне жалақы қоры ту-
ралы деректер»:

Егер 1-жол > 0, онда 3-жол> 0, 1-баған бойынша, ЭҚЖЖ-ның 94-коды үшін, рұқсат етілетін 
(каталогтагы ЭҚЖЖ бойынша)

1-баған бойынша егер 2-жол > 0, онда 4-жол > 0; 
1-баған бойынша егер 3-жол > 0, онда 1-жол > 0; 
1-баған бойынша егер 4-жол > 0, онда 2-жол > 0. 
4) 5-бөлім «Қызметкерлердің күнтізбелік уақыт қорын пайдалануы туралы деректер»:
3-жол = 1-баған бойынша 3.1–3.6-жолдардың қосындысына; 
1-баған бойынша (1-жол + 3-жол + 4-жол) / (2-бөлімнің 3-бағанының 1-жолы) = 365 (2017 

- 2019 жылдар үшін); 
1-баған бойынша егер 1-жол > 0, онда 2-жол > 0; 
1-баған бойынша егер 2-жол > 0, онда 1-жол > 0. 
5) 6-бөлім «Жұмыс берушінің қаражаты есебінен қызметкерлерді оқыту туралы ақпарат 

(есепті жылға)»:
əрбір баған үшін 1-жол > 1.1-жол + 1.2-жол + 1.3-жол;
əрбір жол үшін 1-баған > 2-баған + 3-баған + 4-баған.
6) 7-бөлім «Жұмыс күшінің қозғалысы туралы деректер»:
1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.1-жолға; 
1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.2-жолға; 
1, 5-бағандар бойынша 2-жол > 2.3-жолға; 
1, 5-бағандар бойынша 2.1-жол > 2.1.1-жолға; 
1, 5-бағандар бойынша 2-жол = 2.1-жол + 2.2-жол + 2.3-жол; 
əрбір баған үшін 3-жол = 3.1 – 3.7 жолдардың қосындысына; 
əрбір баған үшін 4-жол = 1-жол + 2-жол – 3-жол; 
1, 2 (2.1-2.2), 3 (3.1-3.7), 4 жолдар үшін 1-баған > 5-бағанға;
1, 2, 3 (3.1-3.7), 4 жолдар үшін 1-баған> 2-4–бағандардың қосындысына.
7) 8-бөлім «Есепті жылдың соңындағы қызметкерлердің тізімдік санының құрамы тура-

лы деректер»:
1-баған бойынша 1-жол = 1.1–1.4-жолдардың қосындысына; 
1-жол > 1-баған бойынша 2-жолға;
1-жол > 1-баған бойынша 3-жолға.
8) 9-бөлім «Жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығындар туралы деректер, мың теңге 

(ондық белгімен)»:
1-баған бойынша 1-жол = 1.1-жол + 1.2-жол; 

1-баған бойынша 1.1-жол = 1.1.1–1.1.5-жолдардың қосындысына;
1-баған бойынша 1.2-жол = 1.2.1–1.2.6-жолдардың қосындысына. 
9) Бөлімдер арасындағы бақылау:
əрбір баған үшін 2-бөлімнің 1-жолы = 3-бөлімнің 1-жолына; 
2-бөлімнің 5-бағанының 1-жолы = 9-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолына;
7-бөлімнің 1-бағанының 4-жолы = 5-бөлімнің 1-бағанның 1-жолына;
егер 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0, онда 5-бөлімнің 1-бағанының (1-жол + 3-жол) > 0;
егер 5-бөлімнің 1-бағаны (1-жол + 3-жол) > 0, онда 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы > 0;
4-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы ≤ 2-бөлімнің 3-бағанының 1-жолына; 
4-бөлімнің 1-бағанының 5-жолы ≤ 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолына;
4-бөлімнің1-бағанының 6-жолы ≤ 2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолына.
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Код статистической формы 1902105
   Халықтың тұрмыс сапасы
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1 раз в год  Отчетный период         год
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1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы
Наименование территории (населенного пункта) ______________________________________

2. ƏАОЖ бойынша елді мекеннің коды*
Код населенного пункта по КАТО*  
3. Елді мекен типінің коды (1 - қала, 2 - ауыл)
Код типа населенного пункта (1 - город, 2 - село)                   
4. Үй шаруашылығының коды 
Код домохозяйства    
5. Пікіртерімді жүргізуге уəкілетті тұлғаның
коды (бұдан əрі – интервьюер)
Код лица, уполномоченного на проведение  
опроса (далее – интервьюер)
6. Нысан толтырылған күн  күні  айы  жылы
Дата заполнения формы число  месяц  год 

* Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰЖ 11-2009
Классификатор административно-территориальных объектов НК РК 11-2009

1-бөлім
1 часть

Құрметті респондент! Осы сауалнаманы толтыру барысында ұсынылып отырған 
сұрақтарды талдап, терең үңілместен жəне Сіздің үй шаруашылығының мүшелерін 
қосқанда басқа адамдардың көмегі мен ой-пікіріне сүйенбей, Сізге өзіңіздің жеке 
сезімдеріңізді басшылыққа алуыңыз қажет. Өзіңіздің қанағаттану немесе сенімділік 
деңгейін ұсынылып отырған 1-ден 10-ға дейінгі шəкіл арқылы анықтау қажет, мұнда 1-ден 
3-ке дейін - толық қанағаттанбау/сенімсіздік, 4-тен 7-ге дейін - ішінара қанағаттанушылық, 
ал 8-ден 10-ға дейін - толық қанағаттану немесе сенімділік. Егер Сіздің қөзқарасыңыз 
бойынша сұрақтың кейбіреуінің Сізге қатысы болмаса немесе жауап беруге қиналған 
жағдайда «Қолданылмайды/Жауап беруге қиналамын» 89 жауап нұсқасын таңдауыңызға 
болады. Жауаптың керекті нұсқасын дөңгелектеу қажет. Əр сұраққа жауап беру бары-
сында бір белгіден артық белгілеуге болмайды.

Уважаемый респондент! При заполнении этой анкеты Вам необходимо руководствоваться 
личными ощущениями (чувствами), не анализируя и не углубляясь в смысл предлагаемых 
вопросов, не прибегая к помощи или мнению других людей, включая членов Вашего домо-
хозяйства. Степень Вашей удовлетворенности или уверенности следует определять в соот-
ветствии с предложенной шкалой от 1 до 10, где от 1 до 3 - это неудовлетворенность/неуве-
ренность, от 4 по 7 - частичная удовлетворенность, а от 8 по 10 - полная удовлетворенность 
или уверенность. В случае, если на Ваш взгляд, какой-то из вопросов к Вам не применим 
или Вы затрудняетесь на него ответить, следует выбрать вариант ответа 89 «Не применимо/
Затрудняюсь ответить». Нужный вариант ответа следует обвести кружком. Наличие более 
одной отметки при ответе на каждый вопрос не допустимо. 

Сұрақтар
Вопросы

Қанағаттану шəкілі
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Қанағат-
танбаған
Не удов-
летворен

Ішінара 
қанағат-
танған
Частично 
удовлет-
ворен

Қанағат-
танған 
Удовлет-
ворен

1. Жалпы, Сіз өз өміріңізге қаншалықты 
қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены своей жизнью 
в целом?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

2. Сіз өз тұрмыс жағдайыңызға 
қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены условиями 
жизни? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

3. Сіз өз денсаулығыңыздың жағдайына 
қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены состоянием 
своего здоровья?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

4. Сіз өзіңіздің қаржылық жағдайыңызға 
қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены своим финан-
совым положением?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

5. Сіз өзіңіздің кəсіптік машықтарыңызға 
қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены своими про-
фессиональными навыками? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

6. Жалпы Сіз отбасыңыздағы (үй 
шаруашылығыңызда-ғы) жағдайға 
қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены ситуацией 
в семье (домохозяйстве) в целом?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

7. Жалпы Сізді отбасыңыздың (үй 
шаруашылығыңыздың) экономикалық 
жағдайы қаншалықты қанағаттандырады? 
Насколько Вас удовлетворяет экономическое 
положение семьи (домохозяйства) в целом?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

8. Отбасыңыздағы (үй 
шаруашылығыңыздағы) өзіңіздің рөліңіз 
бен ықпалыңызды бағалауды сұраймын
Оцените, пожалуйста, Вашу роль и влияние в 
семье (домохозяйстве)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

9. Сіз төмендегілермен қарым-қатынасқа қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены общением с:
9.1. туыстармен
родственниками

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

9.2. достармен
друзьями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

9.3. əріптестермен
коллегами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

10. Жалпы сізді қоршаған адамдарға 
қаншалықты сенесіз? 
В целом, насколько Вы доверяете окружаю-
щим Вас людям?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

11. Өзіңіздің келесілерден жеке қауіпсіздігіңізге қаншалықты сенімдісіз:
Насколько Вы уверены в собственной безопасности от:
11.1. шабуылдан
нападения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

11.2. ұрлықтан
кражи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

11.3. күш көрсетуден
 физического насилия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

11.4. алаяқтықтан 
мошенничества

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

11.5. жемқорлықтан
коррупции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

11.6. кемсітуден
дискриминации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

12. Өзіңіз тұрып жатқан үйдің сапасына 
қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены качеством жи-
лья, в котором проживаете?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

13. Өзіңіз тұрып жақтан үйдің алаңына 
қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены площадью жи-
лья, в котором проживаете?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
89

14. Өзіңіз тұрып жатқан жердегі жағдайға қанағаттанушылығыңызды бағалаңыз:
Оцените, пожалуйста, удовлетворенность ситуацией в месте своего проживания:
14.1. үйдің қасындағы аумақтың тазалығы 
(тұрмыстық калдықтың (коқыстардың) 
жоқ болуы) 
чистота прилегающей к жилью территории 
(отсутствие бытового мусора (отходов))

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

14.2. ауа тазалығы (қалдықтардың, 
түтіннің, шаңның жəне топырақтың бол-
мауы) 
чистота воздуха (отсутствие в нем выбросов, 
дыма, пыли и грязи)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

14.3.ауыз судың сапасы
 качество питьевой воды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

15. Үйіңіздегі сыртқы шу деңгейіне 
қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены уровнем внеш-
него шума в жилье?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

16. Өз бетіңізше баспана алу 
мүмкіндігіңізді қаншалықты бағалайсыз 
(тұрғын үй жағдайыңызды жақсарту)? 
Насколько Вы оцениваете свою возможность 
самостоятельно приобрести жилье (улуч-
шить свои жилищные условия)?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

17. Мемлекеттің сізге тұрғын үй 
ұсынудағы қолдауын қалай бағалайсыз 
(тұрғын үй жағдайыңызды жақсарту)? 
Как Вы оцениваете поддержку государства в 
предоставлении Вам жилья (улучшении жи-
лищных условий)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

18. Бос уақыттың болуымен қаншалықты 
қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены наличием сво-
бодного времени?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

19. Сіз спорт жəне денешынықтыру саласындағы қызметтерге қаншалықты 
қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены услугами в сфере занятия спортом и физической культу-
рой?
19.1. құны 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

19.2. сапасы
качество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

19.3. қолжетімділігі
доступность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

20. Сіз денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтерге 
қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены государственными услугами в сфере здравоохранения?
20.1. құны 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

20.2. сапасы
качество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

20.3. қолжетімділігі
доступность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

21. Сіз денсаулық сақтау саласындағы жеке меншік қызметтермен қаншалықты 
қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены частными услугами в сфере здравоохранения?
21.1. құны 
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

21.2. сапасы
качество

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

21.3. қолжетімділігі
доступность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

22. Сіз білім беру қызметтерінің сапасына қаншалықты қанағаттанасыз ?
 Насколько Вы удовлетворены качеством образовательных услуг?
22.1. мектепке дейінгі
 дошкольного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

22.2. жалпы орта (мектептік) 
 общего среднего (школьного)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

22.3. орта кəсіптік (арнайы) среднего про-
фессионально- го (специального)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

22.4. жоғары жəне жоғары оқу орнынан 
кейінгі высшего и послевузовского

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

23. Сіз білім беру қызметтерінің құнына қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены стоимостью образовательных услуг?
23.1. мектепке дейінгі
 дошкольного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

23.2. жалпы орта (мектептік) 
 общего среднего (школьного)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

23.3. орта кəсіптік (арнайы)
 среднего профессионально- го (спе-
циального)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

23.4. жоғары жəне жоғары оқу ор-
нынан кейінгі
высшего и послевузовского

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

24. Сіз білім беру қызметтерінің қолжетімділігіне қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены доступностью образовательных услуг?
24.1. мектепке дейінгі
 дошкольного

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

24.2. жалпы орта (мектептік) 
общего среднего (школьного)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

24.3. орта кəсіптік (арнайы)
среднего профессионального 
(специального)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

24.4. жоғары жəне жоғары оқу орнынан 
кейінгі  высшего и послевузовского

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

25. Сіз төмендегілердің көрсететін қызметтеріне қаншалықты қанағаттанасыз? 
Насколько Вы удовлетворены качеством услуг, оказываемых:
25.1. Халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының
Центрами обслуживания населения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

25.2. Салық қызметтерінің
Налоговыми службами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

25.3. Полицияның
 Полицией

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

25.4. Зейнетақы жəне жəрдемақы төлеу 
жөніндегі мемлекеттік орталықтың
Государственным центром по выплате пен-
сий и пособий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

25.5. Жедел медициналық көмек көрсету 
орталықтарының
Центрами скорой медицинской помощи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

25.6. Өрт сөндіру қызметінің
Пожарной службой

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

25.7. Өзге де мемлекеттік қызметтердің
Другими государственными службами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26. Сіз төмендегілердің жұмыстарына қаншалықты сенесіз?
Насколько Вы доверяете работе:
26.1. полицияның
полиции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26.2. соттардың
судей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26.3. мəслихаттардың
маслихатов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26.4. əкімдіктердің
акиматов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

26.5. басқа мемлекеттік қызметтердің
других государс-твенных служб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

27. Сіз экологиялық таза азық-түлік өнімдеріне қаншалықты қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены экологически чистыми продуктами питания?
27.1. құны
 стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

27.2. қолжетімділігі
 доступность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

 28. Сіз экологиялық таза таза азық-түлік емес өнімдерге қаншалықты 
қанағаттанасыз?
Насколько Вы удовлетворены экологически чистыми непродовольственными товарами?
28.1. құны
стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

28.2.қолжетімділігі
доступность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

29. Сіз экологиялық таза емес азық-түлік 
өнімдердің орнына экологиялық таза 
азық-түлік өнімдерін алуға қаншалықты 
дайынсыз?
Насколько Вы готовы приобретать экологи-
чески чистые продукты питания взамен не 
экологически чистым?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

30. Сіз экологиялық таза емес азық-
түлік емес өнімдер орнына экологиялық 
таза азық-түлік емес өнімдерін алуға 
қаншалықты дайынсыз?
Насколько Вы готовы приобретать экологи-
чески чистые непродовольственные товары 
взамен не экологически чистым?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

31. Сіз мұқтаж болған кезде əлдебіреудің 
моральдық (адамгершілік, рухани) 
қолдауына (қаржылық емес көмек) сүйене 
алатыныңызға қаншалықты сенімдісіз?
 Насколько Вы уверены в том, что, испыты-
вая нужду, можете рассчитывать на чью-
либо моральную поддержку 
(не финансовую помощь)? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

32. Сіз өзіңіздің бос уақытыңызды спорт 
жəне денешынықтырумен айналысуға 
жұмсауға қаншалықты дайынсыз? 
Насколько Вы готовы тратить свое свобод-
ное время на занятия спортом, физкуль-
турой?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 89

2-бөлім
2 часть

Құрметті респондент! Ал енді Сіздің тұрмыс деңгейіңіздің сапасына əсер ететін кейбір 
объективті факторларға қатысты сұрақтарға жауап беріңізші.
Уважаемый респондент! А теперь ответьте, пожалуйста, на вопросы касательно некоторых 
объективных факторов, оказывающих влияние на качество Вашей жизни.

1. Сіз денсаулық сақтау мекемелеріне барған кезде қандай проблемаларға жиірек 
кездесесіз? (жауаптың бірнеше нұсқасын таңдауға болады) 
С какими проблемами Вы чаще всего сталкиваетесь при посещении учреждений здравоох-
ранения? (можно выбрать несколько вариантов ответа)

кезектердің көптігі
большие очереди

1

қызметтердің бағасы жоғары
высокая стоимость услуг 

2

дəрігерлердің біліксіздігі (немқұрайлылығы)
не компетентность (халатность) врачей

3

дəрігерлердің жетіспеушілігі (жеке салаға маманданған дəрігерлердің жоқ 
болуы)  дефицит врачей (отсутствие врачей узкой специализации)

4

дəрігерлік персоналдың ( Сізге теріс ниетті қарым-қатынасы) дөрекі 
мінез-құлқы
не корректное поведение (недоброжелательное отношение к Вам) медицин-
ского персонала

5

өзге (көрсетіңіз)
иное (укажите)

6

қолданылмайды
не применимо

7

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

8

2. Сізге спортпен айналысуға не кедергі болады? (жауаптың бір нұсқасын таңдау 
қажет) мыналардың жетіспеуі немесе жоқ болуы:
Что препятствует Вам в занятии спортом? (необходимо выбрать один вариант ответа) 
Недостаток или отсутствие: 
уақыт
времени

1

ақшалай қаражат
денежных средств

2

қызығушылық (ынта) 
интереса (желания)

3

денсаулық, жас мөлшері (жағымсыз салдарсыз спортпен айналысу үшін 
жеткілікті болатын) 
здоровья, возраста (достаточного для занятий спортом без негативных по-
следствий) 

4

сізбен бірге спортпен шұғылданғысы келетін достарыңыз (əріптестер, 
таныстарыңыз)
друзей (коллег, знакомых), желающих заниматься спортом вместе с Вами 

5

өзге (көрсетіңіз)
иное (укажите)

6

 жауап беруге қиналамын
 затрудняюсь ответить

7

3. Сізге тұрғын үй сатып алуға немесе сіздің тұрғын үйіңіздің жағдайын жақсартуға 
не кедергі келтіретінін айтыңызшы? (жауаптың бірнеше нұсқасын таңдауға болады)
Скажите, что препятствует вам в приобретении жилья или улучшении своих жилищных 
условий? (можно выбрать несколько вариантов ответа)
қаражаттың жетіспеушілігі
недостаток денежных средств

1

ипотекалық несиелердің (қарыздардың) жоғары пайыздық 
мөлшерлемелері
высокие процентные ставки ипотечных кредитов (займов)

2

тұрғын үйдің жоғары құны
высокая стоимость жилья

3

ипотекалық несиені (қарызды) алу мүмкін емес (қиын)
невозможность (сложность) получения ипотечного кредита (займа)

4

табыс əкелетін жұмыстың тұрақтылығына сенімсіздік
неуверенность в стабильности работы, приносящей доход 

5

өзге (көрсетіңіз) 
иное (укажите)

6

қолданылмайды
не применимо

7

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

8

4. Сіз соңғы 12 ай ішінде өз еркімен жұмыс істейтін немесе қайырымдылық 
ұйымдарының қызметіне қатыстыңыз ба?
Участвовали ли Вы за последние 12 месяцев в деятельности добровольных или благотво-
рительных организаций? 
тұрақты түрде
постоянно 

1

айына 1 рет
1 раз в месяц

2

2-3 айда 1 рет
1 раз в 2-3 месяца

3

жарты жылда 1 рет
1 раз за полгода

4

1 рет
1 раз 

5

жоқ
нет

6

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

7

5. Сіз туыстарыңызбен бейресми жағдайда 
қаншалықты жиі кездесесіз? 
Как часто Вы встречаетесь с родственниками в неформальной обстановке?
күн сайын
каждый день

1

аптасына бір рет
раз в неделю

2

айына бір рет
1 раз в месяц

3

жарты жылда бір рет
1 раз за полгода

4

жылына бір рет
раз в год

5

кездеспеймін
не встречаюсь 

6

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

7

6. Сіз достарыңызбен бейресми жағдайда қаншалықты жиі кездесесіз?
Как часто Вы встречаетесь с друзьями в неформальной обстановке?
күн сайын
каждый день

1

аптасына бір рет
раз в неделю

2

айына бір рет
1раз в месяц

3

жарты жылда бір рет
1 раз за полгода

4

жылына бір рет
раз в год

5

кездеспеймін
не встречаюсь 

6

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

7

7. Сіз əріптестеріңізбен бейресми жағдайда қаншалықты жиі кездесесіз?
Как часто Вы встречаетесь с коллегами в неформальной обстановке?
күн сайын
каждый день

1

аптасына бір рет
раз в неделю

2
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айына бір рет
1 раз в месяц

3

жарты жылда бір рет
1 раз за полгода

4

жылына бір рет
раз в год

5

кездеспеймін
не встречаюсь 

6

жауап беруге қиналамын
затрудняюсь ответить

7

8. Сіз өз табысыңызды қалай бағалайсыз? 
(жауаптың бір нұсқасы таңдалып белгіленеді)
Как Вы оцениваете свой доход? 
(выбирается и отмечается один вариант ответа)
тіпті тамаққа да жетпейді
не хватает даже на питание

1

тамаққа жетеді, бірақ біз киім сатып алу, пəтер ақы төлеуде қиындық 
көреміз
хватает на питание, но мы испытываем сложности с покупкой одежды и опла-
той жилья

2

тамаққа жəне киімге жетеді, бірақ біздің ұзақ пайдаланатын тауарларды 
(телевизор, тоңазытқыш жəне тағы басқа) сатып алуға мүмкіндігіміз жоқ
хватает на питание и одежду, но мы не можем себе позволить купить товары 
длительного пользования 
(телевизор, холодильник и другое)

3

тамаққа, киімге жəне ұзақ уақыт пайдаланатын тауарларға жетеді, бірақ 
машина, пəтер, саяжай жəне тағы басқа сатып алуға мүмкіндігіміз жоқ
хватает на питание и одежду, товары длительного пользования, но мы не мо-
жем себе позволить купить машину, квартиру дачу и другое

4

барлық қажеттіні сатып алуға жеткілікті
достаточно купить все, что необходимо

5

9. Өзіңізді материалдық жағынан қамтамасыз етілудің (ауқаттылықтың) қандай деңге-
йіне жатқызатыныңызды белгілеңіз? (жауаптың бір нұсқасы таңдалып белгіленеді)
Укажите, к какому уровню материального обеспечения (достатка) Вы себя относите? (вы-
бирается и отмечается один вариант ответа)

қамтамасыз етілудің ең төменгі деңгейі (аз қамтамасыз етілген)
низкий уровень обеспеченности (малообеспеченные)

1

қамтамасыз етілудің орта деңгейінен төмен
 обеспеченность ниже среднего уровня

2

қамтамасыз етілудің орта деңгейі (орта топ)
средний уровень обеспеченности (средний класс)

3

қамтамасыз етілудің орта деңгейінен біршама жоғары
обеспеченность несколько выше среднего уровня

4

қамтамасыз етілудің жеткілікті деңгейі (біршама дəулетті)
достаточный уровень обеспеченности (относительно состоятельные)

5

қамтамасыз етілудің деңгейі жоғары (байлар, ауқаттылар, элита)
высокий уровень обеспеченности

6

10. Сіздің үй шаруашылығыңызда төменде аталғандардың кайсысы орын ала-
ды? (үй шаруашылықтарында орын алған барлық мұқтаждықтарды торкөздерде 
белгілеу керек, жауап болмауы да мүмкін немесе бірнешеу болуы мүмкін)
Что из перечисленного имеет место в Вашем домохозяйстве? 
(отметить в клеточках все варианты лишений,которые имеют место в домохозяйстве, от-
ветов может и не быть или может быть несколько)

кейде бізде тамақ жеткілікті болмайды немесе тамақтың біз қалаған 
ассортименті жəне сапасы бола бермейді
иногда у нас не было достаточно еды или еда не всегда была желаемого ас-
сортимента и качества

1

азық-түлік құрамында ақуызды өнімдер (ет, сүт) жеткіліксіз
недостаточно в рационе продуктов белкового происхождения (мясо, молоко)

2

отбасының барлық мүшелеріне қажетті жылдың қыс мезгіліне киім мен 
аяқ киім болмайды
нет необходимой одежды и обуви для всех членов семьи на зимнее время года

3

тұрғын үй-коммуналдық қызметтер ақысын толық жəне уақытымен 
төлеуге мүмкіндік жоқ
нет возможности полностью и вовремя оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги

4

өмірлік маңызды дəрілерге ақша əрдайым табыла бермейді
не всегда находятся деньги на жизненно важные лекарства

5

көбінесе ақылы дəрігердің қабылдауына ақы төлей алмаймыз
зачастую не можем оплатить прием у платного врача

6

балаларға жемісті үнемі сатып ала алмаймыз 
не можем покупать регулярно фрукты для детей

7

балалардың мектепте тамақтануы үшін ақша бере алмаймыз 
не можем давать деньги на питание детей в школе

8

балаларға тəттілер, ойыншықтар сатып ала алмаймыз 
не можем покупать детям лакомства, игрушки

9

балаларға өсуіне қарай қажетті киімді сатып ала алмаймыз 
не можем покупать детям необходимую одежду по мере роста

10

балалардың мектепке дейінгі мекемелерде болғаны үшін ақы төлей ал-
маймыз 
не можем оплачивать пребывание детей в дошкольных учреждениях

11

қажетті гигиеналық заттар жоқ
нет необходимых предметов гигиены

12

кезекті демалысты үйден тысқары жерде өткізуге мүмкіндік жоқ
нет возможности проводить ежегодный отпуск вне дома

13

арзан жиһаздың өзін алуға да мүмкіндік жоқ
нет возможности приобрести даже дешевую мебель

14

салт-жораларды ауыртпалық келтірмей қарызсыз ұйымдастыра алмаймыз
не можем организовать ритуальные обряды без обременительных долгов

15

11. Сіздің əл-ауқатыңыз соңғы жылда өзгерді ме? (жауаптың бір нұсқасы таңдалып 
белгіленеді)
Изменилось ли Ваше благосостояние за последний год? (выбирается и отмечается один 
вариант ответа)
өзгерген жоқ
не изменилось

1

жақсарды
улучшилось

2

нашарлады
ухудшилось

3

12. Жақын арадағы жылда жақсырақ өмір сүремін деп есептейсіз бе? (жауаптың бір 
нұсқасы таңдалып белгіленеді)
Как Вы считаете, будете ли Вы жить лучше в ближайший год? (выбирается и отмечается 
один вариант ответа)
тұрмысымыздың жақсаратынына сенімдіміз
уверены, что жить будем лучше

1

толық сенімді емеспіз, бірақ жақсарады деп ойлаймыз
не совсем уверены, но предполагаем, что будет улучшение

2

əл-ауқаттың қол жеткен деңгейінде қаламыз
останемся примерно на достигнутом уровне благосостояния

3

біршама нашарлауы мүмкін
возможно некоторое ухудшение

4

тұрмысымыз нашарлайды    жить будем хуже 5

Сізге ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз!
Благодарим Вас за сотрудничество! 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы №282 бұйрығына 14-қосымша

«Халықтың тұрмыс сапасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 
(коды 1902105, индексі D 002, кезеңділігі жылына 1 рет)

1. Осы «Халықтың тұрмыс сапасы» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статис тика-
лық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 1902105, индексі D 002, кезеңділігі жылына 1 рет) 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленген жəне «Халықтың тұрмыс сапасы» (бұдан əрі – статистикалық нысан) (коды 
1902105, индексі D 002, кезеңділігі жылына 1 рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Байқауға қатысуға интервьюерлерге супервайзерлер ұсынған тізімде көрсетілген зерттелетін 
үй шаруашылықтарының мүшелері жатады.

Байқау кезеңі 10 наурызға дейінгі кезең болып табылады. Статистикалық нысанды респон-
дент өз бетінше толтырады. 

Респондент ретінде 15 жəне одан асқан жастағы үй шаруашылығының мүшесі болып табылады.
3. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында пайдаланылады:
1) Экологиялық таза өнім – экологиялық таза технологиялар жəне құрал-жабдықтардың көмегімен 

өндірілген жəне алынған, жайлы қоршаған ортада тасымалданған жəне сақталған, құрамындағы 
зиянды заттар қоршаған орта жəне адамның денсаулығына залал келтірмейтін өнім. Сондай-ақ, 
пестицидтерсіз, синтетикалық мал азығы қоспаларынсыз жəне өсімнің реттеуіштерсіз, жасанды кон-
серванттарсыз, бояуыштарсыз жəне хош иістендіргіштерсіз, химиялық энзимдерсіз жəне қоспаларсыз, 
гендік инженерия жетістіктерін пайдаланусыз өндірілетін өнім ретінде түсіндіріледі.

2) Экологиялық таза өнімдер - экологиялық таза тамақ өнімдерін өндіру (дайындаудың) стан-
дарттарына сəйкес дайындалған тамақ өнімдері. 

4. Титулдық парақта «Аумақтың (елді мекеннің) атауы» тармағында интервьюер облыстың 
(қаланың), ауданның (қаланың) жəне ауылдық елді мекеннің атауын көрсетеді. 2–ден бастап 5-ке 
дейінгі тармақтар супервайзерлер интервьюерлерге ұсынған зерттелетін үй шаруашылықтарының 
тізімдерінде көрсетілген деректемелерге сəйкес толтырылады. 

Статистикалық нысанды толтыруды аяқтағаннан кейін респондент толтыру күнін (титулдық 
парақтың 6-тармағы) жəне толтыру ұзақтығын (титулдық парақтың жоғарғы бөлігінде) көрсетеді.

5. Статистикалық нысанның бірінші бөліміндегі сұрақтарға жауап беру кезінде респондент 
1 (бір) толық қанағаттанбаушылық/сенімсіздік, ал 10 (он) - толық қанағаттанушылық немесе 
сенімділік мағынасын білдіретін қанағаттанушылық шəкілін қолданады, бұл ретте 1-ден 3-ке 
дейін - толық қанағаттанбау/сенімсіздік, 4-тен 7-ге дейін – ішінара қанағаттанушылық, ал 8-ден 
10-ға дейін - толық қанағаттану немесе сенімділік. Сауалнаманы толтыру барысында респондент 
өзінің үй шаруашылығының мүшелерін қоса алғанда өзге адамдардың көмегіне немесе пікіріне 
сүйенбей, ұсынылған сұрақтардың мағынасын талдамай жəне терең бойламай өзінің жеке сезімін 
басшылыққа алады.

Белгілі бір жас санаттарында қиындық тудыратын сұрақтарда «Жауап беруге қиналамын» 
жауап нұсқасын таңдау қажет. 

15-сұрақта үйіңіздегі сыртқы шудың деңгейіне, нақты айтқанда көршілерден, даладан келетін 
шулардың деңгейіне қанағаттану бағаланады.

27-сұрақта респонденттің экологиялық таза өнім бағасы жəне қолжетімділігіне қанағаттылығы 
бағаланады, яғни экологиялық таза тамақ өнімдерін өндіру (дайындаудың) стандарттарына сəйкес 
дайындалған тамақ өнімдері бағаланады.

28-сұрақта респонденттің экологиялық таза азық-түліктік емес тауар құны мен қолжетім ділігіне 
қанағаттылығы бағаланады. 

29-сұрақта респонденттің экологиялық таза емес азық-түлік өнімдерінің орнына экологиялық 
таза азық-түлік өнімдерін алуға қаншалықты дайын екендігі бағаланады.

30-сұрақта респонденттің экологиялық таза емес азық-түлік өнімдерінің орнына экологиялық 
таза азық-түлік емес өнімдерін алуға қаншалықты дайын екендігі бағаланады.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики          № 282 бұйрығына 15-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 15
байқау бойынша статистикалық      к приказу Председателя Комитета
нысан                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 29 ноября 2016 года № 282
статистического наблюдения                 

Аумақтық статистика 
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағат 
(қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статисти-
ческой формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан коды 1872104 / Код статистической формы 1872104

Индекс Т-004   Лайықты еңбек
     Достойный труд
 
Жылдық  Есепті кезең           жыл
Годовая  Отчетный период         год

15 жас жəне одан асқан жастағы үй шаруашылығының мүшелерінен сұралады 
Опрашиваются члены домашних хозяйств в возрасте 15 лет и старше

Тапсыру мерзімі – 30 қазанға дейін (қоса алғанда) 
Срок представления – до 30 октября (включительно)

1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы / Наименование территории (населенного пункта) 
_____________________________________________________________

2. ƏАОЖ бойынша елді мекеннің коды / 
Код населенного пункта по КАТО1………………………………… 
3. Елді мекен типінің коды (1 - қала, 2 – ауыл) / 
Код типа населенного пункта (1 - город, 2 - село)....................................................................
4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше / Проспект, улица, площадь, переулок
________________________________________________________________________

5. Үйдің № / № дома..................................................................................................

6. Пəтердің № / № квартиры....................................................................................

7. Іріктеме коды / Код выборки..............................................

8. Интервьюер коды / Код интервьюера...............................................

9. Сұхбат жүргізу күні / Дата проведения интервью 

                 күні / число  айы / месяц     жылы / год  

1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009
 Классификатор административно-территориальных объектов ГК РК 11-2009 

Назар аударыңыз: Сұрақнама “Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы” (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанындағы 
6-сұрақтың (Сіз заттай не ақшалай табыс табу үшін өткен аптада ең болмағанда бір сағат қандай да бір жұмыс атқардыңыз ба немесе қандай да бір кəсіппен (түрлі 

қызмет көрсетуді қоса алғанда) шұғылдандыңыз ба?) 1-кодына (иə) жауап берген респонденттерге 3 тоқсанда (шілде, тамыз, қыркүйек) толтырылады.
Внимание: Вопросник заполняется в 3 квартале (июль, август, сентябрь) на респондентов, ответивших в статистической форме “Анкета выборочного обследования занятости 
населения” (индекс Т-001, периодичность месячная) на вопрос 6 (Выполняли ли Вы хотя бы один час на прошлой неделе какую-нибудь работу за вознаграждение или имели какое-либо 

занятие для получения натурального или денежного дохода (включая оказание различного рода услуг)?) код 1(да)
Назар аударыңыз: Интервьюер, “ Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы” 

(индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанына сəйкес респонденттің нөмірін толтырыңыз
 Внимание:  Интервьюер, заполните номер респондента аналогично статистической форме “Анкета выборочного обследования занятости населения” 

(индекс Т-001, периодичность месячная)
Сұраққа көшу 
Переход к во-

просу
Назар аударыңыз: 1-сұрақты “Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы” (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанының 16-сұрағы 
негізінде интервьюер толтырады
Внимание: Вопрос 1 заполняется интервьюером на основании вопроса 16 статистической формы “Анкета выборочного обследования занятости населения”(индекс Т-001, периодич-
ность месячная)
1. Сіз негізгі жұмыста нақты қанша сағат 
жұмыспен өтедіңіз?

1. Сколько часов Вы фактически отработали на основ-
ной работе?

1. 40 сағат жəне одан аз 1 1 1 1 1 →2 1. 40 часов и менее 
2. 41-49 сағат 2 2 2 2 2 →2 2. 41-49 часов 
3. 50-59 сағат 3 3 3 3 3 →2 3. 50-59 часов 
4. 60 сағат жəне одан көп 4 4 4 4 4 →2 4. 60 часов и более 
2. Сіз əдетте негізгі жұмысыңызда аптасына 
қанша  сағат жұмыс істейсіз?
 (сағаттар санын көрсетіңіз)

2. Сколько часов в неделю Вы обычно работаете на 
вашей основной работе?
(укажите количество часов)

Назар аударыңыз: 
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны əдеттегі сағаттар санына тең болса (2-сұрақ) → 7;

Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны əдеттегі сағаттар санынан артық болса (2-сұрақ) → 3;
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны əдеттегі сағаттар санынан кем болса (2-сұрақ) →4;

Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың нақты саны 0–ге (нөлге) тең болса →10
Внимание: 

Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю равно обычному количеству часов (Вопрос 2) → 7;
Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю больше обычного количества часов (Вопрос 2) → 3;
Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю меньше обычного количества часов (Вопрос 2) → 4;

Если фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю равно 0 (нулю) → 10.
3. Сіз неліктен өткен апта ішінде əдеттегіден көп 
жұмыс істедіңіз?

3. Почему Вы проработали больше часов чем 
обычно в течение прошлой недели?

1. Икемді (сырғымалы) кесте 1 1 1 1 1 →5 1. Гибкий (скользящий) график
2. Əдетте жұмыс беруші белгілейтін талаптар 2 2 2 2 2 →5 2. Требования, которые обычно установлены работо-

дателем
3. Туындаған өндірістік қажеттілікке байланысты 3 3 3 3 3 →5 3. В связи с возникшей производственной необходи-

мостью
4. Қоғамдық міндеттерді орындау 4 4 4 4 4 →5 4. Выполнение общественных обязанностей
5. Басқа (қосымша) жұмыс немесе кəсіп болмады 5 5 5 5 5 →5 5. Не было другой (дополнительной) работы или за-

нятия
6. Басқа 99 99 99 99 99 →5 6. Другое
4. Сіз неліктен өткен апта ішінде əдеттегіден аз 
жұмыс істедіңіз?

4. Почему Вы проработали меньше часов чем 
обычно в течение прошлой недели?

1. Қолайсыз ауа-райы жағдайы 1 1 1 1 1 →5 1. Неблагоприятные погодные условия
2. Əкімшіліктің, жұмыс берушінің бастамасы бой-
ынша

2 2 2 2 2 →5 2. По инициативе администрации, работодателя 

3. Жеткілікті жұмыс көлемі жоқ 3 3 3 3 3 →5 3. Нет достаточного объема работ
4. Икемді (сырғымалы) кесте 4 4 4 4 4 →5 4. Гибкий (скользящий) график 
5. Балаға, науқас адамға күтім 5 5 5 5 5 →5 5. Уход за ребенком, больным человеком
6. Денсаулық жағдайыма байланысты 6 6 6 6 6 →5 6. По состоянию здоровья
7. Басқа (екінші) жұмысым бар 7 7 7 7 7 →5 7. Имею другую (вторую) работу
8. Білім алудамын (институтта, курстарда) 8 8 8 8 8 →5 8. Прохожу обучение (в институте, на курсах)
9. Оқу демалысы, кəсіптік даярлық 9 9 9 9 9 →5 9. Учебный отпуск, профессиональная подготовка
10. Жыл сайынғы еңбек демалысы, мерекелік 
күндер

10 10 10 10 10 →5 10. Ежегодный трудовой отпуск, праздничные дни

11. Табысым жеткілікті 11 11 11 11 11 →5 11. Имею достаточный доход
12. Жеке бастың немесе отбасы жағдайы 12 12 12 12 12 →5 12. Личные или семейные обстоятельства
13. Басқа 99 99 99 99 99 →5 13. Другое 

Назар аударыңыз: 5-сұраққа өткен аптада жұмыспен өтелген нақты сағаттарының санын 40 сағаттан аз деп белгілеген респонденттер жауап береді.
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген жалпы сағаттардың нақты саны 40 сағаттан көп болса, онда интервьюер 6-сұраққа көшеді.
Егер өткен аптада жұмыспен өтелген жалпы сағаттардың нақты саны 40 сағатқа тең болса, онда интервьюер 7-сұраққа көшеді.

Внимание: На вопрос 5 отвечают респонденты, отметившие что фактическое количество отработанных часов за прошлую неделю было менее 40 часов.
Если фактическое количество отработанных часов на прошлой неделе было больше 40 часов, то интервьюер переходит к вопросу 6.
Если фактическое количество отработанных часов на прошлой неделе было равно 40 часам, то интервьюер переходит к вопросу 7.

5. Сіз негізгі жұмыста өткен аптада 40 сағаттан аз 
жұмыс істеуіңіздің негізгі себебін атаңыз:

5. Назовите основную причину, по которой Вы 
работали на основной работе менее 40 часов на 
прошлой неделе:

1. Жұмыс уақытының заңмен белгіленген ұзақтығы 1 1 1 1 1 →7 1. Законодательно установленная продолжительность 
рабочего времени

2. Əкімшіліктің, жұмыс берушінің бастамасы бой-
ынша

2 2 2 2 2 →7 2. По инициативе администрации, работодателя

3. Жеткілікті жұмыс көлемі жоқ 3 3 3 3 3 →7 3. Нет достаточного объема работы
4. Балаға, науқас адамға күтім 4 4 4 4 4 →7 4. Уход за ребенком, больным человеком
5. Денсаулық жағдайыма байланысты 5 5 5 5 5 →7 5. По состоянию здоровья 
6. Басқа (екінші) жұмысым бар 6 6 6 6 6 →7 6. Имею другую (вторую) работу 
7. Табысым жеткілікті 7 7 7 7 7 →7 7. Имею достаточный доход 
8. Білім алудамын (институтта, курстарда) 8 8 8 8 8 →7 8. Прохожу обучение (в институте, на курсах)
9. Оқу демалысы, кəсіптік даярлық 9 9 9 9 9 →7 9. Учебный отпуск, профессиональная подготовка
10. Жыл сайынғы еңбек демалысы, мерекелік 
күндер

10 10 10 10 10 →7 10. Ежегодный трудовой отпуск, праздничные дни

11. Қолайсыз ауа-райы жағдайы 11 11 11 11 11 →7 11. Неблагоприятные погодные условия
12. Икемді (сырғымалы) кесте 12 12 12 12 12 →7 12. Гибкий (скользящий) график
13. Жеке бастың немесе отбасы жағдайы 13 13 13 13 13 →7 13. Личные или семейные обстоятельства
14. Басқа 99 99 99 99 99 →7 14. Другое
6. Сіз өткен аптада 40 сағаттан көп жұмыс 
істеуіңіздің негізгі себебін атаңыз?

6. Назовите основную причину, почему Вы работа-
ли на прошлой неделе больше 40 часов

1. Көп жалақы (табыс) табу құлшынысы 1 1 1 1 1 →7 1. Желание иметь больший заработок (доход)
2. Əдетте жұмыс беруші белгілейтін талаптар 2 2 2 2 2 →7 2. Требования, которые обычно установлены работо-

дателем
3. Туындаған өндірістік қажеттілікке байланысты 3 3 3 3 3 →7 3. В связи с возникшей производственной необходи-

мостью 
4. Қоғамдық міндеттерді орындау 4 4 4 4 4 →7 4. Выполнение общественных обязанностей
5. Басқа (қосымша) жұмыс немесе кəсіп болмады 5 5 5 5 5 →7 5. Не было другой (дополнительной) работы или за-

нятия
6. Басқа 99 99 99 99 99 →7 6. Другое 
7. Бұл қосымша жалақы, табыс əкелген 
жағдайда Сіздің көп уақыт жұмыс істегіңіз келе 
ме жəне оған дайынсыз ба?

7. Хотели бы Вы и готовы ли работать больше 
времени, при условии, что это принесет дополни-
тельный заработок, доход?

1. Иə 1 1 1 1 1 →8 1. Да
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →10 2. Нет
8. Сіз тиісті қосымша ақы үшін қайда қосымша 
жұмыс істегіңіз келе ме жəне істей алар ма 
едіңіз?

8. Где бы Вы хотели и могли бы работать допол-
ни тельно за соответствующую дополнительную 
оплату?

1. Осы негізгі жұмыс орным бойынша 1 1 1 1 1 →9 1. По месту настоящей основной работы
2. Осы қосымша жұмыс орным бойынша 2 2 2 2 2 →9 2. По месту настоящей дополнительной работы
3. Жұмыс уақыты едəуір ұзақ басқа жұмыста 3 3 3 3 3 →9 3. На другой работе с большей продолжительностью 

рабочего времени
4. Осы жұмысқа қосымша, толықтырып істейтін 
жұмыстың болуы

4 4 4 4 4 →9 4. Иметь дополнительную работу, подработки в допол-
нение к настоящей занятости

5. Маңызды емес 5 5 5 5 5 →9 5. Не имеет значения
9. Сіз жұмыс аптасының ұзақтығынан басқа 
қосымша қанша сағат жұмыс істегіңіз келеді 
жəне істей алар едіңіз?

→10
9. Сколько часов Вы бы хотели и могли работать
дополнительно, помимо имеющейся продолжитель-
ности рабочей недели? 

10. Сіз осы жұмысыңызды (кəсібіңізді) 
ауыстырғанды қалар ма едіңіз?

10. Хотели ли бы Вы сменить свою настоящую 
работу (занятие)?

1. Иə 1 1 1 1 1 →11 1. Да
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →12 2. Нет
11. Сіздің негізгі жұмысыңызды (кəсібіңізді) 
ауыстыру немесе қосымша жұмыс табуды 
қалауыңыздың негізгі себебін атаңыз

11. Назовите основную причину Вашего желания 
сменить основную работу (занятие) или иметь
 дополнительную

1. Кəсіпорында күтілетін қайта ұйымдастыру немесе 
тарату, штат санының қысқаруы

1 1 1 1 1 →12 1. Ожидаемая реорганизация или ликвидация предпри-
ятия, сокращение штатов

2. Шарт (келісімшарт) мерзімінің аяқталуы 2 2 2 2 2 →12 2. Окончание срока договора (контракта)
3. Еңбекақының немесе табыстың төмен деңгейі 3 3 3 3 3 →12 3. Низкий уровень оплаты труда или дохода
4. Қолайсыз еңбек жағдайы 4 4 4 4 4 →12 4. Неблагоприятные условия труда
5. Алынған біліктілікке сəйкес мамандық бойынша 
жұмыс істеуді қалау

5 5 5 5 5 →12 5. Желание работать по специальности, в соответствии 
с полученной квалификацией

6. Əлеуметтік қорғаудың жоқ болуы немесе 
жеткіліксіздігі

6 6 6 6 6 →12 6. Отсутствие или недостаточность социальной защиты

7. Жұмыс орнына дейін жету ұзақ немесе ыңғайсыз 7 7 7 7 7 →12 7. Далеко или неудобно добираться к месту работы
8. Жеке бастың немесе отбасы жағдайы 8 8 8 8 8 →12 8. Личные или семейные обстоятельства
9. Еңбекақыны тиісінше жоғарылатумен көп сағат 
жұмыс істеуді қалау

9 9 9 9 9 →12 9. Желание работать больше часов с соответствующим 
повышением оплаты труда 

10. Еңбекақыны тиісінше төмендетумен аз сағат 
жұмыс істеуді қалау

10 10 10 10 10 →12 10. Желание работать меньше часов с соответствую-
щим понижением оплаты труда

Назар аударыңыз: 12-13-сұрақтарға “Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы” 
(индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанының 18-сұрағының 1-4-кодтарын белгілеген респонденттер жауап береді

Внимание: На вопросы 12-13 отвечают респонденты, отметившие коды 1-4 в вопросе 18 статистической формы “Анкета выборочного обследования занятости населения” 
(индекс Т-001, периодичность месячная)

12. Жұмыстан шығарылған жағдайда Сіздің 
еңбек заңнамасында көзделген жəрдемақы жəне 
өтемақы алуға құқығыңыз бар ма?

12. В случае увольнения, имеете ли Вы право на 
льготы и компенсации, предусмотренные трудовым 
законодательством?

1. Иə 1 1 1 1 1 →13 1. Да
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →13 2. Нет
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →13 3. Не знаю
13. Сіз негізгі жұмыс орныңыз (кəсібіңіз) бойын-
ша кəсіподақтың мүшесі болып табыласыз ба?

13. Являетесь ли Вы членом профсоюза по месту 
основной работы (занятия)?

1. Иə 1 1 1 1 1 →14 1. Да
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →14 2. Нет
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →14 3. Не знаю

Назар аударыңыз: 14-21-сұрақтарға барлық респонденттер жауап береді
Внимание: На вопросы 14-21 отвечают все респонденты

14. Соңғы 12 ай ішінде кəсіптік оқытудан немесе 
жалпы дамыту курстарынан өттіңіз бе?

14. В течение последних 12 месяцев проходили ли
 Вы профессиональное обучение или обучение
 на общеразвивающих курсах?

1. Иə 1 1 1 1 1 →15 1. Да
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →17 2. Нет
15. Соңғы 12 ай ішінде оқуды қандай курстардан
өттіңіз?

15. Вы в течение последних 12 месяцев на каких 
курсах проходили обучение?

1. Кəсіптік даярлау, қайта даярлау, біліктілікті арт-
тыру

1 1 1 1 1 →16 1. Профессиональные подготовки, переподготовки, по-
вышение квалификации

2. Жұмыс орнында қосымша оқу 2 2 2 2 2 →16 2. Дополнительные обучения на рабочем месте 
3. Шетел тілдерін оқу 3 3 3 3 3 →16  3. Обучение иностранным языкам
4. Көлік құралдарын жүргізу курстары 4 4 4 4 4 →16  4. Курсы вождения транспортными средствами
5. Компьютерлік 5 5 5 5 5 →16  5. Компьютерные
6. Қосымша кəсіптік оқулар 6 6 6 6 6 →16  6. Дополнительные профессиональные обучения
7. Басқа 99 99 99 99 99 →16  7. Другое 
16. Оқу үшін Сіздің жұмыс берушіңіз, басқа ұйым
 ақы (толық немесе ішінара) төледі ме?

16. Было ли обучение оплачено (полностью или 
частично) Вашим работодателем, другой
организацией?

1. Толық төледі 1 1 1 1 1 →17 1. Полностью оплачено
2. Ішінара төледі 2 2 2 2 2 →17 2. Частично оплачено
3. Толықтай жеке есебімнен оқыдым 3 3 3 3 3 →17 3. Обучался полностью за собственный счет

17.Сіздің жұмысыңыздың (кəсібіңіздің) еңбек 
шарттары қаншалықты қауіпсіз болып табыла-
ды деп ойлайсыз?

17. Как Вы считаете, насколько безопасными явля-
ются условия Вашей работы (занятия)?

1. Қауіпсіз 1 1 1 1 1 →19 1. Безопасные
2. Қолайсыз 2 2 2 2 2 →18 2. Неблагоприятные
3. Қауіпті 3 3 3 3 3 →18 3. Опасные
4. Жауап беруге қиналамын 4 4 4 4 4 →18 4. Затрудняюсь ответить
18. Неге Сіз өз жұмысыңыздың еңбек шарттарын 
қолайсыз немесе қауіпті деп санайсыз? (барлық 
мүмкін нұсқаларды белгілеген жөн)

18. Почему Вы считаете условия своей работы не-
благоприятными или опасными? (следует отметить 
все возможные варианты)

1. Химиялық заттардың қауіпті концентрациясы 1 1 1 1 1 →19 1. Опасная концентрация химических веществ
2. Қауіпті механизмдермен жұмыс 2 2 2 2 2 →19 2. Работа с опасными механизмами
3. Лазерлік немесе ультракүлгін сəулеленудің 
жоғары деңгейі

3 3 3 3 3 →19 3. Повышенный уровень лазерного или ультрафиоле-
тового излучения

4. Қолайсыз температуралық режим 4 4 4 4 4 →19 4. Неблагоприятный температурный режим 
5. Шу, дірілдің жоғары деңгейі 5 5 5 5 5 →19 5. Повышенный уровень шума, вибрации
6. ЖБК-дан (жол берілген шекті концентрациясы) 
асатын жұмыс аймағындағы ауаның шаңдануы, газ-
дануы мен ылғалдылығы 

6 6 6 6 6 →19 6. Запыленность, загазованность, влажность воздуха 
рабочей зоны, превышающая ПДК (предельно допусти-
мую концентрацию)

7. Иондаушы радиация (радиациялық немесе 
биологиялық фактор)

7 7 7 7 7 →19 7. Ионизирующая радиация (радиационный или биоло-
гический фактор)

8. Электрлік, магниттік, электромагниттік 
толқындардың, радиожиілік кернеулігінің жоғары 
деңгейі

8 8 8 8 8 →19 8. Повышенный уровень напряженности электрических, 
магнитных, электромагнитных волн, радиочастот

9. Биіктіктегі жұмыс 9 9 9 9 9 →19 9. Работа на высоте
10. Компьютерлік сəулелену 10 10 10 10 10 →19 10. Компьютерное излучение
11. Еңбектің шамадан тыс бір қалыптылығы 11 11 11 11 11 →19 11. Чрезмерная монотонность труда
12. Қолайлы жұмыс орнының жоқтығы 12 12 12 12 12 →19 12. Отсутствие благоустроенного рабочего места
13. Даладағы жұмыс 13 13 13 13 13 →19 13. Работа на улице
14. Ауыр, қауырт, дене еңбегі 14 14 14 14 14 →19 14. Тяжелая, напряженная физическая работа
15. Қауырт ой еңбегі 15 15 15 15 15 →19 15. Напряженная умственная деятельность
16. Жүйке жүйесіне жоғары жүктеме 16 16 16 16 16 →19 16. Повышенное нервное напряжение
17. Көзге шамадан тыс жүктеме 17 17 17 17 17 →19 17. Чрезмерное напряжение зрения
18. Жұмыс орнына жарықтың жеткіліксіз (немесе 
шамадан тыс) түсуі

18 18 18 18 18 →19 18. Недостаточное (или чрезмерное) освещение ра-
бочего места

19. Жұмыс өмір үшін қауіпті факторлармен бай-
ланысты

19 19 19 19 19 →19 19. Работа сопряжена с факторами, опасными для 
жизни

19. Сіз жұмыс орныңызға (үйге) қалай жетесіз? 19. Каким образом Вы добираетесь до места 
работы (домой)?

1. Қызметтік көлікте 1 1 1 1 1 →20 1. Служебным транспортом 
2. Қоғамдық көлікте 2 2 2 2 2 →20 2. Общественным транспортом 
3. Жеке көлікте 3 3 3 3 3 →20 3. Личным транспортом 
4. Жаяу 4 4 4 4 4 →20 4. Пешком
20. Сіз күнделікті жұмыс орныңызға дейін жолға 
қанша уақыт жұмсайсыз (орташа мəнді 
көрсетіңіз)?

20. Сколько времени ежедневно Вы затрачиваете 
на дорогу до места работы (укажите среднее 
значение)?

1. 10 минутқа дейін 1 1 1 1 1 →21 1. До 10 мин
2. 10 минуттан 30 минутқа дейін 2 2 2 2 2 →21 2. От 10 до 30 мин
3. 30 минуттан 1 сағатқа дейін 3 3 3 3 3 →21 3. От 30 мин до 1 часа
4. 1 сағаттан 2 сағатқа дейін 4 4 4 4 4 →21 4. От 1 часа до 2 часов
5. 2 сағат жəне одан көп 5 5 5 5 5 →21 5. 2 часа и более
21. Сізге еңбек қызметі мен үй (отба-
сы) міндеттерін орындауды қоса атқару 
қаншалықты мүмкін болады?

21. Насколько Вам удается совмещать трудовую 
деятельность и выполнение домашних (семейных) 
обязанностей?

1. Жеңіл 1 1 1 1 1 →22 1. Легко
2. Салыстырмалы жеңіл 2 2 2 2 2 →22 2. Сравнительно легко
3. Сəл қиындау 3 3 3 3 3 →22 3. Несколько сложно 
4. Қиын 4 4 4 4 4 →22 4. Сложно
5. Мүмкін емес 5 5 5 5 5 →22 5. Не удается
6. Айналыспаймын 6 6 6 6 6 →22 6. Не занимаюсь 
22. Сіздің мектеп жасына дейінгі балаларыңыз 
бар ма? (0–ден 6 жасқа дейінгіні қоса)

22. Имеете ли Вы детей дошкольного возраста? (от 
0 до 6 лет включительно)

1. Иə 1 1 1 1 1 →23 1. Да
2. Жоқ 2 2 2 2 2 пікіртерім соңы 2. Нет
23. Əдетте Сіздің 6 жасқа дейінгі балаңызға 
(балаларыңызға) кім күтім жасайды?

23. Кто обычно осуществляет уход за Вашим ребен-
ком (детьми) в возрасте до 6 лет включительно?

1. Сіз өзіңіз 1 1 1 1 1 пікіртерім соңы 1. Вы лично
2. Сіздің отбасыңыздың басқа мүшелері 2 2 2 2 2 2. Другие члены Вашей семьи 
3. Сіздің туыстарыңыз 3 3 3 3 3 3. Ваши родственники
4. Тəрбиеші (бала бағушы) 4 4 4 4 4 4. Воспитательница (няня)
5. Бала тəрбиелеу мекемелері 5 5 5 5 5 5. Детские воспитательные учреждения 
6. Бөтен адамдар (көршілер, таныстар) 6 6 6 6 6 6. Посторонние лица (соседи, знакомые)
7. Бұл адамға қатысты емес 7 7 7 7 7 7. К данному лицу не относится

ТҮСІНІСТІК ПЕН ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫҢЫЗ ҮШІН АЛҒЫС АЙТАМЫЗ!
БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО! 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 282 бұйрығына 16-қосымша

«Лайықты еңбек» (коды 1872104, индексі Т-004, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Лайықты еңбек» (коды 1872104, индексі Т-004, кезеңділігі жылдық) жалпымем-
лекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Лайықты еңбек» (коды 1872104, индексі Т-004, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) жұмыс берушілер - өзінің жеке экономикалық кəсіпорнын басқаратын немесе 

экономикалық қызметтің қандайда бір түрінде тəуелсіз кəсіпкерлікпен шұғылданатын жəне 
бір немесе бірнеше жалдамалы қызметкерлері бар адамдар; 

 2) код - жауап нұсқасының нөмiрi;
 3) қосымша жұмыс - тұрақты, уақытша, маусымдық негізде орындалатын қоса атқарушылық 

бойынша жұмыс, келісімшарт бойынша немесе кездейсоқ басқа жұмыс, бір реттік қосымша 
табыс, дара негіздегі жұмыс, заңды тұлға құрусыз кəсіпкерлік қызмет, жекелеген азаматтарға 
жалдану бойынша жұмыс болуы мүмкін;

 4) негізгі қызмет - сыйақыны (жеке немесе отбасылық табысты) ақшалай немесе заттай 
түрде алу мақсатында зерттелетін апта ішіндегі белгілі бір жұмыс. Жұмысы болғанымен 
уақытша жұмыс істемейтін, алайда одан байланысын үзбеген жəне оған күтпеген жағдайлар 
кезеңі аяқталғаннан кейін оралуға уəде берілсе немесе жұмысқа қайта келу күні, айы, жылы 
белгілі болса, мұндай жұмыс негізгі болып қала береді;

5) респондент - статистикалық əдіснамаға сəйкес статистикалық байқау объектісі бойын-
ша деректерді ұсынатын жеке немесе заңды тұлға жəне оның құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері; 

6) үй шаруашылығы – бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара 
біріктіретін жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын бір немесе одан 
да көп жеке тұлғалардан құралған экономикалық субъект.

3. Статистикалық нысаны «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауална-
масы» (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанының 6-сұрағына 
«иə» деп жауап берген респонденттер

3 тоқсанда толтырады. 
Статистикалық нысанының 1-сұрағы «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу 

сауалнамасы» (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанының 
16-сұрағы негізінде интервьюер толтырады.

4. Статистикалық нысанда іріктемеге түскен əрбір жеке үй шаруашылығына (отбасына) 
толтырылады. Үй шаруашылығы мүшелерінің отбасынан айырмашылығы олар туысқандық 
қатынаста болмауы да мүмкін. Статистикалық нысанының бір бланкісіне əртүрлі үй 
шаруашылық тарына жататын респонденттер бойынша ақпарат жазбаларын тіпті олар бір 
үйде бірге тұрса да біріктіруге болмайды. 

Статистикалық нысанда ұзақ уақыт бойы болмаған адамдарға: 
1) ауруханаларда емделіп жатқандарға (алты ай жəне одан да көп);
2) басқа елді мекендерде немесе шетелдерде алты ай жəне одан да көп уақыт іссапарда 

жүргендерге;
3) барлық оқу орындарының оқитын жері бойынша тұратын студенттері мен оқушыларына;
4) зерттеу аптасына дейін алты ай жəне одан көп бұрын кеткендердің барлығына;
5) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде тұратын бас бостандығынан айыру түріндегі 

жазаға сотталғандарға;
6) Қарулы Күштердің казармалар мен əскери аймақтарда тұратын мерзімді қызметте жүрген 

əскери қызметшілеріне толтырылмайды, олар осы мекенжайды өздерінің негізгі тұрғылықты 
орны деп есептейтіндігі ескерілмейді.

Статистикалық нысанда отбасының 15 жас жəне одан асқан жастағы барлық мүшелеріне 
толтырылады. Пікіртерім жүргізуге уəкілетті адам (бұдан əрі - интервьюер) олардың 
əрқайсысына сұхбат барысында «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауална-
масы» (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанына сəйкес реттік 
нөмірін береді. Егер үй шаруашылығында сұралатындардың саны 5 адамнан асса, онда ол үй 
шаруашылығына статистикалық нысанға екі немесе одан көп қосымша толтырылады, олардың 
титулдық бетіне «Жалғасы» деген белгі соғылады. 

Сұхбат кезінде сұрақтар оқылып беріледі жəне жауаптардың тізбеленген нұсқаларына 
тиісті белгілер соғылады немесе олар статистикалық нысанда жазылады. Респонденттің жа-
уап нұсқасының коды дөңгелектеп қоршалады. 

Барлық жауаптар пікіртерім жүргізілгендердің сөздері бойынша жазылады, оларды рас-
тайтын құжаттар талап етілмейді. Статистикалық нысанда отбасының бірге тұратын ересек 
мүшелері қойылған сұрақтарға жауаптарды респонденттердің тікелей өздерінен де, егер 
статистикалық нысанда барлық сұрақтарына толық жауап бере алатын болса, олардан да 
алынады. 

Сұхбатты жүргізу кезінде интервьюер респонденттерге сұрақтарды сұрақнамада қалай 
келтірілгеніне қарай оқиды жəне сұрақтың келтірілген тұжырымынан ауытқымайды.

5. Зерттеу кезеңі 3 тоқсанның айлары (шілде, тамыз, қыркүйек), ал сыни (зерттелетін) 
аптасы жыл сайын «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» (коды 
1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанының 1-қосымшасына сəйкес 
айқындалады.

 6. Сағаттар санын көрсету талап етілетін торлардың блогында жауаптарды жазу блоктағы 
торлардың бəрі толтырылатындай жүргізіледі

(4 сағат – 04, 13 сағат – 13 жəне тағы сол сияқты). Бұл ретте күндер мен сағаттар саны 
толық санға дейін дөңгелектенеді.

 7. 5-сұраққа өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттарының жалпы саны 40 сағаттан аз 
деп белгілеген респонденттер жауап береді. 

 8. Егер өткен аптада жұмыспен өтелген сағаттардың жалпы саны 40 сағаттан көп болса, 
онда интервьюер 6-сұраққа көшеді. 

 9. 12-13-сұрақтарды «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
(коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанындағы 18-сұрақтың 
1-4-кодтарына жауап берген респондентер толтырады.

 10. Пікіртерім жүргізген кезде интервьюер «Сұраққа көшу» бағанындағы сөйлемге айрықша 
назар аударады, онда жауаптың сол немесе басқа таңдап алынған жауап нұсқасынан кейін 
қойылатын сұрақтың нөмірі көрсетілген.

 11. Пікіртерімді бітірген соң интервьюер қандай да бір сұрақтар қалып кетпегендігіне көз 
жеткізу үшін статистикалық нысанды тексереді жəне респонденттерге көмектескендері жəне 
ынтымақтастығы үшін міндетті түрде алғыс білдіреді. Интервьюер үй шаруашылығынан тыс 
жерде статистикалық нысанды қайта қарап шығады жəне егер қандай да бір сəйкессіздік 
тапса, онда үй шаруашылығына қайта барады (жеке немесе телефонмен) жетпей тұрған 
ақпаратты анықтайды.

Мемлекеттік статистика органдары                  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                                  министрлігі Статистика комитеті 
   төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы
Жалпымемлекеттік статистикалық         № 282 бұйрығына 17-қосымша 
байқаудың статистикалық нысаны                  

Аумақтық статистика  органына 
тапсырылады

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz
айтынан алуға болады

 Статистикалық нысан коды 1232102  Халықтың жұмыспен қамтылуын
    іріктемелі зерттеу сауалнамасы
Индексі Т-001 

Кезеңділігі: айлық  Есепті кезең          ай              жыл

Үй шаруашылығының 15 жас жəне одан асқан жастағы мүшелері сұралады.

Тапсыру мерзімі – осы статистикалық нысанның қосымшасына сəйкес
 
1. Аумақтың (елді мекеннің) атауы _________________________________________________

2. ƏАОЖ бойынша елді мекеннің коды1...............................................

3. Елді мекен типінің коды (1 - қала, 2 – ауыл) .........................................................................

4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше __________________________________________________

5. Үйдің № ...................................................................................................................

6. Пəтердің № .............................................................................................................

7. Іріктеме коды............................................................................

8. Интервьюер коды......................................................................................................

9. Сұхбат жүргізу күні   күні        айы    жылы  

Ескертпе:
1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші ҚР ҰК 11-2009

Үй шаруашылығы жəне оның мүшелері туралы мəліметтер
Сұраққа көшу

1. Сіздің үй шаруашылығыңызда қанша адам тұрады?
(сұрақ тек бірінші сұралған респондентке қойылады)
Барлығы _________ адам
олардың ішінде:
1. 0-5 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______адам, əйелдер ______ 
адам
2. 6-9 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______ адам, əйелдер ______ 
адам
3. 10-14 жас ______ адам, оның ішінде ерлер ______ адам, əйелдер ____
адам
4. 15 жас ______ адам
5. 16-72 жас ______ адам
6. 73 жас жəне одан асқан _____ адам →2

Назар аударыңыз: Интервьюер, сұрау жүргізу кезінде үй шаруашылығы құрамында 
өзгеріс болғаны не болмағаны туралы үй шаруашылығы иесінен анықтаңыз. Өзгерістер 

болмаған жағдайда 2-сұраққа жауап бермей, 3-сұраққа көшіңіз.
2. Егер сауалнама жүргізген 
кезде үй шаруашылығы 
құрамында өзгерістер бол-
са, респонденттің келу (кету) 
себебінің кодын қойыңыз1

→3
 

Назар аударыңыз: Бұдан əрі сұрақтарға 15 жас жəне одан асқан жастағы респонденттер 
жауап береді.

3. Жынысы
1. Еркек 1 1 1 1 1 →4
2. Əйел 2 2 2 2 2 →4
4. Үй шаруашылығы иесіне 
Сіздің
туыстық қатысыңыз (туыстық 
байланыс)
1. Үй шаруашылығының иесі 
(бірінші сұралған адам)

1 1 1 1 1 →5

2. Күйеуі, əйелі 2 2 2 2 2 →5
3. Ұлы, қызы 3 3 3 3 3 →5
4. Əкесі, анасы 4 4 4 4 4 →5
5. Ағасы/інісі, əпкесі/сіңлісі 5 5 5 5 5 →5
6. Атасы, əжесі 6 6 6 6 6 →5
7. Немересі 7 7 7 7 7 →5
8.Туыстықтың басқа деңгейі 8 8 8 8 8 →5
9. Туыс емес (туыстық жоқ) 9 9 9 9 9 →5
5. Туған күні
 Жылы
Айы
Күні (саны) →6
 6. Отбасылық жағдайы
1. Ешқашан некеде тұрмаған 1 1 1 1 1 →7
2. Некеде тұр 2 2 2 2 2 →7
3. Тұл ер, жесір əйел 3 3 3 3 3 →7
4 Ажырасқан 4 4 4 4 4 →7
7. Сіздің қандай біліміңіз бар?
1. Бастауыш білімім жоқ 1 1 1 1 1 →8
2. Бастауыш білім 2 2 2 2 2 →8
Ескертпе:
1 Көрсеткіштерді кодтау жалпымемлекеттік статистикалық байқауының осы статистикалық ныса-
нын толтыру жөніндегі нұсқаулықтың 1- қосымшасына сəйкес жүзеге асырылады.
3. Негізгі орта білім 3 3 3 3 3 →8
4. Жалпы орта білім 4 4 4 4 4 →8
5. Бастауыш кəсіптік білім 5 5 5 5 5 →8
6. Орта кəсіптік (арнайы) білім 6 6 6 6 6 →8
7. Аяқталмаған жоғары білім 7 7 7 7 7 →8
8. Жоғары білім 8 8 8 8 8 →8
9. Жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім

9 9  9 9 9 →8

8. 0-ден 3 жасқа дейінгі балала-
рыңыз бар ма? 

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағат (қажеттiсiн қоршаңыз) 

1 сағатқа 
дейiн 

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 
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(Жалғасы. Басы 17-22-беттерде) 

(Соңы 24-бетте) 

 1. Иə 1 1 1 1 1 →9
 2. Жоқ 2 2 2 2 2 →1 

Сауалнама. 
Негізгі 
сұрақнама

9. Қазіргі уақытта осы 0-ден 3 
жасқа дейінгі баларыңыз сізбен 
бірге тұра ма?
 1. Иə 1 1 1 1 1 →1 

Сауалнама. 
Негізгі 
сұрақнама

 2. Жоқ 2 2 2 2 2

Сауалнама. Негізгі сұрақнама
1. Сіз қай елдің азаматысыз?
1. Қазақстан 1 1 1 1 1 →2
2. ТМД2 елдері 2 2 2 2 2 →2
3. ТМД-дан тыс елдер 3 3 3 3 3 →2
2. Сіз осы елді мекенде туғаннан 
бері тұрасыз ба?
 1. Иə 1 1 1 1 1 →6
 2. Жоқ 2 2 2 2 2 →3
3. Қазіргі тұрған орныңызға кел-
ген уақытыңыз (мұнда тұруға 
қашан келдіңіз?)
Жылы
Айы →4
4. Cіз қай мемлекеттің тума-
сысыз?
1. Қазақстан 1 1 1 1 1 →5
2. ТМД2 елдері 2 2 2 2 2 →5
3. ТМД-дан тыс елдер 3 3 3 3 3 →5
5. Сіз соңғы 10 жыл ішінде (Сізге 
қатыстысын көрсетіңіз):
1. Көрсетілген жерде тұрақты 
тұрдым

1 1 1 1 1 →6

2. Бір облыс ішінде қаладан 
ауылдық жерге қоныс аудардым

2 2 2 2 2 →6

3. Бір облыс ішінде ауылдық жер-
ден қалаға қоныс аудардым

3 3 3 3 3 →6

4. Бір облыс ішінде қаладан қалаға 
қоныс аудардым

4 4 4 4 4 →6

5. Бір облыс ішінде ауылдық 
жерден ауылдық жерге қоныс 
аудардым

5 5 5 5 5 →6

6. Қаладан ауылдық жерге басқа 
облыстан көшіп келдім

6 6 6 6 6 →6

Ескертпе:
2 Мұнда жəне бұдан əрі ТМД - Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы.
7. Ауылдық жерден қалаға басқа 
облыстан көшіп келдім

7 7 7 7 7 →6

8. Қазақстан Республикасының 
ішінде қаладан қалаға қоныс ау-
дардым

8 8 8 8 8 →6

9. Қазақстан Республикасы ішінде 
ауылдық жерден ауылдық жерге 
қоныс аудардым

9 9 9 9 9 →6

10. Басқа елден оралмандар 
иммиграциясының квотасы бойын-
ша көшіп келдім

10 10 10 10 10 →6

11. Басқа елден босқын ретінде 
көшіп келдім

11 11 11 11 11 →6

12. Басқа елден еңбек мигранты 
ретінде көшіп келдім

12 12 12 12 12 →6

13. Басқа елден отбасыма қайта 
қосылу үшін көшіп келдім

13 13 13 13 13 →6

14. Басқа 99 99 99 99 99 →6
1. Жұмыспен қамтылу (осы бөлімдегі барлық сұрақтар өткен аптаға қатысты)
6. Сіз заттай не ақшалай та-
быс табу үшін өткен аптада ең 
болмағанда 1 сағат қандай да 
бір жұмыс атқардыңыз ба неме-
се қандай да бір кəсіппен (түрлі 
қызмет көрсетуді қоса алғанда) 
шұғылдандыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →7
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →7
7. Сіз заттай не ақшалай та-
быс табу үшін өткен аптада 
ең болмағанда 1 сағат үйде 
(жеке аулаңыздағы жұмыстан 
басқа) қандай да бір жұмыс 
атқардыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →8
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →8
8. Сіз өткен аптада ең 
болмағанда 
1 сағат тауарларды өндіру/
өткізу немесе қызмет көрсетуге 
(көлік, білім беру, медициналық, 
өзге де) байланысты қандай 
да бір ақы тө ленетін жұмыс 
атқардыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →9
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →9
9. Сіздің өткен аптада кездей соқ 
немесе уақытша табыстарыңыз 
болды ма (жұмыспен қамту 
органдары арқылы жұмысты 
қосқанда)? 
 1. Иə 1 1 1 1 1 →10
 2. Жоқ 2 2 2 2 2 →10
10. Сіз өткен аптада ең 
болмағанда  1 сағат жеке 
аулаңызда (үй іргесіндегі 
учаскеде, саяжайда) ауыл 
шаруашылығы өнімін өндірумен 
байланысты қандай да бір 
жұмыс атқардыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →11
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →13

11. Жеке аулада (үй іргесіндегі 
учаскеде, саяжайда) тікелей не-
месе өңдеу жолымен алын ған 
өнім пайдаланылды ма?
1. Тек өз тұтынуымыз үшін 1 1 1 1 1 →12
2. Ішінара тұтыну үшін, айырбастау 
(сату) үшін

2 2  2 2 2 →13

3.Тек айырбас (сату) үшін 3 3  3 3 3 →13
12. Сіз жеке аулаңызда (үй 
іргесіндегі учаскеде, саяжайда) 
қанша уақыт жұмыс істедіңіз? 
1. Аптадағы күн саны  
2. Аптадағы сағат саны →13
Назар аударыңыз: Жеке аулада (үй іргесіндегі учаскесінде, саяжайда) жұмыс істеген уақыт 

16-сұрақтағы барлық сағаттардың жалпы жиынтығына қосылуы тиіс.
13. Сіз заттай немесе ақшалай 
табыс табу мақсатында 
өткен аптада ең болмағанда 
1 сағат туысыңыздың неме-
се танысыңыздың жеке аула-
сында қандай да бір жұмыс 
атқардыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →14
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →14
14. Сіз өндірісте оқушы не-
месе тағылымдамадан өтуші 
ретінде өткен аптада жұмыс 
атқардыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →15
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →16
15. Сіз осы жұмыс үшін ақшалай 
немесе заттай түрде сыйақы 
алдыңыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →16
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →16
Назар аударыңыз: Егер барлық 6-13, 15-сұрақтарға «Жоқ» деп жауап берсе, онда 17-сұраққа 
көшу қажет. Егер 6-13, 15-сұрақтардың тек біреуіне ғана «Иə» деп жауап берсе, онда 16-сұрақты 

қою керек.
16. Сіз өткен аптада өзіңіз 
көрсеткен жұмысты қанша 
уақытта орындадыңыз? (жалпы 
жиынтығы көрсетілсін) →18

Егер
0 (нөл) сағат 
→17

1) Аптадағы күн саны
2) Аптадағы сағат саны

17. Сіздің өткен аптада еңбек 
демалысы, науқастану, мау-
сымдық жұмыстар, кəсіпкерлік 
қызметтің уақытша тоқтатылуы, 
қолайсыз ауа-райы жағдайлары 
жəне тағы басқа себептерге 
байланысты жұмыста уақытша 
болмаған жұмысыңыз (жеке 
ауладағы жұмысты қоспағанда) 
болды ма?
1. Иə 1 1 1 1 1 →18
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →62
2. Өткен апта ішіндегі негізгі жұмыс (қызмет) 
18. Сіздің негізгі қызметіңіздің
(жұмысыңыздың) мəртебесін 
төмендегі санаттардың қайсысы 
дұрыс сипаттай алады? 
1. Ұйымда жалдану бойынша 
жұмыс

1 1 1 1 1 →19

2. Жеке тұлғаларда жалдану бой-
ынша жұмыс

2 2 2 2 2 →19

3. Шаруа немесе фермер 
қожалығында жалдану бойын-
ша жұмыс

3 3 3 3 3 →19

4. Қызмет көрсетуге азаматтық-
құқықтық сипаттағы шарт бойын-
ша жұмыс 

4 4 4 4 4 →19

5. Өз бетінше жұмыспен қамтылған 
қызметкерлер (өз есебінен жұмыс 
істейтіндер)

5 5 5 5 5 →26

6. Жұмыс беруші 6 6 6 6 6 →26
7. Шаруа немесе фермер 
қожалықтарының, отбасылық 
кəсіпорындардың көмектесетін 
(ақы төленбейтін) қызметкерлері 

7 7 7 7 7 →27

8. Кооператив мүшелері 8 8 8 8 8 →27
9. Жеке қосалқы шаруашылықта 9 9 9 9 9 →27
19. Сіз жұмысқа шарты немесе 
ауызша уағдаластық бойынша
қабылдандыңыз ба?
1. Жазбаша шарт бойынша 1 1 1 1 1 →20
2. Ауызша уағдаластық бойынша 2 2 2 2 2 →20
3. Электронды-сандық қолтаңбаны 
қолданумен электронды шарт 
бойынша

3 3 3 3 3 →20

20. Сіздің жұмыс берушіңіз неме-
се Сіз өзіңіз зейнетақы қорына, 
əлеуметтік сақтанды ру қорына, 
əлеуметтік медици налық 
сақтандыру қорына
ау дарымдар аударасыздар ма?

 

1. Иə 1 1 1 1 1 →21
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →21
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →21
21. Сізге жұмыс берушіңіз ақы
төленетін жылдық еңбек де-
малысын немесе пайда ла-
нылмаған еңбек дема лы сыңыз 
үшін өтемақы бере ме?
1. Иə 1 1 1 1 1 →22
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →22
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →22
22. Сіз қалай ойлайсыз, 
науқастанып қалған неме-
се жарақаттанған жағдайда 
жұмыс беруші Сізге уақытша 
еңбекке жарамсыздық бойынша 
(еңбекке жарамсыздық парағы 
негізінде) əлеуметтік жəрдемақы 
төлей ме?
1. Иə 1 1 1 1 1 →23
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →23
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →23
23. Сіз жұмыс істейтін ұйымның/ 
жеке кəсіпкердің меншік ныса-
нын атаңыз? 
1. Мемлекеттік меншік 1 1 1 1 1 →24
2. Жеке меншік 2 2 2 2 2 →24
3. Шет меншігі 3 3 3 3 3 →24
24. Сіздің негізгі жұмысыңыз 
болды:
1. Белгісіз мерзімге шарт бойын-
ша (тұрақты)

1 1 1 1 1 →27

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша 
(уақытша)

2 2 2 2 2 →25

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт 
бойынша

3 3 3 3 3 →25

4. Кездейсоқ 4 4 4 4 4 →25
5. Маусымдық 5 5 5 5 5 →25
25. Сіздің жұмысыңыз неге 
уақытша?
1. Тəжірибе, тағылымдамадан өту, 
сынақ мерзімі 

1 1 1 1 1 →27

2. Тұрақты жұмыс табу мүмкін емес 2 2 2 2 2 →27
3. Тұрақты жұмыс істеуге құлқым 
жоқ

3 3 3 3 3 →27

4. Басқа 99 99 99 99 99 →27
Назар аударыңыз: 

26-сұраққа 18-сұрақтың 5-6-кодтарын белгілеген респонденттер жауап береді.
26. Сіз өзіңіз еңбек қызметін 
жүзеге асырдыңыз ба не-
месе кəсіпкерлік қызметпен 
айналыстыңыз ба:
1. Тұрақты негізде тартыла-
тын ақы төленетін жалдамалы 
қызметкерлермен

1 1 1 1 1 →27

2. Арагідік тартылатын 
ақы төленетін жалдамалы 
қызметкерлермен 

2 2 2 2 2 →27

3. Ақы төленбейтін жалдамалы 
қызметкерлермен

3 3 3 3 3 →27

27. Сіз қазіргі жұмыс орны-
ңызда (айналысатын іс) қанша 
уақыттан бері жұмыс істейсіз?
1. 6 айдан аз 1 1 1 1 1 →28
2. 6-дан 12 айға дейін 2 2 2 2 2 →28
3. 1-ден 3 жылға дейін 3 3 3 3 3 →28
4. 3-тен 5 жылға дейін 4 4 4 4 4 →28
5. 5 жылдан астам 5 5 5 5 5 →28
28. Сіздің негізгі жұмыстағы 
жұмыс  орныңыз:
1. Жеке меншік үй 1 1 1 1 1 →29
2. Клиенттің немесе жұмыс 
берушінің үйі

2 2 2 2 2 →31

3. Ұйым, зауыт, фабрика, дүкен, 
бюро, ателье жəне басқалар (үйден 
бөлек)

3 3 3 3 3 →31

4. Ферма немесе жер учаскесі 4 4 4 4 4 →31
5. Құрылыс алаңы 5 5 5 5 5 →31
6. Ашық базар немесе көшедегі 
жайма сауда

6 6 6 6 6 →31

7. Қосалқы шаруашылық (жеке 
ауладағы)

7 7 7 7 7 →31

8. Жеке көлік құралы 8 8 8 8 8 →31
9. Тұрақты орным жоқ 9 9 9 9 9 →29
10. Басқа 99 99 99 99 99 →29
29. Сіздің негізгі жұмысыңыз
қашықтықтан (еңбек проце-
сінде ақпараттық жəне комму-
никациялық технологияларды 
пайдаланып, жұмыс берушінің 
офисінен тыс жүзеге асырыла-
тын жұмыс) жұмыспен қамтылу 
болып табылады ма?
1. Иə 1 1 1 1 1 →30
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →31
30. Еңбек процесінде пайдала-
нылатын коммуникациялық 
құралдар (байланыс құрал дары) 
болып табылады:
1. Меншік 1 1 1 1 1 →31
2. Жұмыс беруші ұсынғандар 2 2 2 2 2 →31
31. Сіз негізгі жұмысты 
орындадыңыз: 
1. Ұйымда (заңды тұлға) 1 1 1 1 1 →32
2. Жеке кəсіпкерлік бойынша 
(қызметкерлер жалдаумен)

2 2 2 2 2 →32

3. Шаруа немесе фермер 
қожалығында

3 3 3 3 3 →32

4. Жеке кəсіпкерлік бойынша 
(қызметкерлер жалдаусыз)

4 4 4 4 4 →32

5. Жеке тұлғалардың үй 
шаруашылығында жалдану бой-
ынша

5 5 5 5 5 →33

6. Жеке қосалқы шаруашылықта 6 6 6 6 6 →34
32. Сіз негізгі жұмыс істейтін ме-
кеме, кəсіпкерлік қызмет салық 
органдарында тіркелген бе? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →33
2. Тіркеуді ресімдеу сатысында 2 2 2 2 2 →33
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →33
4. Жоқ 4 4 4 4 4 →33
33. Өндірістік бірлікте (ұйымда, 
жеке кəсіпкерлікте) Сізді қос-
қанда қанша адам жұмыс істеді?
1. 5 адамнан аз 1 1 1 1 1 →34
2. 6 адамнан 10 адамға дейін 2 2 2 2 2 →34
3. 11 адамнан 20 адамға дейін 3 3 3 3 3 →34
4. 21 адамнан 50 адамға дейін 4 4 4 4 4 →34
5. 51 адамнан 100 адамға дейін 5 5 5 5 5 →34
6. 101 адамнан 250 адамға дейін 6 6 6 6 6 →34
7. 251 адамнан 500 адамға дейін 7 7 7 7 7 →34
8. 501 жəне одан көп адам 8 8 8 8 8 →34
34. Сіз өткен аптада негізгі жұмыс істеген ұйым, жеке кəсіпкерлік қызметінің басым 
түрлерін атауыңызды өтінемін?
(Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз жəне экономикалық қызмет түрінің 
кодын қойыңыз) 3.
1-респондент    
2-респондент    
Ескертпе:
3 Мұнда жəне бұдан əрі көрсеткіштерді кодтау жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
осы статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулықтың 2-қосымшасына сəйкес жүргізіледі.
3-респондент  
4-респондент  
5-респондент  

→35
35. Өткен аптада Сіз негізгі жұмысыңыз бойынша қандай лауазымға ие болдыңыз немесе 
қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз? (Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап 
беріңіз жəне экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз) 4.
1-респондент  
2-респондент  
3-респондент  
4-респондент  
5-респондент  

→36
36. Сіздің жұмысыңыз қай аумақта орналасқан?
1. Тұрған жеріңізде 1 1 1 1 1 →39
2. Облыс орталығында 2 2 2 2 2 →37
3. Осы облыстың аумағында 3 3 3 3 3 →37

4. Басқа облыста 4 4 4 4 4 →37
5. Басқа мемлекетте 5 5 5 5 5 →39
37. Сіз жұмыс істейтін қала немесе ауданның атауын атаңыз
(Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз жəне ƏАОЖ кодын қойыңыз)
1-респондент  
2-респондент  
3-респондент  
4-респондент  
5- респондент 

                            →38
38. Сіз үйіңізге қаншалықты 
жиі барасыз?
1. Күнде 1 1 1 1 1 →39
2. Аптасына бір рет 2 2 2 2 2 →39
3. Айына 1-2 рет 3 3 3 3 3 →39
4. Айына 1 реттен кем 4 4 4 4 4 →39
Ескертпе:
4 Мұнда жəне бұдан əрі - кəсіп коды http://www.mzsr.gov.kz/node/243262. сайтында орналасқан 
Қызметтер жіктеуішіне сəйкес толтырылады.

39. Сіз оқу нəтижесінде алған 
маманды ғыңыз бойынша 
жұмыс істейсіз бе?
1. Иə 1 1 1 1 1 →40
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →40
3. Оқымаған 3 3 3 3 3 →40
40. Сіз орындайтын жұмыс сіздің  
біліктілігіңізге сəйкес пе?
1. Иə 1 1 1 1 1 →41
2. Жоқ, ол менің біліктілігімнен төмен 2 2 2 2 2 →41
3. Жоқ, ол менің біліктілігімнен жоғары 3 3 3 3 3 →41
4. Жоқ, біліктілігім сондай, тек басқа 
салада

4 4 4 4 4 →41

41. Сіз өткен аптада 
өзіңіздің негізгі
жұмысыңызда 
нақты қанша сағат 
жұмыс істедіңіз? (егер жұмыс 
істемесеңіз «0» деп көрсетіңіз):
1. Аптадағы күн саны

2. Өткен аптада атқарылған 
сағаттардың жалпы саны

 →42

Егер 0 (нөл) сағат →43
Егер =>40 сағат →46

Назар аударыңыз: 42-сұраққа 41-сұрақта өткен аптада атқарған жұмысының жалпы 
сағаттар саны 40 сағаттан аз деп белгілеген респонденттер жауап береді. 

42. Сіз негізгі жұмыста өткен аптада 
40 сағаттан аз жұмыс істеуіңіздің негізгі 
себебін атаңыз:
1. Жұмыс уақытының заңмен 
белгіленген ұзақтығы

1 1 1 1 1 →46

2. Əкімшіліктің, жұмыс бе рушінің баста-
масы бойынша

2 2 2 2 2 →46

3. Жеткілікті жұмыс көлемі жоқ 3 3 3 3 3 →46
4. Балаға, науқас адамға күтім 4 3 3 3 3 →46
5. Денсаулық жағдайына байланысты 5 4 4 4 4 →46
6. Басқа (екіншің) жұмысым бар 6 5 5 5 5 →46
7. Табысым жеткілікті 7 7 7 7 7 →46
8. Білім алудамын (институтта, курстарда) 8 8 8 8 8 →46
9. Оқу демалысы, кəсіптік даярлық 9 9 9 9 9 →46
10. Жыл сайынғы еңбек демалысы, 
мерекелік күндер

10 10 10 10 10 →46

11. Қолайсыз ауа-райы 11 11 11 11 11 →46
12. Икемді (сырғымалы) кесте 12 12 12 12 12 →46
13. Отбасылық (жеке) жағдайларға 
байланысты

13 13 13 13 13 →46

14. Басқа 99 99 13 13 13 →46

43. Сіз өткен аптада жұмыста 
(айналысатын іс) неге уақытша 
болмадыңыз?
1. Жыл сайынғы еңбек демалысы, 
мерекелік күндер

1 1 1 1 1 →46

2. Əкімшіліктің, жұмыс бе рушінің баста-
масы бойынша

2 2 2 2 2 →44

3. Жүктілікке жəне босануға байланы-
сты демалыс 

3 3 3 3 3 →46

4. Бала күтіміне байланысты демалыс 4 4 4 4 4 →45
5. Оқу демалысы, кəсіптік даярлық 5 5 5 5 5 →44
6. Отбасылық (жеке) жағдайларға бай-
ланысты 

6 6 6 6 6 →44

7. Денсаулық жағдайына байланысты 7 7 7 7 7 →46
8. Маусымдық сипаттағы жұмыс (ма-
усым емес)

8 8 8 8 8 →44

9. Қызметті уақытша тоқтату (қолайсыз 
ауа райы, апат, ақау жəне басқа себептер)

9 9 9 9 9 →44

10. Вахталық жұмыс тəртібі, еркін 
жұмыс кестесі

10 10 10 10 10 →46

11.Басқа  99  99  99  99  99 →44
44. Өткен аптаның соңында Сіздің 
жұмыс орныңызда болмауыңыздың 
жалпы ұзақтығы қандай?
1. 3 айдан аз 1 1 1 1 1 →46
2. 3 ай немесе одан артық 2 2 2 2 2 →45
45. Жұмыста болмаған кезде өз  
жалақыңыздың ең болмағанда 40% 
аласыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →45
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →45

3. Өткен апта ішіндегі қосымша жұмыс (айналысатын іс)
46. Сіздің өткен аптада ең болмағанда  
1 сағат негізгі жұмысыңыздан басқа 
ақ шалай немесе заттай табыс табу 
мақсатында өзге қосымша жұмы-
сыңыз, демалыс күндердегі, түнгі 
уақыттағы жұмысыңыз болды ма? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →47
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →63

47. Сіз қосымша жұмысы ңызда өткен 
аптада нақта қанша сағат жұмыс 
істедіңіз?
1. Аптадағы күн саны
2. Өткен аптада атқарылған сағаттардың 
жалпы саны 

→48

48. Сіздің қосымша жұмы сыңыз (айна-
лысатын ісіңіз) болды:
1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс 1 1 1 1 1 →49
2. Жеке тұлғаларда жалдану бойын-
ша жұмыс

2 2 2 2 2 →49

3. Шаруа немесе фермер қожалығында 
жалдану бойынша жұмыс

3 3 3 3 3 →49

4. Қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарт бойынша жұмыс 

4 4 4 4 4 →49

5. Өз бетінше жұмыспен қамтылған қыз-
меткерлер (өз есебінен жұмыс істейтіндер)

5 5 5 5 5 →55

6. Жұмыс беруші 6 6 6 6 6 →55
7. Шаруа немесе фермер 
қожалықтарының, отбасылық 
кəсіпорындардың көмектесетін (ақы 
төленбейтін) қызметкерлері 

7 7 7 7 7 →55

8. Кооператив мүшелері 8 8 8 8 8 →55
9. Жеке қосалқы шаруашылықта 9 9 9 9 9 →55
49. Сіз қосымша жұмысқа шарты бой-
ынша немесе уағдаластық бойынша 
қабылдандыңыз ба?
1. Жазбаша шарт бойынша 1 1 1 1 1 →50
2. Ауызша уағдаластық бойынша 2 2 2 2 2 →50
3. Электронды-сандық қолтаңбаны 
қолданумен электронды шарт бойынша

3 3 3 3 3 →50

50. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс 
берушіңіз немесе Сіз өзіңіз зейнетақы 
қорына, əлеуметтік сақтандыру 
қорына, əлеуметтік медициналық 
сақтандыру қорына аударымдар ауда-
расыздар ма?
1. Иə 1 1 1 1 1 →51
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →51
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →51
51. Қосымша жұмыста Сіздің жұмыс 
берушіңіз ақы төленетін жылдық еңбек 
демалысын немесе пайдаланылмаған 
еңбек демалысыңыз үшін өтемақы 
бере ме?
1. Иə 1 1 1 1 1 →52
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →52
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →52
52. Сіз қалай ойлайсыз, қосымша 
жұмыста науқастанып қалған неме-
се жарақаттанған жағдайда жұмыс 
беруші Сізге уақытша еңбекке 
қабілетсіздік бойынша (еңбекке 
жарамсыздық парағы негізінде) 
əлеуметтік жəрдемақы төлей ме?
1. Иə 1 1 1 1 1 →53
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →53
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →53
53. Сіз қосымша жұмыс істеген 
ұйымның меншік нысанын атаңыз?
1. Мемлекеттік меншік 1 1 1 1 1 →54
2. Жеке меншік 2 2 2 2 2 →54
3. Шет меншігі 3 3 3 3 3 →54
54. Сіздің қосымша жұмысыңыз болды:
1. Белгісіз мерзімге шарт бойынша 
(тұрақты)

1 1 1 1 1 →55

2. Белгілі мерзімге шарт бойынша 
(уақытша)

2 2 2 2 2 →55

3. Белгілі бір жұмыс көлеміне шарт 
бойынша

3 3 3 3 3 →55

4. Кездейсоқ 4 4 4 4 4 →55
5. Маусымдық 5 5 5 5 5 →55
55. Сіздің қосымша қызметтегі жұмыс 
орныңыз:
 1. Жеке меншік үй 1 1 1 1 1 →56
2. Клиенттің немесе жұмыс берушінің үйі 2 2 2 2 2 →58
3. Ұйым, зауыт, фабрика, дүкен, бюро, 
ателье жəне басқалар (үйден бөлек)

3 3 3 3 3 →58

 4. Ферма немесе жер учаскесі 4 4 4 4 4 →58
 5. Құрылыс алаңы 5 5 5 5 5 →58
 6. Ашық базар немесе көшедегі жай-
ма сауда

6 6 6 6 6 →58

7. Қосалқы шаруашылық (жеке ауладағы) 7 7 7 7 7 →58
8. Жеке көлік құралы 8 8 8 8 8 →58
9. Тұрақты орным жоқ 9 9 9 9 9 →56
10. Басқа 99 99 99 99 99 →56
56. Сіздің қосымша жұмысыңыз 
қашықтықтан (еңбек процесінде 
ақпараттық жəне коммуникациялық 
технологияларды пайдаланып, жұмыс 
берушінің офисінен тыс жүзеге асы-
рылатын жұмыс) жұмыспен қамтылу 
болып табыла ма?
1. Иə 1 1 1 1 1 →57
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →58
57. Қосымша еңбек процесінде 
пайдаланылатын коммуникациялық 
құралдар (байланыс құралдары) бо-
лып табылады:
1. Меншік 1 1 1 1 1 →58
2. Жұмыс беруші ұсынғандар 2 2 2 2 2 →58
58. Сіз қосымша жұмысты 
орындадыңыз: 
1. Ұйымда (заңды тұлға) 1 1 1 1 1 →59
2. Жеке кəсіпкерлік бойынша 
(қызметкерлер жалдаумен) 

2 2 2 2 2 →59

3. Шаруа немесе фермер қожалығында 3 3 3 3 3 →59
4. Жеке кəсіпкерлік бойынша 
(қызметкерлер жалдаусыз)

4 4 4 4 4 →59

5. Жеке тұлғалардың үй 
шаруашылығында жалдану бойынша 

5 5 5 5 5 →59

6. Жеке қосалқы шаруашылықта 6 6 6 6 6 →60
59. Сіз қосымша жұмыс істеген меке-
ме (ұйым, кəсіпкерлік қызмет) салық 
органдарында тіркелген бе? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →60
2. Тіркеуді ресімдеу сатысында 2 2 2 2 2 →60
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →60
4. Жоқ 4 4 4 4 4 →60
60. Сіз өткен аптада қосымша жұмыс істеген ұйым, жеке кəсіпкерлік қызметінің ба-
сым түрлерін атауыңызды өтінемін. (Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап 
беріңіз жəне экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз).
1-респондент 
2-респондент 
3-респондент 
4-респондент 
5-респондент 

→61
61. Сіз қосымша жұмысыңызда қандай лауазымға ие болдыңыз немесе қандай 
мамандық бойынша жұмыс істедіңіз (Сіздің қосымша жұмысыңыз неден тұрды)?
(Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз жəне Қызметтер жіктеуіші бойын-
ша кодты қойыңыз).
1-респондент 
2-респондент 
3-респондент 
4-респондент 
5-респондент 

→82
4. Жұмыспен қамтылмау. Соңғы 4 апта ішінде жұмыс (жұмыспен қамтылу) іздеу

62. Өткен аптада Сіз қандай себеп-
термен қандай да бір жұмыспен не-
месе қандай да бір экономикалық 
қызметпен қамтылмадыңыз? 
1. Ұйымның таратылуына (банкрот болу-
ына) байланысты жұмыстан шығарылу

1 1 1 1 1 →63

2. Штаттың қысқаруына байланысты 
жұмыстан шығарылу

2 2 2 2 2 →63

3. Өз еркіммен жұмыстан босатылу 3 3 3 3 3 →63
4. Шарт (келісім, келісімшарт) мерзімінің 
аяқталуына байланысты жұмыстан 
шығарылу

4 4 4 4 4 →63

5. Кəсіпкерлік қызметтің тоқтатылуы 5 5 5 5 5 →63
6. Үй шаруашылығымен айналысу 6 6 6 6 6 →63
7. Зейнеткерлікке шығу 7 7 7 7 7 →63
8. Оқу орнын бітіргеннен кейін жұмыстың 
табылмауы

8 8 8 8 8 →63

9. Оқу (күндізгі нысан) 9 9 9 9 9  →63
10. Жұмысты табу мүмкіндігі жоқ 10 10 10 10 10  →63
11. Жұмыс істеуге қажеттілік жоқ 11 11 11 11 11  →63
12. Денсаулық жағдайына байланысты 12 12 12 12 12 →63
13. Маусымдық сипатағы жұмыс (мау-
сым емес)

13 13 13 13 13 →63

14. Отбасылық (жеке) жағдайларға бай-
ланысты

14 14 14 14 14 →63

63. Сіз соңғы 4 апта ішінде жұмыс 
іздедіңізбе?
1. Иə 1 1 1 1 1 →64
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →65
64. Сіз жұмысты (айналысатын істі) 
қалай іздедіңіз? (жауаптың бірнеше 
нұсқасын көрсетуге болады)
1. Халықты жұмыспен қамту жөніндегі 
мемлекеттік органдарға жүгіндім 

1 1 1 1 1 →66

 2. Жеке жұмыспен қамту агенттіктеріне 
 жүгіндім

2 2 2 2 2 →66

3. Баспасөзге, Интернетке хабарландыру 
 бердім 

3 3 3 3 3 →66

4. Баспасөздегі, Интернеттегі хабарлан-
дырулар арқылы іздедім

4 4 4 4 4 →66

5. Кəсіби жəне əлеуметтік желілерге он-
лайн түйіндеме орналастырдым немесе 
жаңарттым 

5 5 5 5 5 →66

6. Достарыма, таныстарыма, туыстары-
ма жүгіндім 6 6 6 6 6

→66

7. Жұмыс берушімен тікелей байла-
ныстым 

7 7 7 7 7 →66

8. Өз жеке бизнесімді немесе фермамды 
ашу үшін жер телімін, үй-жай, жабдық, 
материалдар, ауылшаруашылығы инве-
стицияларын іздедім 

8 8 8 8 8 →66

9. Өз жеке ісімді немесе фермамды 
ашу үшін несие, рұқсат, лицензия алуға 
жүгіндім 

9 9 9 9 9 →66

10. Ештеңе істемедім 10 10 10 10 10 →66
11. Басқа 99 99 99 99 99 →66
65. Сіз неге соңғы 4 апта ішінде жұмыс
іздемедіңіз? 
1. Жұмыс немесе бизнес алдым жəне 
3 ай ішінде басталатыны туралы 
уағдаластым

1 1 1 1 1 →69

2. Мен түйіндеме жолдадым жəне содан 
жауап күтудемін 

2 2 2 2 2 →69

3. Жеке ісімді ашу үшін шаралар 
қолдандым жəне жауабын күтудемін

3 3 3 3 3 →69

4. Маусымның басталуын күтудемін 4 4 4 4 4 →69
5. Денсаулық жағдайына байланысты 5 5 5 5 5 →69
6. Жұмысты қалай жəне қайдан іздеу ке-
рек екенін білмеймін

6 6 6 6 6 →69

7. Менің біліктілігіме сай жұмыс жоқ 7 7 7 7 7 →69
8. Ұзақ уақыт іздестіруден кейін жұмыс 
табудан күдер үздім

8 8 8 8 8 →69

9. Оқуды, дайындауды немесе кəсіптік 
қайта даярлауды аяқтау қажет

9 9 9 9 9 →69

10. Отбасылық (жеке) жағдайларға 
 байланысты

10 10 10 10 10 →69

11. Зейнеткерлікке шығу 11 11 11 11 11 →69
12. Үй шаруашылығымен айналысу 12 12 12 12 12 →69
13. Өзіме ұнайтын жұмысым бар (тек 
жұмысы барлар үшін жауаптың нұсқасы) 

13 13 13 13 13 →77

66. Сіз қанша уақыт жұмыс іздедіңіз?
1. 1 айдан аз 1 1 1 1 1 →67
2. 1-ден 3 айға дейін 2 2 2 2 2 →67
3. 3-тен 6 айға дейін 3 3 3 3 3 →67
4. 6-дан12 айға дейін 4 4 4 4 4 →67
5. 1-ден 3 жыл жəне аса 5 5 5 5 5 →67
6. 3 жыл жəне одан көп 6 6 6 6 6 →67
67. Сіз іздеген немесе тапқан жұмыс 
(табыс табатын іс), бұл:
1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс 1 1 1 1 1 →68
2. Жеке тұлғаларға жалдану бойын-
ша жұмыс 

2 2 2 2 2 →68

3.Шаруа немесе фермер қожалығында 
 жалдану бойынша жұмыс

3 3 3 3 3 →68

4. Қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарт бойынша жұмыс 

4 4 4 4 4 →68

5.Өз бетінше жұмыспен қамтылған 
 қызметкерлер (өз есебінен жұмыс 
 істейтіндер)

5 5 5 5 5 →68

6. Жұмыс беруші 6 6 6 6 6 →68
7. Шаруа немесе фермер қожалықтары-
ның, отбасылық кəсіпорындардың көмек-
тесетін (ақы төленбейтін) қызметкерлері

7 7 7 7 7 →68

8. Кооператив мүшелері 8 8 8 8 8 →68
9. Жеке қосалқы шаруашылықта 9 9 9 9 9 →68
10. Кез келген жұмыс 10 10 10 10 10 →68
68. Қандай жұмыс режимі Сізге ыңғайлы?
1. Толық 1 1 1 1 1 →69
2. Ішінара 2 2 2 2 2 →69
3. Кез келген 3 3 3 3 3 →69
69. Егер Сізге қазір жұмыс ұсынса, 
онда жақын 2 апта ішінде ол жұмысқа 
кірісе аласыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →71
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →70
70. Сіз неге келесі 2 аптада неме-
се өткен апта ішінде жұмысқа кірісе 
алмадыңыз? 
1. Науқастану немесе жарақат алу, 
науқасты күтіп бағу

1 1 1 1 1 →71

2. Оқуды, дайындауды немесе кəсіптік 
қайта даярлауды аяқтау қажет

2 2 2 2 2 →71

3. Отбасылық (жеке) жағдайларға 
 байланысты

3 3 3 3 3 →71

4. Басқа 99 99 99 99 99 →71
5. Бұрынғы қызмет

Назар аударыңыз: 5 бөлімнің сұрақтарына 6-сұрақта  
(1-Бөлім. Жұмыспен қамтылу) 2-кодты белгілеген респонденттер: 16-58 жастағы (əйелдер), 

16-63 жастағы (ерлер) респонденттер жауап береді. 
71. Сіз осы уақытқа дейін бұрын 
жұмыс істедіңіз бе (табыс табатын 
қызмет)? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →72
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →72
72. Сіз қанша уақыт жұмыссыз 
бол ды ңыз? (жұмыспен 
қамтылмадыңыз)
1. 1 айдан аз 1 1 1 1 1 →73
2. 1-ден 3 айға дейін 2 2 2 2 2 →73
3. 3-тен 6 айға дейін 3 3 3 3 3 →73
4. 6-дан 12 айға дейін 4 4 4 4 4 →73
5. 1-ден 3 жылға дейін 5 5 5 5 5 →73
6. 3 жыл жəне одан көп 6 6 6 6 6 →73
7. Ешқашан жұмыс істемегенмін 7 7 7 7 7 →73
73. Сіз неліктен жұмыс істеуді
тоқтаттыңыз? 
1. Ұйымның таратылуына (банкрот болу-
ына), штаттың қысқаруына байланысты 
жұмыстан шығарылу

1 1 1 1 1 →74

2. Өз еркіммен жұмыстан босатылу 2 2 2 2 2 →74
3. Шарт (келісім, келісімшарт) мерзімінің 
аяқталуына байланысты жұмыстан 
шығарылу

3 3 3 3 3 →74

4. Басқа себептер бойынша жұмыстан 
босатылдым

4 4 4 4 4 →74

5. Кəсіпкерлік қызметтің тоқтатылуы 5 5 5 5 5 →74
6. Зейнеткерлікке шығу 6 6 6 6 6 →74
7. Отбасылық (жеке) жағдайларға бай-
ланысты

7 7 7 7 7 →74

8. Денсаулық жағдайына байланысты 8 8 8 8 8 →74
9. Маусымдық сипаттағы жұмыс (мау-
сым емес)

9 9 9 9 9 →74

10. Басқа 99 99 99 99 99 →74
74. Сіздің соңғы жұмыс орныңызда 
жұмыспен қамтылу мəртебеңіз 
қандай болды?
1. Ұйымда жалдану бойынша жұмыс 1 1 1 1 1 →75
2. Жеке тұлғаларға жалдану бойын-
ша жұмыс

2 2 2 2 2 →75

3. Шаруа немесе фермер қожалығында 
жалдану бойынша жұмыс

3 3 3 3 3 →75

4. Қызмет көрсетуге азаматтық-құқықтық 
сипаттағы шарт бойынша жұмыс 

4 4 4 4 4 →75

5.Өз бетінше жұмыспен қамтылған 
қызметкерлер (өз есебінен жұмыс 
істейтіндер)

5 5 5 5 5 →75

6. Жұмыс беруші 6 6 6 6 6 →75
7. Шаруа немесе фермер 
қожалықтарының, отбасылық 
кəсіпорындардың көмектесетін (ақы 
төленбейтін) қызметкерлері 

7 7 7 7 7 →75

8. Кооператив мүшелері 8 8 8 8 8 →75
9. Жеке қосалқы шаруашылықта 9 9 9 9 9 →75
75. Сіз соңғы жұмыс орныңызда жұмыс істеген ұйым, жеке кəсіпкерлік қызметінің 
басым түрін атауыңыздыөтінемін? (Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап 
беріңіз жəне экономикалық қызмет түрінің кодын қойыңыз).
1-респондент  
2-респондент  
3-респондент  
4-респондент  
5-респондент  

→76
76. Сіз соңғы жұмыс орныңызда қандай мамандық бойынша жұмыс істедіңіз немесе 
қандай лауазымға ие болдыңыз? (Интервьюер, толығырақ ауызша сипаттап беріңіз 
жəне Қызметтер жіктеуіші бойынша кодты қойыңыз).
1-респондент 
2-респондент 
3-респондент 
4-респондент 
5-респондент 

→77
6. Халықты жұмыспен қамту органында тіркелу

Назар аударыңыз: 6 бөлімнің сұрақтарына: 16-58 жастағы (əйелдер), 16-63 жастағы 
(ерлер) респонденттер жауап береді.

77. Сіз өткен аптада халықты жұмыс-
пен қамту органында жұмыссыз 
ретінде тіркеуде тұрдыңыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →78
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →79
78. Сіз неге жұмыссыз ретінде тіркеуге 
тұрдыңыз? 
1. Жұмыс орнын іздестіру 1 1 1 1 1 →80
2. Кəсіптік даярлық алу құлшынысы 2 2 2 2 2 →80
3. Басқа 99 99 99 99 99 →80

79. Сіз неге халықты жұмыспен қамту 
органында жұмыссыз ретінде тіркеуге 
тұрмайсыз?
1. Жұмысым бар жəне маған басқа 
жұмыс қажет емес 

1 1 1 1 1 →80

2. Жұмыспен қамту қызметінің бар екенін 
білмедім 

2 2 2 2 2 →80

3. Жұмыс тауып беруге көмектесетініне 
сенімді емеспін 

3 3 3 3 3 →80

4. Ресімдеу рəсімі өте күрделі 4 4 4 4 4 →80
5. Көлік шығыстарына (ұзақ жүру) 
қаражаттың болмауы

5 5 5 5 5 →80

6. Күнкөріс каражатының басқа көзі бар 6 6 6 6 6 →80
7. Отбасылық /жеке бас жағдайларына 
немесе денсаулығыма байланысты 
жұмыс істей алмаймын

7 7 7 7 7 →80

8.Басқа 99 99 99 99 99 →80
80. Сіздің кəсібіңіз немесе маман-
дығыңыз бар ма?
1. Иə 1 1 1 1 1 →81
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →81
81. Сіздің жұмыспен қамту органда-
ры арқылы оқытуды қоса алғанда 
оқығыңыз немесе басқа мамандық 
(кəсіп) алғыңыз келе ме?
1. Иə 1 1 1 1 1 →72
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →72

7. Ерікті қызмет
Назар аударыңыз: 7 бөлімнің сұрақтарына: 15-58 жастағы (əйелдер), 15-63 жастағы 

(ерлер) респонденттер жауап береді.
82.Сіз соңғы айда басқа адамдардың 
немесе ұйымдардың мүддесіне 
қандай да бір ақы төленбейтін (кем де-
генде бір сағат ішінде) жұмыс істеуге 
мəжбүр болдыңыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →83
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →85
83. Сіз соңғы айда қатысқан ерікті, 
ақы төленбейтін қызмет түрін 
көрсетіңіз. Егер осындай жұмыс көп 
болған жағдайда, онда сіз уақыттың 
көп бөлігін жұмсаған жұмысты 
көрсетуіңізді өтінемін.
1. Əлеуметтік жұмыстар (өзінің үй 
шаруашылығының шегінен тыс 
адам дарға кез келген ақы төленбейтін 
көмек беру. Мысалы, қарт адамдарға, 
балаларға, мүгедектерге немесе апат 
құрбандарына, тамақ пісіру жəне тарату 
немесе адамдарды тасымалдау жəне т.б.)

1 1 1 1 1 →84

2. Сіздің елді мекеніңіздің аумағын 
абаттандыру жəне тазалау (қоқысты 
жинау, сумен жабдықтауды, парктерді 
немесе жолдарды жақсартуж ұмыстары,
 аумақты көгалдандыру)

2 2 2 2 2 →84

3. Экологиялық жобалар (ормандарды, 
алқаптар мен өзендерді тазарту, ағаш 
отырғызу) 

3 3 3 3 3 →84

4. Құрылыс, жөндеу жұмыстары, 
реставрациялық жұмыстар

4 4 4 4 4 →84

5. Ауылшаруашылық жұмыстары 
(фермалар мен алқаптардағы жұмыстар)

5 5 5 5 5 →84

6. Қайырымдылық үшін қаражат жинау 
немесе басқа əлеуметтік жоба

6 6 6 6 6 →84

7. Спорттық, мəдени жəне басқа да іс-
шараларды ұйымдастыру

7 7 7 7 7 →84

8. Жануарларға көмек көрсету 8 8 8 8 8 →84
9. Жергілікті мектепке көмек көрсету 9 9 9 9 9 →84
10. Жоғалған адамдарды іздеу 10 10 10 10 10 →84
11. Қоғамдық мектеп органдары жəне 
басқа да білім беру мекемелерінің, 
қоғамдық, діни, жəне басқа да 
коммер  циялық емес ұйымдардың, 
клуб тар дың, одақтардың жұмыстарына 
қатысу

11 11 11 11 11 →84

12. Кез келген тегін мединицалық көмекті
немесе заң кеңесін беру, ақы төлен бей-
тін сабақ, жаттығу өткізу, кеңес беру

12 12 12 12 12 →84

13. Басқа 13 13 13 13 13 →84
84. Сіз соңғы ай ішінде осын-
дай жұмыс үшін қанша сағат 
жұмсадыңыз?
Айдағы сағат саны →85

8. Күнкөріс қаражатының көздері
85. Сізде өткен айда күнкөріс 
қаражатының (табыстың) қандай көзі 
болды? (жауаптың бірнеше нұсқасын 
көрсетуге болады)
1. Жалдамалы жұмыс (жалақы) 1 1 1 1 1 →88
2. Өз бетінше жұмыспен қамтылу 
(кəсіпкерлік табыс)

2 2 2 2 2 →86

3. Зейнетақы 3 3 3 3 3 →86
4. Стипендия 4 4 4 4 4 →86
5. Əлеуметтік көмек (жəрдемақы) 5 5 5 5 5 →86
6. Жеке ауладан (үй іргесіндегі учаске-
ден, саяжайдан) алынған өнім

6 6 6 6 6 →86

7. Меншіктен түсетін табыс (тұрғын үйді 
жəне басқа жылжымайтын мүлікті жалға 
беру, құнды қағаздар, дивиденділер, пай-
ыздар жəне тағы басқа)

7 7 7 7 7 →86

8. Шетелде тұратын немесе жұмыс 
істейтін отбасы мүшелерінен ақша ау-
дарымдары 

8 8 8 8 8 →86

 9. Туған-туысқандардан немесе 
жақындардан басқа материалдық көмек 
(солардың асырауында)

9 9 9 9 9 →86

10. Басқа 99 99 99 99 99 →86
Назар аударыңыз: 86-сұраққа 18-сұрақтың 5-9-кодын белгілеген респонденттер жауап 

береді.  Қалғандары 88-сұраққа көшеді.
86. Соңғы айда Сіз алған (ақшалай
немесе заттай түрдегі) жиынтық 
табыстың сомасын көрсетіңіз:
1. 0 (табыстың болмауы) 1 1 1 1 1 →88
2. 1-ден 1 ЕТКД-ге дейін5 2 2 2 2 2 →87
3. 1 ЕТКД -ден 2 ЕТКД -ге дейін 3 3 3 3 3 →87
4. 2 ЕТКД -ден 60 000 теңгеге дейін 4 4 4 4 4 →87
5. 60 001-ден 80 000 теңгеге дейін 5 5 5 5 5 →87
6. 80 001-ден 100 000 теңгеге дейін 6 6 6 6 6 →87
7. 100 001-ден 150 000 теңгеге дейін 7 7 7 7 7 →87
8. 150 001-ден 200 000 теңгеге дейін 8 8 8 8 8 →87
9. 200 001-ден 250 000 теңгеге дейін 9 9 9 9 9 →87
10. 250 001-ден 300 000 теңгеге дейін 10 10 10 10 10 →87
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11. 300 001-ден 400 000 теңгеге дейін 11 11 11 11 11 →87
12. 400 001-ден 500 000 теңгеге дейін 12 12 12 12 12 →87
13. 500 000 теңгеден жоғары 13 13 13 13 13 →87
Назар аударыңыз: 87-сұраққа 85-сұрақта «Өз бетінше жұмыспен қамтылу (кəсіпкерлік 

табыс)» 2-кодын белгіленген респонденттер жауап береді. Қалғандары бұл сұрақтан өтіп, 
88-сұраққа көшеді.

87. Сіздің соңғы айда алған жиынтық 
табыстағы өз бетінше жұмыспен қам-
тылудан (ақшалай немесе заттай түрдегі) 
түскен кірістің үлесін бағалаңыз:
 1. 25%-дан көп емес 1 1 1 1 1 →88
 2. 26%-дан 50%-ға дейі 2 2 2 2 2 →88
 3. 50% 3 3 3 3 3 →88
4. 51%-дан 75%-ға дейін 4 4 4 4 4 →88
5. 76%-дан 100%-ға дейін 5 5 5 5 5 →88

Назар аударыңыз: 88-сұрақты Интервьюер толтырады.
88. Сұрақтарға кім жауап берді?
1. Респонденттің өзі 1 1 1 1 1 →89
2. Үй шаруашылығының басқа мүшесі 2 2 2 2 2 →89
Назар аударыныз: 89-сұраққа барлық респонденттер жауап бередi.
89. Сіздің компьютерлік сауаттылық 
деңгейіңіз қандай?
1. Машықтанбаған 1 1 1 1 1 пікір-

терім 
2. Жаңадан бастаған пайдаланушы 2 2 2 2 2 соңы
3. Қарапайым пайдаланушы 3 3 3 3 3
4. Тəжірибелі пайдаланушы 4 4 4 4 4
Ескертпе:
5Мұнда жəне бұдан əрі ЕТКД – Ең төменгі күнкөріс деңгейі. 

Түсінушілігіңіз бен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз!

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы»
(коды 252101001, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқауының статистикалық нысанына 1-қосымша

 «Ауылдық жерлердегі өз бетінше жұмыспен қамтылғандар» модулі
Назар аударыңыз: Бұл бөлімнің сұрақтарына «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерт-
теу сауалнамасы» статистикалық нысаны (индексі Т-001, кезеңділігі айлық) «Жұмыспен қамту» 

1-бөлімінде 18-сұрақта 5-тен 9-ға дейінгі кодтарды белгілеген респонденттер жауап береді. 
1. Сіздің кəсіпкерлік қызметіңіз салық органдарын-
да тіркелген бе? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →3
2. Тіркеуді рəсімдеу сатысында 2 2 2 2 2 →3
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →2
4. Жоқ 4 4 4 4 4 →2
2. Сіздің кəсіпкерлік қызметіңіз салық органда-
рында қандай себеппен тіркелмегенін көрсетіңіз?
1. Қызмет уақытша 1 1 1 1 1 →3
2. Тіркеу рəсімі қиын 2 2 2 2 2 →3
3. Жоғары салықтар 3 3 3 3 3 →3
4. Көлік шығыстарына қаражаттың болмауы (жол 
жүру алыс) 

4 4 4 4 4 →3

5 . Қызмет тіркеуді талап етпейді 5 5 5 5 5 →3
6. Басқа 6 6 6 6 6 →3
3. Сіз соңғы 3 жылда кəсіпкерлік жəне жұмыспен 
қамтуды қолдау мемлекеттік бағдарламаларына 
қатыстыңыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →5
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →4
4. Сіз кəсіпкерлік жəне жұмыспен қамтуды қолдау 
мемлекеттік бағдарламаларына неге қатыспадыңыз?
1. Жұмысым бар жəне маған мемлекеттік қолдау 
қажет емес 

1 1 1 1 1 →7

2. Мемлекеттік бағдарламалардың бар екенін білмедім 2 2 2 2 2 →7
3. Мемлекеттік қолдау шаралары көмектесетініне 
сенімді емеспін 

3 3 3 3 3 →7

4. Ресімдеу рəсімі өте қүрделі 4 4 4 4 4 →7
5. Көлік шығыстарына қаражаттың болмауы (жол 
жүру алыс)

5 5 5 5 5 →7

6. Жеке кəсіпкер ретінде тіркеудің болмауы 6 6 6 6 6 →7
7. Мемлекеттік бағдарламаларға қатысуға ынтаның 
болмауы 

7 7 7 7 7 →7

8. Басқа 99 99 99 99 99 →7
5. Сіз соңғы 3 жылда қандай кəсіпкерлік жəне 
жұмыс пен қамтуды қолдау мемлекеттік бағдарла-
ма ларына қатыстыңыз? (жауаптың бірнеше нұсқасын 
көрсетуге болады)
1. Жұмыспен қамту 2020 жол қартасы 1 1 1 1 1 →6
2. Аумақтарды дамыту бағдарламасы 2 2 2 2 2 →6
3. Нұрлы Жол 3 3 3 3 3 →6
4. Индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы 4 4 4 4 4 →6
5. Өңірлерді дамытудың бірыңғай бағдарламасы 5 5 5 5 5 →6
6. Көрсетілетін қызмет саласын дамыту 6 6 6 6 6 →6
7. Бизнестің жол картасы 2020 7 7 7 7 7 →6
8. Агробизнес 2020 8 8 8 8 8 →6
9. Басқа 99 99 99 99 99 →6
6. Сіз қандай мемлекеттік қолдау шараларын 
алды ңыз? 
(жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)
1. Жұмысқа орналасуға көмек 1 1 1 1 1 →7
2. Кəсіпкерліктің негізіне оқыту 2 2 2 2 2 →7
3. Микрокредит алу 3 3 3 3 3 →7
4. Өз ісімді ашуға 4 4 4 4 4 →7
5. Кəсіптік оқыту 5 5 5 5 5 →7
6. Инженерлік коммуникацияларды өткізу 6 6 6 6 6 →7
7. Жабдықтарды сатып алу 7 7 7 7 7 →7
8. Кеңес беру 8 8 8 8 8 →7
9. Көшуге субсидияны алу 9 9 9 9 9 →7
10. Қызметтік баспананы ұсына отырып көшу 10 10 10 10 10 →7
11. Басқа 99 99 99 99 99 →7
7. Соңғы 3 жылдағы жеке меншіктегі жəне 
пайдаланымдағы жер көлемін көрсетіңізші?
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →8
2. Азайды 2 2 2 2 2 →8
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →8
4. Жерім жоқ 4 4 4 4 4 →8
8. Соңғы 3 жылдағы іс жүзінде шаруашылықта бар 
малдың санын көрсетіңізші? 
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →9
2. Азайды 2 2 2 2 2 →9
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →9
4. Мал жоқ 4 4 4 4 4 →9
9. Соңғы 3 жылдағы ауыл шаруашылық өнімдерін 
қайта өңдеуге қажет ауылшаруашылық техникасы 
мен жабдықтарының санын көрсетіңізші?
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →10
2. Азайды 2 2 2 2 2 →10
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →10
4. Техника мен жабдықтар жоқ 4 4 4 4 4 →10
10. Соңғы 3 жылдағы ауыл шаруашылық өнімдерін 
сақтауға жəне малды асырауға немесе басқа 
өңдірістік құрылыс салынымдарының алаңын 
көрсетіңізші? 
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →11
2. Азайды 2 2 2 2 2 →11
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →11
4. Құрылыс салынымдары жоқ 4 4 4 4 4 →11
11.Соңғы 3 жылдағы жеке меншікті немесе жалға 
алынған сауда, өндірістік үй-жайлар немесе басқа 
үй-жайлардың алаңын көрсетіңізші? 
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →12
2. Азайды 2 2 2 2 2 →12
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →12
4. Үй-жайлардың жоқтығы 4 4 4 4 4 →12
Назар аударыңыз: Егер респондент 7-11-сұрақтарға «жоқ» деп жауап берсе, онда 17-сұраққа 

көшу қажет. 
12. Сіздің активтеріңіздің (жер, мал, техника, ауыл-
шаруашылық салынымдары, сауда жəне өндірістік 
үй-жайлар) шамамен бағалау құнын көрсетіңізші?
1.1 теңгеден 500 000 теңгеге дейін 1 1 1 1 1 →13
2. 500 001 теңгеден 1 000 000 теңгеге дейін 2 2 2 2 2 →13
3. 1 000 001 теңгеден 3 000 000 теңгеге дейін 3 3 3 3 3 →13
4. 3 000 001 теңгеден 5 000 000 теңгеге дейін 4 4 4 4 4 →13
5. 5 000 001 теңгеден 10 000 000 теңгеге дейін 5 5 5 5 5 →13
6. 10 000 000 теңгеден көп 6 6 6 6 6 →13
13. Сізде өзіңіз өндірген өнімді сатуға мүмкіндігіңіз 
бар ма? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →15
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →14
14. Сіз өндірген өнімді сату мүмкіндігінің болмау 
себебін көрсетіңіз?
1. Көліктің болмауы 1 1 1 1 1 →16
2. Сақтау орнының болмауы 2 2 2 2 2 →16
3. Сатып алу құны арзан 3 3 3 3 3 →16
4. Өткізу нарығының болмауы 4 4 4 4 4 →16
5. Жоғары салықтар 5 5 5 5 5 →16
6. Арнайы сату орындарының болмауы 6 6 6 6 6 →16
7. Басқа 99 99 99 99 99 →16
15. Соңғы 3 жылда Сіз өндірген өнімді сату немесе 
көрсеткен қызметтің көлемін көрсетіңізші? 
1. Ұлғайды 1 1 1 1 1 →16
2. Азайды 2 2 2 2 2 →16
3. Өзгерген жоқ 3 3 3 3 3 →16
4. Білмеймін 4 4 4 4 4 →16
16. Сіз өндірген өнім немесе көрсеткен қызмет 
мына аумақтарда өткізілді ме? (жауаптың бірнеше 
нұсқасын көрсетуге болады)
1.Тұрғылықты жерде 1 1 1 1 1 →17
2. Аудан орталығында 2 2 2 2 2 →17
3. Облыс орталығында 3 3 3 3 3 →17
4. Облыс аумағында 4 4 4 4 4 →17
5. Басқа облыстың аумағында 5 5 5 5 5 →17
6. Астана қаласы 6 6 6 6 6 →17
7. Басқа мемлекеттің аумағында 7 7 7 7 7 →17
8. Білмеймін 8 8 8 8 8 →17
17. Сіз өз бизнесіңізді дамыту үшін банктерден не месе 
микроқаржылық ұйымдардан несие алдыңыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →19
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →18
18. Сіз өз бизнесіңізді дамытуға несие алу үшін 
банктерге немесе микроқаржылық ұйымдарға неге 
жүгінбедіңіз? (жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге 
болады)
1. Несие үшін пайыз жоғары 1 1 1 1 1 →19
2. Көлік шығындарына қаражаттың болмауы (жол 
жүру алыс) 

2 2 2 2 2 →19

3. Ресімдеу рəсімі өте қүрделі 3 3 3 3 3 →19
4. Несиелеу кезеңі қысқа 4 4 4 4 4 →19
5. Кепілдікке беретін мүліктің болмауы 5 5 5 5 5 →19
6. Банк талаптарының күрделілігі 6 6 6 6 6 →19
7. Басқа 99 99 99 99 99 →19
19. Сіз алдағы уақытта өз бизнесіңізді дамыту үшін 
несиелеу жүйесін қолдануға дайынсыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →20
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →20
20. Сізге табыс өсімін арттыру үшін қандай қор қа-
жет? (жауаптың бірнеше нұсқасын көрсетуге болады)
1. Несиенің қолжетімділігі 1 1 1 1 1 →21
2. Жерді, жабдық пен техниканы жалға алудың 
қолжетімділігі

2 2 2 2 2 →21

3. Кəсіпкерліктің негізіне оқыту 3 3 3 3 3 →21
4. Өнімді өткізу нарығының болуы 4 4 4 4 4 →21
5. Басқа 99 99 99 99 99 →21
21. Сіз жаңа мамандық алу үшін оқытудан өтуге 
дайынсыз ба?
1. Иə 1 1 1 1 1 →22
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →22
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →22
22. Сіз оңтайлы жұмыс болса елдің басқа өңіріне 
көшуге дайынсыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →23
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →23
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →23
23. Сіз кəсіпкерлік жəне жұмыспен қамтуды дамы-
ту мемлекеттік бағдарламаларына қатысуға дай-
ынсыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →24
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →25
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →25
24.Сіз үшін мемлекеттік қолдаудың қандай 
құралдары аса маңызды? (жауаптың бірнеше 
нұсқасын көрсетуге болады)
1. Жеңілдікпен несиелеу 1 1 1 1 1 →25
2. Кəсіпкерлікке оқыту 2 2 2 2 2 →25
3. Жеңілдікпен салық салу 3 3 3 3 3 →25
4. Басқа өңірге көшу 4 4 4 4 4 →25
5. Өнімді өткізу нарығымен қамтамасыз ету 5 5 5 5 5 →25
6. Жерді, жабдықты, техниканы, орынды жалдау 6 6 6 6 6 →25
7. Жұмысқа орналасуға жəрдемдесу 7 7 7 7 7 →25
8. Басқа 99 99 99 99 99 →25
25. Сіз өз ісіңізді кеңейтуді немесе нығайтуды жа-
спарлайсыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →27
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →26

3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →26
26. Өз ісіңізді кеңейтуді немесе нығайтуды жоспар-
ламау себебіңізді көрсетіңіз? (жауаптың бірнеше 
нұсқасын көрсетуге болады)
1. Жоғары салықтар 1 1 1 1 1 →26
2. Оны қалай істейтінін білмеймін 2 2 2 2 2 →26
3. Өткізу нарығының болмауы 3 3 3 3 3 →26
4. Мемлекеттен көмектің болмауы 4 4 4 4 4 →26
5. Ақшалай қаражаттың болмауы 5 5 5 5 5 →26
6. Жер, жабдық, техника, үй-жайлардың болмауы 6 6 6 6 6 →26
7. Басқа 99 99 99 99 99 →26
27. Сіз өнімді өндіру немесе қызмет көрсету 
көлемін ұлғайту үшін басқа өндірушілермен бірігуді 
жоспарлайсыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →28
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →28
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →28
28. Сіз соңғы 3 жылда өзіңіздің табысыңызды арт-
тырып, əл-ауқатыңызды жоғарылата алдыңыз ба? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →29
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →29
3. Білмеймін 3 3 3 3 3 →29
29. Сіз өз бизнесін дамыту немесе жұмысқа орна-
ласу үшін мемлекеттік қолдау алғандар туралы 
білесіз бе? 
1. Иə 1 1 1 1 1 →30
2. Жоқ 2 2 2 2 2 →

Пікір-
терім 
соңы

30. Олар соңғы 3 жылда өздерінің табыстарын ар-
тырып жəне əл-ауқатын жоғарылата алды ма? 

→ 
Пікір-
терім 
соңы

1. Иə 1 1 1 1 1
2. Жоқ 2 2 2 2 2

3. Білмеймін 3 3 3 3 3
Түсінушілігіңіз бен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз!

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы»
(коды 252101001, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқауының статистикалық нысанына 2-қосымша

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
(коды 252101001, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) статистикалық нысанын 

2017 жылы тапсыру графигі 
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Зерттеу 
жүргізілетін апта

2-8 6-12 6-12 3-9 8-14 5-11 3-9 7-13 4-10 2-8 6-12 4-10

Үй шаруашылық-
тарында 
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Интервьюердің 
статистика ор-
гандарына тол-
тырылған сау-
алнаманы тап-
сыруы 

16 20 20 17 22 19 17 21 18 16 20 18

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы №282 бұйрығына 18-қосымша

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
(коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» (коды 
1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Халықтың 
жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі 
айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады: 
1) респондент – статистикалық əдіснамаға сəйкес статистикалық байқау объектісі бойын-

ша деректерді ұсынатын жеке немесе заңды тұлға жəне оның құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері;

2) үй шаруашылығы – бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе ішінара 
біріктіретін жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын бір немесе одан 
да көп жеке тұлғалардан құралған экономикалық субъект.

3. Статистикалық нысан ай сайын толтырылып тапсырылады.
Сыни (зерттелетін) апта статистикалық нысанның 2-қосымшасына сəйкес айқындалады.
4. Статистикалық нысан іріктемеге түскен əрбір жеке үй шаруашылығына (отбасына) немесе 

үй шаруашылығының туысқандық қатынаста тұрмайтын мүшелеріне (бұдан əрі – Респондент) 
толтырылады. Статистикалық нысанның бір бланкісіне əртүрлі үй шаруашылықтарына жата-
тын респонденттер жөніндегі ақпарат жазбаларын тіпті олар бір үйде бірге тұрса да біріктіруге 
болмайды. Егер бір мекенжайда екі немесе үш əртүрлі отбасы (туысқан не туысқан емес) тұрып 
жатса немесе «жас отбасы» отау құрса, онда кездейсоқ əдіспен олардың бірі таңдалады.

Олар осы мекенжайды өздерінің негізгі тұрғылықты орны деп есептейтіндігіне байланыссыз, 
статистикалық нысан ұзақ уақыт бойы болмаған адамдарға толтырылмайды: 

1) барлық оқу мекемелерінің оқу орындары бойынша тұратын студенттері мен оқушыларына;
2) басқа елді мекендерде немесе шетелдерде алты ай жəне одан да көп уақыт іссапарда 

жүргендерге;
3) Қарулы Күштердің казармалары мен əскери аймақтарында мерзімді қызметте жүрген 

əскери қызметшілерге;
4) ауруханаларда емделіп жатқандарға (алты ай жəне одан да көп);
5) қылмыстық-атқару жүйесінің мекемелерінде тұратын, бас бостандығынан айыру түріндегі 

жазаға сотталғандарға;
6) зерттеу аптасына дейін алты ай жəне одан көп бұрын кеткендердің бəріне.
5. Титул парағының «Аумақтың атауы» 1-тармағында облыстың (қаланың), ауданның 

(қаланың) жəне ауылдық елді мекеннің атауы көрсетіледі.
2-8-тармақтарда зерттелетін үй шаруашылықтарының деректемелері көрсетіледі.
9-тармақта Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуіші (2-тармақ) бойынша елді мекен 

кодының бірінші төрт санына сəйкес келетін, келесі үш саны сəйкес облыстық статисти-
ка департаментімен берілген интервьюердің реттік нөмірін қамтитын интервьюердің коды 
қойылады. 

6. Статистикалық нысан отбасының 15 жас жəне одан асқан жастағы барлық мүшелеріне 
толтырылады. Пікіртерімді жүргізуге уəкілетті тұлға (бұдан əрі – интервьюер) олардың 
əрқайсысына реттік нөмір береді. Егер үй шаруашылығында репонденттің саны 5 адамнан асса, 
онда осы үй шаруашылығына екі немесе одан көп статистикалық нысан бланкісі толтырылады, 
олардың титулдық бетіне «Жалғасы» деген белгі соғылады. Бұл статистикалық нысандардағы 
респонденттерге нөмірлер тізбектік тəртіппен беріледі. Яғни статистикалық нысанның екінші 
бланкісінде 1-Респонденттің орнына 6-Респондент, 2-Респонденттің орнына 7-Респондент, 
жəне əрі қарай сол сияқты жазылады.

7. Сұхбат кезінде сұрақтар оқылып беріледі жəне тізбеленген нұсқаларына тиісті белгілер 
соғылады немесе олар статистикалық нысанға жазылады. Респонденттің жауап нұсқасының 
коды дөңгелектеп қоршалады.

Барлық жауаптар респонденттердің сөздері бойынша жазылады, оларды растайтын 
құжаттар талап етілмейді. Статистикалық нысанның қойылған сұрақтарына жауаптарды 
респонденттердің тікелей өздерінен де, сонымен қатар отбасының бірге тұратын ересек 
мүшелерінен де алынады.

Сұхбатты жүргізу кезінде интервьюер респонденттерге сұрақтарды сұрақнамада қалай 
келтірілсе, солай оқиды жəне сұрақтың келтірілген тұжырымынан ауытқымайды.

Интервьюер пікіртерім жүргізген кезде «Сұраққа көшу» бағанындағы сөйлемге айрықша на-
зар аударуы керек, онда жауаптың қандай да бір таңдап алынған нұсқасынан кейін қойылатын 
сұрақтың нөмірі көрсетілген.

8. «Үй шаруашылығы жəне оның мүшелері туралы мəліметтер» бөлімінің сұрақтары үй 
шаруашылығы мүшелерінің əлеуметтік – демографиялық сипаттамаларына қатысты. 

Зерттелетін кезең ішінде (келесі тоқсандарда) үй шаруашылығы мүшелері құрамы 
өзгерген жағдайда, интервьюер екі мəнді кодтарды көрсетіп, 2-сұрағында тиісті белгілер 
жасайды: құрамның өзгеру мəртебесі жəне осы нұсқаулықтың 1-қосымшасында көрсетілген 
шығу (келу) себептері. 

2-сұрақтың мынадай кодтары болуы мүмкін:
үнемі болмаған жағдайда – 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;
əрқашан болған жағдайда – 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;
уақытша болмаған жағдайда – 33, 34, 37, 39;
уақытша болған жағдайда – 43, 44, 47;
туу коды үнемі – 21, өлім – 12.
Уақытша кету (келу) зерттелетін тоқсанда 2-ден 6 айға дейінгі мерзімде жоқ болуды (бар 

болуды) білдіреді. 
Үй шаруашылығы құрамында өзгеріс болмаған жағдайда 2-сұрақ толтырылмайды, интер-

вьюер 3-сұрағына көшеді. 
«Сауалнама. Негізгі сұрақнама» бөлімінің сұрақтарға тек 15 жасқа толған жəне одан 

жоғары жастағы респонденттер жауап береді. Егер респондент үй шаруашылығы құрамынан 
мүлдем шығып кеткен болса (кодтары 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), онда 1-89 сұрақтар ол 
респондентке толтырылмайды. 

9. «Жұмыспен қамту» 1-бөлімінде мыналар ескеріледі:
1) 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15-сұрақтарды толтыру кезінде зерттелетін апта ішінде респонденттің 

заттай не ақшалай табыс табу үшін кез келген жұмыс орындағаны немесе кез келген кəсібінің 
болғаны анықталады. Бұл жерде кез келген ең болмағанда аптасына бір сағат жұмсалса да, 
ол тұрақты, уақытша, кездейсоқ жəне басқа жұмыс, халықты жұмыспен қамту органдары 
арқылы жұмыс, жеке еңбек қызметі, түрлі қызметтер көрсету, жеке ауладағы, үй іргесіндегі 
учаскедегі жұмыс болуы мүмкін;

2) 6-сұрақ респонденттің зерттелетін аптадағы экономикалық белсенділігін анықтауды 
біріктіретін (жиынтық) өлшемі болып табылады жəне 7, 8, 9, 10, 13, 15-сұрақтардың жауапта-
рымен əдістемелік байланыста. Егер респондент бұл сұрақтарға «Иə» деп жауап берсе, онда 
6-сұрақта да «Иə» деген жауап көрсетіледі.

3) 7-сұрақты толтыру кезінде жеке ауладағы (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) жұмыстан 
басқа «үйдегі жұмысқа» ақшалай немесе заттай табыс табу мақсатындағы а кез келген 
қызмет түрі жатады;

4) 9-сұрақта кездейсоқ жəне уақытша тапқан табыстар ескеріледі, сондай-ақ жұмыспен 
қамту органдары арқылы алынған жұмыстар да қосылады. Жұмыспен қамту органдарын-
да жұмыссыз ретінде тіркелген адам, бірақ зерттеу аптасында қандай да бір жұмысты 
орындаған, соның ішінде қоғамдық жұмыстарда жүргендер ағымдағы сəтте уақытша жұмыспен 
қамтылғанға жатады;

5) 11-сұрақ – 10-сұраққа «Иə» деген жауап алынғанда қойылады. Бұл сұрақтың жауабы 
жеке аулада (үй іргесіндегі учаскеде, саяжайда) алынған өнімді пайдалануды жəне тұтынуды 
сипаттайды;

6) 14-сұрақта адам кез келген еңбек тəжірибесін немесе дағды алу үшін өндірістік 
үдеріске қатысатын жағдайда тағылымдамадан өтушілер мен оқушылардың жұмысына 
кəсіптік-техникалық даярлау бағдарламаларына қатысушылардың жұмыстары, əлеуметтік 
жұмыспен қамту бағдарламалары аясында кəсіптік-техникалық даярлау жəне қайта даярлау 
курстарында оқу жатады;

7) 16-сұрақ осы бөлімнің 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15-сұрақтарының ең болмағанда біреуіне «Иə» 
деген жауап алынғанда толтырылады.

Бір аптадағы жұмыспен өтелген сағаттар саны барлық белгіленген жұмыс үшін жиынтық 
етіп қойылады, 12, 41, 47-сұрақтарда көрсетілген барлық нақты жұмыспен өтелген сағаттардың 
жиынтығына тең (немесе артық).

16-сұрақта жұмыспен өтелген сағат сандары туралы жауапты жазған кезде блоктағы 
барлық торлар толтырылады (4 сағат - 04, 13 сағат -13) жəне көрсеткіштер толық санға дейін 
дөңгелектенеді.

10. «Өткен апта ішіндегі негізгі жұмыс (қызмет)» 2 бөлімін толтыру кезінде мыналар 
ескеріледі:

1) бұл бөлімнің сұрақтары респондент өзі үшін негізгі (бірінші дəрежелі) санайтын негізгі 
жұмысқа (табысты кəсіпке) қатысты. Жұмысы болғанымен уақытша жұмыс істемейтін, алай-
да одан байланысын үзбеген жəне оған күтпеген жағдайлар кезеңі аяқталғаннан кейін оралу 
мүмкіндігі берілсе немесе жұмысқа қайта келу күні белгілі болса, мұндай жұмыс негізгі болып 
қала береді. Егер тұрақты жұмысы жоқ респондент зерттелетін аптада əртүрлі кездейсоқ 
жұмыстар атқарса, солардың біреуін негізгі ретінде көрсетуге болады. Дау тудырған 
жағдайларда негізгі жұмысқа өтелген сағат саны көп қызмет жатады;

2) 18-сұрақты толтыру кезінде келесі анықтамалар қолданылады:
- жалдамалы (ақы төленетін) қызметкерлер – еңбек ақы, сыйлық ақы, үстеме ақы жəне 

тағы сол сияқты немесе заттай нысанда ақы төлеуді (сыйақы) көздейтін еңбек шарты (жалдау 
шарты) бойынша жұмыс істейтін жеке тұлғалар;

- жұмыс берушілер – өзінің жеке кəсіпорнын басқаратын немесе экономикалық қызметтің 
қандай да бір түрінде тəуелсіз кəсіпкерлік қызметпен шұғылданатын жəне бір немесе бірнеше 
жалдамалы қызметкері бар адамдар;

- кооператив мүшелері – кəсіпкерлік қызметпен айналысатын еңбек кооперативінің мүшесі 
болып табылатын жеке тұлғалар;

- шаруа немесе фермер қожалықтарының, отбасылық кəсіпорындардың көмектесетін (ақы 
төленбейтін) қызметкерлері – туысы басқаратын кəсіпорында (шаруашылықта) сыйақысыз 
жұмыс істейтін жеке тұлғалар;

- өз бетінше жұмыспен қамтылу – бұл сыйақы мөлшері тікелей тауарлар мен қызметтерді 
өндіруден (өткізуден) (бұл жерде өзінің тұтынуы үшін өнім өндіру табыс бөлігі ретінде 
қаралмайды) түскен табысқа байланысты жұмыспен қамтылу;

 - өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкерлер – өз бетінше немесе бір не бірнеше 
серіктеспен жұмыс істейтін, өз бетінше жұмыспен қамтылу негізінде қызмет істейтін жəне 
қызметкерлерді тұрақты негізде жалдамайтын жеке тұлғалар.

3) 34-сұрақты толтыру кезінде интервьюер респонденттен сұралатын апта кезінде қай жер-
де жұмыс істегенін жəне ұйым (кəсіпорын) қандай қызмет түріне жататынын немесе өз ісінің 
(кəсібінің) сипатын нақтылайды. Бұл ретте осы Нұсқаулықтың 2-қосымшасында келтірілген 
«Экономикалық қызмет түрлері бойынша түсіндірмелерді» басшылыққа алу керек.

Сұрақтарға жауап беруші жұмыс істеген ұйымды (кəсіпорынды) экономикалық қызметтің 
белгілі бір түріне жатқызуда қиындық туындаса респонденттің жұмыс істеген орны тиісті бағанда 
қысқартпай толық жазылады. Содан кейін интервьюерлердің жұмысын бақылауды жүзеге асы-
ратын аумақтық статистика департаментінің қызметкері – супервайзердің көмегімен, қызмет 
түрі анықталады жəне тиісті код белгіленеді (мысалға, «Рахат» фабрикасы емес, «Рахат» 
кондитерлік фабрикасы немесе «Рахат» кондитерлік фабрика жанындағы дүкен (асхана, 
медпункт жəне тағы басқа жазылады)).

Өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкерлерге (жұмыс берушілер, шаруа немесе фермер 
қожалықтарының, отбасылық кəсіпорындардың көмектесетін (ақы төленбейтін) қызметкерлері, 
кооперативтерде, сондай-ақ жеке аулада жұмыс істейтіндер) олар атқарған жұмыстың немесе 
кəсіптің сипатына (өзіндік ерекшелігіне, бағытына) сəйкес қызметтің түрі қойылады;

4) 35-сұрақты толтыру кезінде респонденттің оқу нəтижесінде алған мамандығы (біліктілігі) 
емес, негізгі жұмысында тікелей атқаратын немесе жұмыс орнында шұғылданатын лауазымын 
немесе кəсібін көрсетуі ескеріледі.

Лауазым немесе кəсіп осы нұсқаулықтың 3-қосымшасына сəйкес қысқартылмай толық 
жазылады, өйткені кəсіптер мен лауазымдардың көбінің атаулары бірдей болғанымен, олар 
қызметтің əртүрлі салаларына жатады.

Егер респондент əртүрлі біліктілік талап етілмейтін жұмыстарда жүрсе, оның орындайтын 
жұмысының сипаты анықталады жəне кəсібі жазылады («жүкші»). Ауыл шаруашылығында 
біліктілік талап етілмейтін жұмыстардағы адамдардың жұмысының ерекшелігі ескеріліп, 
«өсімдік шаруашылығының жұмысшысы» немесе «мал шаруашылығының жұмысшысы» деп 
жазылады. Жеке негізде жұмыс істейтін адамдар үшін жұмысының (кəсібінің): «киім тігуші», 
«етікші», «базардағы сатушы», «көшедегі сатушы», «жиhаз жасаушы», «пəтер жөндеуші», 
тағы сол сияқты сипаты көрсетіледі. Дін қызметкерлері мен діни ұйымдарда жұмыс істейтін 
адамдардың атқаратын қызметі жазылады;

5) 40-сұрақты толтыру кезінде мамандық (біліктілік) респондент аяқтаған оқу орындары 
ішінен деңгейі ең жоғарғысы бойынша есептеледі. «Үй шаруашылығы жəне оның мүшелері 

туралы мəліметтер» бөлімінің 7-сұрағында 1-5-кодын белгілеген тұлғалар үшін (яғни тек 
мектепті бітіргендерге немесе арнайы білімі жоқтарға) бұл сұрақ қойылмайды.

6) 41-сұрақты толтыру кезінде зерттелетін аптада респонденттің тек негізгі жұмысында 
нақты жұмыс істеген күндері мен сағаттары жазылады, оған сол кəсіпорын ішінде жəне басқа 
жерлерде қосымша атқарған уақыт қосылмайды.

41-сұраққа респондент бірден жауап беруге қиналса, интервьюер оған зерттелетін аптаның 
əрбір күні бойынша оның жұмысын (қызметін) қалпына келтіруге көмектеседі. 

Егер респондент зерттелетін аптада негізгі жұмысында уақытша болмаса, онда бұл 
сұрақтың тұсына «0» (нөл) сағат жауабы қойылады;

7) 42-сұрақты толтыру кезінде 1 кодты, заңнамамен қысқартылған жұмыс уақыты (ауыр 
жұмыстарда жұмыспен қамтылған, өте зиянды жəне қауіпті еңбек жағдайларындағы жұмыс; 
18 жасқа толмаған қызметкерлер; 1 жəне 2 топ мүгедектері,) белгіленген сондай-ақ жұмыс 
уақытының ұзақтығы еңбек (ұжым) шарттарымен қарастырылған тұлғалар белгілейді.

11. «Өткен апта ішіндегі қосымша жұмыс (айналысатын іс)» 3-бөлімінде мыналар ескеріледі:
Бұл бөлімнің сұрақтары респонденттің зерттелетін апта ішінде жалақы немесе табыс табу 

мақсатында басқа қосымша жұмыс (кəсібіне) атқарғанына қатысты. Бұл тұрақты, уақытша, 
маусымдық негізде орындалатын қоса атқарушылық бойынша жұмыс, келісімшарт бойынша 
немесе кездейсоқ басқа жұмыс, бір реттік қосымша табыс, жеке негіздегі жұмыс, заңды тұлға 
құрылмаған кəсіпкерлік қызмет, жекелеген азаматтарда жалданып істелген жұмыс;

12. «Жұмыспен қамтылмау. Соңғы 4 апта ішінде жұмыс іздеу (жұмыспен қамтылу» 
4-бөлімінде респонденттің жұмыс іздеп жүргендігі (негізгі жəне қосымша), жақын 2 апта 
ішінде жұмысқа кіруге дайындығы, жұмыс іздеу себептері жəне болашақ жұмысының мүмкін 
жағдайлары нақтыланады.

13. «Бұрынғы қызмет» 5-бөлімінде бұрын респонденттің жұмыс істегендігі, жұмыстан шығу 
себептері, бұрынғы жұмысының қызмет түрі нақтыланады. 5-бөлімнің сұрақтарына 6-сұрақта 
2-кодты белгілеген респонденттер жауап береді.

14. «Халықты жұмыспен қамту органында тіркелу» 6-бөлімінде респонденттің халықты 
жұмыспен қамту органдарымен арақатынасы сипаттамасы нақтыланады. Бұл бөлімнің 
сұрақтарына (16-58 жастағы əйелдер, 16-63 жастағы ерлер) тек еңбекке қабілетті жастағы 
респонденттер ғана жауап береді. 

15. 7-бөлімде ерікті қызметке, басқа адамдардың мүддесі үшін тауар өндірісімен неме-
се қызмет көрсетумен байланысты кез келген ақы төленбейтін, міндетті емес қызмет кіреді. 
Респонденттің отбасы мүшелеріне көмек көрсетумен байланысты жұмыс, сондай-ақ жұмысқа 
жалдаумен байланысты, жұмыс уақытының ішінде басқа адамдардың мүддесі үшін орында-
латын жұмыс есепке алынбайды.

16. «Күнкөріс қаражатының көздері» 8-бөлімінің 85-сұрағы əрбір респонденттің зерттелетін 
айдағы күнкөріс қаражатының көздерін анықтауға мүмкіндік береді.

86-сұрақта респонденттің соңғы айда алған жиынтық табысының (үй шаруашылығы 
мүшелерінің еңбекақы төлеу түрінде алған ақшалай қаражаттарының, өз бетінше жұмыстан 
келген табыс (оның ішінде жеке кəсіпкерліктен), əлеуметтік төлемдердің (зейнетақы, шəкіртақы, 
жəрдемақылар жəне басқа төлемдер), меншіктен түскен пайыздар, дивиденділер мен басқа да 
кірістердің, өзге де ақшалай түсімдердің, сонымен бірге үй шаруашылығыңда өндірілген жəне 
тұтынылған тауарлар мен қызметтердің бағалау құнының сомасы) жалпы сомасы көрсетіледі. 
Табыс болмаған кезде 1-код белгіленеді. 

87-сұраққа тек 85-сұрақтың «Өз бетінше жұмыспен қамтылу (кəсіпкерлік табыс)» 2-кодын 
белгіленген респонденттер жауап береді, қалғандары бұл сұрақтан өтіп, 88-сұраққа көшеді.

87-сұрақта респондент соңғы бір айда алған жиынтық кірістің өз бетінше жұмыспен қамтудан 
(үй шаруашылығында өндірілген жəне тұтынылған тауарлар мен қызметтердің бағалау құнын, 
сонымен бірге жеке ауладан (үй іргесіндегі учаскеден, саяжайдан) алынған заттай өнімдерді 
қосқанда) түскен кірістің үлес салмағын көрсетеді. 

Пікіртерімді бітірген соң интервьюер 88-сұрақты толтырады.
89-сұрақ үй шаруашылығының барлық мүшелеріне толтырылады жəне компьютерлік 

сауаттылығының деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. 89-сұрақтың 1-кодын дербес компью-
терде жұмыс істеуге ең болмағанда аздаған тəжірибесі де жоқ адамдар, 89-сұрақтың 2-кодын 
компьютерде жұмыс істеуге аздаған дағдысы бар, файлдарды көшіре алатын, диск құралдары 
мен компьютерлік ойындармен жұмыс істей алатын адамдар, 89-сұрақтың 3-кодын кеңселік 
бағдарламалық өнімдерде жұмыс істеуге базалық дағдысы бар адамдар, 89-сұрақтың 4-кодын 
арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету жəне кең таралған, жəне тағы басқа бағдарламаларда 
жұмыс істеуде тəжірибесі мол адамдар толтырады.

17. Статистикалық нысанының 1-қосымшасын, «Жұмыспен қамту» 1-бөлімінде 18-сұрақта 
5-тен 9-ға дейінгі кодтарды жауап берген респонденттер толтырады.

 18. Пікіртерімді бітірген соң, интервьюер сұрақтардың қалып кетпегендігіне көз жеткізу үшін 
статистикалық нысанды тексереді жəне респонденттерге ынтымақтастығы мен көмектескендері 
үшін міндетті түрде алғыс білдіреді. Интервьюер үй шаруашылығынан тыс жерде статистикалық 
нысанды қайта қарап шығады жəне егер сəйкессіздік тапса, онда үй шаруашылығына қайта 
барып (жеке немесе телефонмен) жетпей тұрған ақпаратты анықтауы керек.

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулыққа (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) 1-қосымша

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасының» 
(коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) 2-сұрағын толтыру үшін үй 

шаруашылығының құрамындағы өзгерістерді кодтау кестесі

Құрамның өзгеру мəртебесінің 
коды

Кету (келу) себебінің коды

1 – тұрақты кетті

2 – тұрақты келді

3 – уақытша кетті

4 – уақытша келді 

1– туу 
2 – өлім 
3 – жұмыс (Қазақстан Республикасының шегінде) 
4 – жұмыс (Қазақстан Республикасының шегінен тыс)
5 – неке 
6 – айырылысу 
7 – оқу
8 – əскерде қызмет ету 
9 – өзгелері (ауруханада, бас бостандығынан айрылу 
орындарында, басқа мекенжайға көшіп кету жəне т.б) 

Мысалы: егер уақытша болмаған үй шаруашылығының мүшесі ауруханада болса, онда 39 
код қойылады. 

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулыққа (коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) 2-қосымша

 «Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасының» (коды 
1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) 32-сұрағын толтыру үшін экономикалық 

қызмет түрлері бойынша түсіндірмелер
Экономикалық 
қызметтің негізгі 
түрлерінің атауы

Коды Қызмет түрлері жəне олардың құрамына енетін қызмет 
көрсетулер

Ауыл, орман жəне 
балық шаруа-
шылығы

011
012
013
014
015
016

017

021

022
023

024
031
032

Маусымдық дақылдарды өсіру
Көп жылдық дақылдарды өсіру
Питомник өнімдерін өндіру
Мал шаруашылығы
Аралас ауыл шаруашылығы
Ауыл шаруашылығы саласындағы қосалқы қызмет түрлері 
(ауылшаруашылық дақылдарын өсіру жəне мал басын өсіру)
Осы салада қызмет көрсетуді ұсынуды қоса алғандағы 
аңшылық пен аулау
Орман шаруашылығы жəне өзге де орман шаруашылығы 
қызметі
Ағаш материалдарын дайындау
Орман шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау
Орман шаруашылығы саласындағы техникалық қызметтер 
Балық аулау
Аквадақыл

Кен өндіру 
өнеркəсібі жəне 
карьерлерді қазу

051
052
061
062
071
072
081
089

091

099

Тас көмірді өндіру
Лигнитті өндіру
Шикі мұнайды өндіру
Табиғи газды өндіру
Темір кенін өндіру
Түсті металдар кендерін өндіру
Тас, саз жəне құм карьерлерін қазу
Басқа топтамаларға енгізілмеген карьерлерді қазу жəне кен 
өндіру өнеркəсібінің салалары 
Мұнай мен табиғи газды өндіру саласындағы техникалық 
қызмет көрсету
Кен өндіру өнеркəсібінің басқа салалары жəне жер асты қазба 
жұмыстары үшін техникалық қолдау

Өңдеу өнекəсібі 101
102

103
104
105
106

107
108
109
110
120
131
132
133
139
141
142
143
151

152
161
162

171

172
181

182
191
192
201

202
203

204

205
206
211
212
221
222
231
232
233
234
235
236

237
239

241
242

243
244
245
251
252
253
254
255

256

257

259
261
262
263
264
265

266

267

268
271

272

Етті қайта өңдеу жəне консервілеу жəне ет өнімдерін өндіру
Балықты, шаян тəрізділерді жəне былқылдақ денелерді өндеу 
жəне консервілеу
Жемістерді жəне көкөністерді қайта өңдеу жəне консервілеу
Өсімдік жəне мал майы мен тоң май өндіру 
Сүт өнімдерін өндіру
Ұн тарту өнеркəсібі өнімдерін, крахмалдар жəне крахмал 
өнімдерін өндіру
Нан жəне ұн өнімдерін өндіру 
Басқа да тамақ өнімдерін өндіру 
Жануарларға арналған дайын азықтарды өндіру 
Сусындар өндіру
Темекі өнімдерін өндіру
Тоқыма талшықтарын дайындау жəне иіру
Тоқыма өндірісі 
Тоқыма бұйымдарын өңдеу
Басқа да тоқыма бұйымдарын өндіру
Үлбірден тігілген киімнен басқа, киім өндіру
Үлбір бұйымдарды өндіру
Тоқылған жəне тоқыма бұйымдар мен киімдерді өндіру
Теріні илеу жəне өңдеу; жүк сөмкесін, əйелдер сөмкесін, 
қайыс бұйымдарды жəне əбзелдерді өндіру; үлбірді өңдеу 
жəне бояу
Аяқ киім өндіру
Ағаш кесу жəне сүргілеу өндірісі
Ағаш, тоз, сабан немесе өруге арналған материалдардан 
өнімдер өндіру 
Ағаш массасы мен целлюлозаны, қағаз жəне қатырма қағазды 
өндіру
Қағаз жəне қатырма қағаздан жасалған бұйымдарды өндіру
Полиграфиялық қызмет жəне сонымен байланысты 
көрсетілетін қызметтер
Тасымалдауыштағы жазбаларды қалпына келтіру
Кокс пештерінің өнімдерін өндіру
Мұнай өңдеу өнімдерін өндіру
Негізгі химикаттарды, тыңайтқыштарды жəне азот 
қоспаларын, бастапқы пішіндегі пластмассалар мен 
синтетикалық каучукты өндіру
Пестицидтер мен басқа агрохимиялық өнімдерді өндіру
Бояулар, лактар жəне ұқсас бояғыш заттар, баспаханалық 
бояулар мен мастика өндіру
Сабын жəне жуу құралдарын, тазалайтын жəне жылтырата-
тын препараттар, парфюмерлік өнімдер мен косметикалық 
заттар өндіру
Өзге химиялық өнімдер өндіру
Жасанды талшықтар өндіру
Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру
Фармацевтикалық препараттар өндіру
Резеңке өнімдерін өндіру
Пластмасса бұйымдарын өндіру
Шыны жəне шыныдан жасалған бұйымдарды өндіру 
Отқа төзімді бұйымдар өндіру
Саздан құрылыс материалдарын өндіру 
Өзге фарфор жəне қыш бұйымдар өндіру
Цемент, əк жəне құрылыс гипсін өндіру
Бетоннан, цементтен жəне ғаныштан құрылысқа арналған 
бұйымдар өндіру
Тасты кесу, өңдеу жəне əрлеу
Түрпілі бұйымдар мен өзге металл емес минералды өнімдерді 
өндіру
Шойын, болат жəне ферроқорытпалар өндіру
Болаттан жасалған құбырлар, құбыржолдар, профильдер, 
фитингтерді өндіру
Бастапқы өңдеу арқылы өзге болат бұйымдарын өндіру
Негізгі бағалы жəне түсті металдарды өндіру
Металл құю
Құрылыстық металл конструкциялар мен бұйымдарды жасау
Металл цистерналар, сұйыққоймалар жəне жүксауыттар жасау 
Орталықтан жылыту қазандарынан басқа, бу қазандарын жасау
Қару-жарақ жəне оқ-дəрілер өндіру
Табақша металды роликпен соғу, баспалау, штампылау жəне 
белгілі бір қалыпқа келтіру жəне роликті қаңылтыр игіш ма-
шинада табақша металды белгілі бір қалыпқа келтіру; ұнтақ 
металлургиясы
Металдарды өңдеу жəне металдарға қаптамалар түсіру; ма-
шина жасаудың негізгі технологиялық процестері
Асхана құралдарын, металл қол аспаптарын жəне жалпы 
мақсатқа арналған металл бұйымдарын өндіру
Басқа дайын металл бұйымдар жасау
Электрондық элементтерді жəне тақшаларды өндіру 
Компьютерлер мен шалғай жабдықтар өндіру
Коммуникациялық жабдықтар өндірісі Тұрмыстық электроника 
құралдарын өндіру 
Өлшеуге, тестілеуге жəне жаңартуға арналған құралдар мен 
аспаптарды; қол сағаттарын жəне өзге сағат түрлерін өндіру
Сəулелендіргіш электромедициналық жəне электротерапевтік 
жабдықтар жасау
Оптикалық құралдар мен фотографиялық жабдықтар жасау
Ақпарат таратудың магнитті жəне оптикалық құралдарын 
жасау
Электр қозғалтқыштарды, генераторларды, трансформатор-
ларды жəне электр тарату жəне реттеуші аппаратураларды 
өндіру 
Батареялар жəне аккумуляторлар жасау

273
274
275
279
281
282
283

284

289

291
292

293

301
302
303
304
309
310
321

322
323
324

Электр өткізгіштер мен электр өткізгіш құралдар жасау
Электрожарықтандыру жабдықтарын жасау
Тұрмыстық құралдар жасау
Өзге электр жабдықтарын жасау
Жалпы мақсатқа арналған машиналар жасау
Жалпы мақсатқа арналған өзге де техникаларды жасау 
Ауыл шаруашылығы жəне орман шаруашылығы техникала-
рын жасау
Металдарды қысыммен өңдеуге арналған жабдықты жəне 
механикалық станоктарды өндіру
Арнайы мақсатқа арналған техниканың өзге де түрлерін 
шығару
Автокөлік құралдарын жасау
Автокөлік құралдарына арналған шанақтарды жасау; 
трейлерлерді жəне жартылай тіркемелерді жасау 
Автокөлік құралдарының жəне олардың қозғалтқыштары ның 
бөлшектері мен құрал-саймандарын жасау
Теңіз кемелерін жəне қайықтарды жасау
Темір жол локомотивтерін жəне жылжымалы құрамды жасау
Əуе жəне ғарыштық ұшу аппараттарын жасау 
Əскери жауынгерлік автокөлік құралдарын жасау
Басқа топтамаларға енгізілмеген көлік жабдықтарын жасау 
Жиһаз жасау
Зергерлік бұйымдарды, бижутерияларды жəне ұқсас 
бұйымдарды жасау
Музыкалық аспаптарды жасау
Спорт тауарларын жасау
Ойындарды жəне ойыншықтарды жасау

325

329

331
332

Медициналық жəне стоматологиялық құралдар мен керек-
жарақтарды жасау
Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де дайын бұйымдарды 
жасау
Дайын металл өнімдерін, машиналар мен жабдықты жөндеу
Өнеркəсіптік техника мен жабдықты жөндеу

Электрмен жаб-
дықтау, газ, бу беру 
жəне ауа баптау

351
352
353

Электр энергиясын өндіру, беру жəне бөлу
Газ тəрізді отынды өндіру жəне бөлу
Бу беру жəне ауа баптау жүйелері 

Сумен жабдықтау; 
кəріз жүйесі, 
қалдық-тардың жи-
налуын жəне тара-
тылуын бақылау

360
370
381
382
383
390

Суды жинау, өңдеу жəне бөлу
Кəріз жүйесі
Қалдықтарды жинау 
Қалдықтарды өңдеу жəне жою
Қалдықтарды кəдеге жарату
Топырақ құнарлылығын қалпына келтіру жəне қалдықтарды 
жою саласындағы өзге де қызметтер

Құрылыс 411
412
421
422
429
431

432

433
439

Құрылыс жобаларын əзірлеу
Тұрғын үй жəне тұрғын емес ғимараттардың құрылысы
Автомобиль жолдары мен темір жолдардың құрылысы 
Инженерлік құрылыстарды салу
Азаматтық құрылыстың өзге де объектілерінің құрылысы
Ғимараттар мен имараттарды бұзу, құрылысқа арналған 
алаңдады дайындау 
Электротехникалық, слесарлық жəне өзге де құрылыс-монтаж 
жұмыстары
Əрлеу жұмыстары
Өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстары

Көтерме жəне 
бөлшек сауда; 
автомобильдерді 
жəне 
мотоциелдерді 
жөндеу

451
452
453

454

461
462

463

464

465

466

467
469
471
472

 473
474

475

476

477

478
479

Автомобильдерді сату
Көлік құралдарына техникалық қызметтер жəне жөндеу 
Автомобильдер бөлшектерін, тораптарын жəне құрал-
саймандарын сату
Мотоциклдерді, олардың бөлшектерін, тораптарын жəне 
құрал-саймандарын сату; мотоциклдерге техникалық қызмет 
көрсету жəне жөндеу
Сыйақы үшін немесе шарт негізінде көтерме сауда сату
Ауыл шаруашылығы шикізатын жəне малды тірідей көтерме 
саудада сату
Тамақ өнімдерін, сусындарды жəне темекі бұйымдарын 
көтерме саудада сату
Тұтынушылық мақсаттағы азық-түлік емес тауарларды 
көтерме саудада сату
Ақпараттық жəне коммуникациялық жабдықтарды көтерме 
саудада сату 
Өзге де техникаларды, жабдықтарды жəне қосалқы 
бөлшектерді көтерме саудада сату
Көтерме сауданың өзге де қызметтері
Мамандандырылмаған көтерме сауда 
Мамандандырылмаған дүкендердегі бөлшек сауда
Мамандандырылған дүкендерде сусындарды қоса алғанда, 
тамақ өнімдерін жəне темекі бұйымдарын бөлшек сауда-
да сату
Мамандандырылған дүкендерде отынды бөлшек саудада 
сату 
Мамандандырылған дүкендерде ақпараттық жəне 
коммуникациялық жабдықтарды бөлшек саудада сату 
Мамандандырылған дүкендерде өзге де тұрмыстық 
жабдықтарды бөлшек саудада сату
Мамандандырылған дүкендерде мəдени-ойын-сауық 
сипаттағы тауарларды бөлшек саудада сату 
Мамандандырылған дүкендерде өзге де тауарларды бөлшек 
саудада сату 
Палаткалар мен базарлардағы бөлшек сауда
Дүкендер мен базарлар арқылы сатылмайтын бөлшек сауда

Көлік жəне 
қоймалау

491
492
493
494

495
501
502
503
504
511
512
521
522
531

532

Жолаушылар темір жол көлігі, қалааралық
Жүк темір жол көлігі
Өзге де құрлықтағы жолаушылар көлігі
Автомобиль көлігімен жүк тасымалы жəне қалдықтарды 
шығару бойынша қызметтер
Құбырмен тасымалдау
Теңізде жəне жағалау суларында жүретін жолаушылар көлігі
Теңіз жəне жағалау суларында жүретін жүк көлігі
Өзен жолаушылар көлігі
Өзен жүк көлігі
Жолаушылар əуе көлігі
Əуе жүк көлігі жəне көліктік ғарыш жүйесі
Жүктерді қоймаға қою жəне сақтау
Тасымалдау кезіндегі қызметтің қосалқы түрлері 
Жалпыға бірдей қамту аймағында қызметтерді ұсыну 
міндеттемелеріне сəйкес почталық қызметтер
Өзге де почталық жəне курьерлік қызмет

Тұру жəне 
тамақтану бойын-
ша қызметтер

551
552

553

559
561

562

563

Қонақ үйлердің қызметтер ұсынуы
Демалыс күндерінде жəне қысқа мерзімді тұрудың өзге де 
кезеңдерінде тұрғын үй беру
Кемпингте, рекреациялық автопаркте жəне трейлерлік паркте 
тұру үшін көрсетілетін қызметтер 
Тұрғын үйдің басқа түрлеріндегі көрсетілетін қызметтер
Мейрамханалар жəне тамақ өнімдерін жеткізу бойынша 
қызметтер
Тапсырыспен тамақ жеткізу жəне тамақ өнімдерін жеткізу бой-
ынша басқа қызметтер
Сусын беру 

Ақпарат жəне бай-
ланыс

581

582
591

592

601
602
611
612
613
619
620

631

639

Кітаптар, мерзімдік басылымдар шығару жəне баспагерлік 
қызметтің басқа түрлері 
Бағдарламалық қамтамасыз етуді шығару 
Кино, бейнефильмдер жəне телевизиялық бағдарламаларды 
шығару бойынша қызмет
Фонограммалар мен музыкалық жазбаларды шығару бойын-
ша қызмет
Радиохабарлар
Телевизиялық бағдарламалар жасау жəне тарату қызметі
Сымды телекоммуникациялық байланыс 
Сымсыз телекоммуникациялық байланыс 
Спутниктік телекоммуникациялар саласындағы қызмет
Телекоммуникациялық қызметтердің басқа түрлері 
Компьютерлік бағдарламалау, кеңестер беру жəне басқа 
ілеспе қызметтер
Деректерді қайта өңдеу жəне орналастыру бойынша 
қызметтер; веб-порталдар
Өзге де ақпараттық қызметтердің жұмысы

Қаржы жəне 
сақтандыру қызметі

641
642
643
649

651
652
653
661

662

663

Ақша-кредит делдалдығы
Холдингтік компаниялар қызметі
Тресттер, қорлар жəне басқа осындай қаржы объектілері
Сақтандыру жəне зейнетақы қорларының қызметтерінен 
басқа, қаржылық қызметтердің басқа түрлері
Сақтандыру
Қайта сақтандыру
Зейнетақы қорларының қызметі
Сақтандырудан жəне зейнетақымен қамтамасыз етуден 
басқа, қаржылық қызмет көрсетуді ұсыну бойынша қосалқы 
қызмет 
Сақтандыру жəне зейнетақымен қамтамасыз ету бойынша 
қосалқы қызмет 
Қорларды басқару бойынша қызмет

Жылжымайтын 
мүлікпен жасала-
тын операциялар

681
682

683

Жылжымайтын мүлікті сатып алу жəне сату
Жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлікті 
жалға беру жəне басқару 
Сыйақы үшін немесе келісімшарт негізінде жылжымайтын 
мүлікпен жасалатын операциялар

Кəсіби, ғылыми 
жəне техникалық 
қызмет

691
692

701
702
711

712
721

722

731
732

741
742
743
749
750

Құқық саласындағы қызмет 
Бухгалтерлік есепке алу жəне аудит саласындағы қызмет; 
салық салу бойынша кеңес беру 
Бас компаниялар қызметі 
Басқару мəселелері жөнінде кеңес беру бойынша қызмет
Сəулет саласындағы қызмет, инженерлік ізденістер жəне осы 
салаларда техникалық кеңес беру 
Техникалық сынақтар мен талдаулар
Жаратылыстану ғылымдары мен инженерия саласындағы 
ғылыми зерттеулер мен эксперименттік əзірлемелер 
Қоғамдық жəне гуманитарлық ғылымдар саласындағы зертте-
улер мен эксперименттік əзірлемелер 
Жарнамалық қызмет
Нарық конъюнктурасын зерттеу жəне қоғамдық пікірді зерттеу
Дизайн бойынша мамандандырылған жұмыстар 
Фотография саласындағы қызмет
Аударма (жазбаша жəне ауызша) ісі
Басқа санаттарға енгізілмеген кəсіби, ғылыми жəне 
техникалық қызмет
Ветеринарлық қызмет

Əкімшілік 
жəне қосалқы 
қызмет көрсету 
саласындағы 
қызмет

771
772

773

774

781
782
783
791
799

801
802
803
811
812
813
821
822
823
829

Автокөлікті жалға алу жəне жалға беру
Жеке тұтынатын заттарды жəне тұрмыстық тауарларды жал-
дау жəне жалға алу
Өзге де машиналарды, жабдықтарды жəне материалдық 
құралдарды жалдау жəне жалға беру
Қорғалған авторлық құқықтармен жасалатын жұмыстарды қос-
пағанда, зияткерлік меншікті жəне ұқсас өнімдерді жалға алу
Жұмысқа орналастыру агенттіктерінің қызметі
Уақытша жұмысқа орналастыру жөніндегі агенттіктердің қызметі
Қызметкерлермен жұмыс жөніндегі өзге де ұйымдардың қызметі
Туристік агенттіктер мен операторлардың қызметі
Брондау бойынша көрсетілетін қызметтердің өзге түрлері 
жəне оған ілеспе қызметтер
Жеке күзет қызметінің жұмысы
Күзет жүйелері саласындағы қызмет 
Тергеу жүргізу жөніндегі қызмет
Объектілерге кешенді қызмет көрсету
Тазалау жөніндегі қызмет 
Абаттандыру бойынша қызмет; пейзаждық жоспарлау 
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету саласындағы қызмет
Ақпараттық-анықтамалық қызметтердің жұмысы
Конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру
Басқа санаттарға енгізілмеген шаруашылық қызметтеріне 
қосалқы қызмет көрсету

Мемлекеттік бас-
қару жəне қорға ныс; 
міндетті əлеу мет тік 
қамтамасыз ету

841

842
843

Жалпы сипатты мемлекеттік басқару, əлеуметтік-
экономикалық басқару
Мемлекеттің қоғамға қызметтерді тұтастай ұсынуы 
Міндетті əлеуметтік сақтандыру саласындағы қызмет 

Білім беру 851
852
853
854
855
856

Мектепке дейінгі білім беру
Бастауыш білім (бірінші саты)
Жалпы орта білім беру (екінші жəне үшінші сатылары)
Жоғары білім 
Білім берудің өзге де түрлері
Қосалқы білім беру қызметі

Денсаулық сақтау 
жəне əлеуметтік 
қызметтер

861
862
869
871

872

873
879
881

889

Аурухана ұйымдарының қызметі
Дəрігерлік жəне стоматологиялық практика
Денсаулықты қорғау бойынша өзге қызмет
Тұруды қамтамасыз ете отырып, науқастарды күту жөніндегі 
ұйымдардың қызметі
Ақыл-ой жəне дене кемістіктері, психикалық аурулар мен 
наркологиялық ауытқулары бар адамдарға арналған тұруға 
байланысты қызмет
Тұруды қамтамасыз етумен қарттар мен мүгедектерді күту қызметі
Үйде күту бойынша қызметтің өзге түрлері 
Қарттар мен мүгедектер үшін тұруды қамтамасыз етпейтін 
əлеуметтік қызметтер көрсету
Басқа санаттарға енгізілмеген, тұруды қамтамасыз етпей 
көрсетілетін өзге əлеуметтік қызметтер

Өнер, ойын-сауық 
жəне демалыс

900
910

920
931
932

Шығармашылық, өнер жəне ойын-сауық саласындағы қызмет
Кітапханалар, мұрағаттар, мұражайлар жəне мəдени қызмет 
көрсететін басқа да мекемелер қызметі
Құмар ойындар жəне бəс тігуді ұйымдастыру қызметі
Спорт саласындағы қызмет
Демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру жөніндегі қызмет

Өзге де қызметтер 
түрлерін ұсыну

941

942
949
951
952
960

Коммерциялық, кəсіпкерлік жəне кəсіби мүшелік ұйымдар 
қызметі
Кəсіподақтар қызметі
Басқа қоғамдық бірлестіктердің қызметі
Компьютерлер мен байланыс жабдықтарын жөндеу
Жеке тұтынатын заттарды жəне тұрмыстық тауарларды жөндеу
Өзге де дербес қызметтер ұсыну

Үй қызмет-
шісін жалдайтын 
жəне өзі тұтыну 
үшін тауарлар 
мен қызметтер 
өндіретін үй 
шаруашы-лықтары 
қызметі

970
981

982

Үй қызметшісін жалдайтын үй шаруашылықтарының қызметі
Жеке тұтыну үшін тауарлар өндіру жөніндегі үй 
шаруашылықтарының қызметі
Жеке тұтыну үшін қызметтер өндіру жөніндегі үй 
шаруашылықтарының қызметі

Аумақтан тыс 
ұйым дардың жəне 
орган дардың 
қызметі

990 Аумақтан тыс ұйымдардың қызметі

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
(коды 1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулыққа 
3-қосымша

«Халықтың жұмыспен қамтылуын іріктемелі зерттеу сауалнамасының» (коды 
1232102, индексі Т-001, кезеңділігі айлық,) 33-сұрағын толтыру мысалы

Былай 
жазыл-
майды 

Дұрыс жазылуы

директор мектеп директоры, мейрамхана директоры
агент жылжымайтын мүлікті сату жөніндегі агент, сақтандыру агенті
бөлім бас-
шысы

облыс немесе аудан əкімдері аппаратындағы бөлім басшысы, өнеркəсіптік 
кəсіпорынның бөлім басшысы

меңгеруші тоқыма фабрикасының қойма меңгерушісі
шебер өнеркəсіптік кəсіпорынның жабдықтарды жөндеу жөніндегі шебері
оператор машинамен сауу операторы, компьютерге қызмет көрсету жөніндегі оператор 
жұмыс 
беруші

«Тұрмыс» жиhазды жасап шығарушы кəсіпорынының директоры, сусындар 
өндіретін «Сайрам» АҚ басшысы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14590 
болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 қараша          №283            Астана қаласы

Ішкі сауда статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12 – бабының 3) жəне 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 260) тармақшасына сəйкес, 
бұйырамын:

1. Мыналар: 
1) «Тауарларды өткізу туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысаны (коды 171101001, индексі 2-сауда, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 
1-қосымшасына сəйкес;

2) «Тауарларды өткізу туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 171101001, индексі 2-сауда, 
кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес;

3) «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 171112003, индексі 1-ВТ, кезеңділігі 
жылдық) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес;

4) «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 
171112003, индексі 1-ВТ, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сəйкес;

5) «Электрондық коммерция туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны (коды 171112005, индексі Э-коммерция, кезеңділігі жылдық) осы 
бұйрықтың 5-қосымшасына сəйкес;

6) «Электрондық коммерция туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 171112005, индексі Э-коммерция, 
кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 6-қосымшасына сəйкес;

7) «Сауда базарлары туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны (коды 171112004, индексі 12-сауда, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 
7-қосымшасына сəйкес;

8) «Сауда базарлары туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 171112004, индексі 12-сауда, 
кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 8-қосымшасына сəйкес бекітілсін;

9) «Автожанармай құю, газ құю жəне газ толтыру станцияларының қызметі туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 171112002, индексі 
G-003, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 9-қосымшасына сəйкес;

10) «Автожанармай құю, газ құю жəне газ толтыру станцияларының қызметі тура-
лы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық (коды 171112002, индексі G-003, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 
10-қосымшасына сəйкес;

11) «Тауар биржасының қызметі туралы еслеп» жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны (коды 171112006, индексі 1-биржа, кезеңділігі жылдық) осы 
бұйрықтың 11-қосымшасына сəйкес;

12) «Тауар биржасының қызметі туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 171112006, индексі 1-биржа, 
кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 12-қосымшасына сəйкес бекітілсін.

2. «Ішкі сауда статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2015 
жылғы 11 қыркүйектегі №139 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№12167 болып тіркелген, 2015 жылғы 4 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) бұйрығының күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде рес-
ми жариялауға мерзімді баспа басылымдарына жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесіне, сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статисти ка комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики             №283 бұйрығына 1-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 1 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 29 ноября 2016 года №283

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в 
соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются 
административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики 
Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 171101001 Тауарларды өткізу
Код статистической формы 171101001                            туралы есеп
        Отчет о реализации товаров
2 - сауда 
2 - торговля

Айлық Есепті  ай  Жыл
Месячная Отчетный    месяц          Год

Экономикалық қызметінің негізгі түрлері Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің (ЭҚЖЖ) кодына сəйкес 45 – автомобильдер мен мотоциклдерді көтерме 
жəне бөлшек саудада сату жəне оларды жөндеу; 46 – автомобильдер мен мотоциклдер 
саудасынан басқа, көтерме сауда; 
47 – автомобильдер мен мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек сауда кодына жата-
тын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың қызметкерлерінің саны 50-ден жоғары 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ қызметкерлерінің саны 50 
адамға дейін іріктемеге түскен заңды тұлғалар тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с 
численностью работников свыше 50 человек, а также попавшие в выборку юридические лица 
с численностью работников до 50 человек, основной вид экономической деятельности кото-
рых относится к кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД): 
45 – оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, и их ремонт; 46 – оптовая 
торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов; 47 – розничная торговля, кроме тор-
говли автомобилями и мотоциклами.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 3 - күнге (қоса алғанда) дейін
Срок предоставления – до 3 числа (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

1. Тауарларды нақты өткізу орнын көрсетіңіз (кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) 
- облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место реализации товаров (независимо от места регистрации предприя-
тия) область, город, район, населенный пункт

 
Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан əрi - ƏАОЖ) сəйкес аумақ коды 
(статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкерлері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (да-
лее - КАТО) (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы 
на бумажном носителе)

 

2. Есепті айға тауарларды өткізу көлемін жəне тауар қорларын көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите объем реализации товаров и товарных запасов за отчетный месяц, в тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Ба
рл

ы
ғы

Вс
ег

о

одан азық-
түлік тау-
арлары

из них про-
доволь-

ствен-ные 
товары

Өткізудің жалпы көлемінің 
өсу немесе төмендеуінің 
себебі (үлгісі 1,2,3...10)

Причины роста или снижения 
общего объема реализации

(пример 1, 2, 3....10)
өткен 
айғак 

преды-
ду-щему 
месяцу

өткен жылдың 
тиісті айына

к соответствующе-
му месяцу прошло-

го года
А В 1 2 3 4

1. Көтерме сауда көлемі
Объем оптовой торговли

2. Бөлшек сауда көлемі
Объем розничной торговли

3. Есепті айдың соңына тауар 
қорлары
Товарные запасы на конец 
отчетного месяца

х х х

Ескерту. 3,4 баған бойынша жалпы бөлшек, көтерме сауданы өткізу көлемінің өсуінің 
немесе төмендеуінің негізгі себептерін негізгі себептер анықтамалығына сəйкес 
көрсету қажет.
Примечание. По графе 3,4 необходимо указать основные причины роста или снижения объема 
реализации оптовой, розничной торговли в соответствии со справочником основных причин. 

Негізгі себептер анықтамалығы /Справочник основых причин
1) Жекелеген тауарлар түрлеріне сұраныстың өсуі (төмендеуі)
    Рост (снижение) спроса на отдельные товарные позиции;
2) Халықтың жалпы сатып алу мүмкіндіктерінің өсуі (төмендеуі)
    Рост (снижение) общей покупательской способности населения;
3) Сауда объектілерінің (кəсіпорындардың) ашылуы (жабылуы)/ 
    Открытие (закрытие) торговых объектов (предприятия);
4) Сатып алушыларды тарту үшін əр түрлі жеңілдіктер ұйымдастыру 
    Проведение различных акций по привлечению клиентов; 
5) Маусымдылықтың құбылысына əсер етушілік (мереке күндері мен басқа да 
құбылыстар) 
   Влияние явления сезонности (праздничные дни и другие явления); 
6) Қаражат айналымының болмауы 
   Отсутствие оборотных средств;
7) Тауарларды жеткізудегі бағаның өсуі (төмендеуі) 
   Рост (снижение) цен у поставщиков товаров;
8) Келісім-шарт жасау (болмауы)
   Заключение (отсутствие) договоров;
9) Бəсекелестіктің жоғарылауы
   Возросшая конкуренция;
10) Өзге де
   Прочие.

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись
Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Прмечание

1Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 

1 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 283 бұйрығына 2-қосымша

«Тауарларды өткізу туралы есеп» (коды 171101001, индексі 2-сауда, кезеңділігі айлық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық 
1. Осы «Тауарларды өткізу туралы есеп» (коды 171101001, индексі 2-сауда, кезеңділігі 

айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Тауарларды өткізу туралы есеп» (коды 171101001, 
индексі 2-сауда) кезеңділігі айлық жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар жəне түсініктемелер осы статистикалық нысанды толтыру 
мақсатында қолданылады:

1) бөлшек сауда – кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке, отбасылық, үй iшiнде 
немесе басқа да пайдалануға арналған тауарларды сатып алушыға сату бойынша кəсiпкерлiк 
қызмет;

2) көтерме сауда – жеке, отбасылық, үй iшiнде жəне осындай өзге де пайдаланумен 
байланысты емес кейiннен сатуға немесе өзге де мақсаттарға арналған тауарларды өткiзу 
жөнiндегi кəсiпкерлiк қызмет;

3) тауар қорлары – сауда кəсіпорындарында, қоймаларда, белгілі күнге жолда болатын 
ақшалай мəндегі тауарлар мөлшері.

3. 1-бөлімде кəсіпорынның тіркелген жеріне (облыс, қала, аудан, елді мекен) қарамастан 
тауарларды нақты өткізу орны көрсетіледі. Егер кəсіпорынның əр түрлі облыстарда (өңірлерде) 
статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттілігі жоқ бірнеше құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері (сауда нүктелері) болса, заңды тұлғалар статистикалық нысан-
ды əр бір құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшенің орналасқан орнын 1-бөлімде көрсете 
отырып тапсырады. 

4. 2-бөлімде 1 жəне 2-жолдарда заңды тұлғалардың қолма-қол ақшамен жəне ақшаны 
қолма-қол төлемей есеп айырысуы арқылы сатып алушыларға сатылған тауардан түскен 
ақшалай түсім сомасы көрсетіледі. Табысты алған күн ақшалай қаражаттың төлемге нақты 
түскеніне қарамастан тауарларды өткізген күн танылады.

Статистикалық байқаудың мақсаттары үшін тауарларды өткізу көлемі сауда үстеме 
бағасын қамтитын, қосылған құнға салықтарсыз, акциздерсіз нақты сату бағаларында беріледі.

Бөлшек сауда айналымына бөлшек сауда желісінен заңды тұлғаларға жəне дара 
кəсіпкерлерге босатылған тауарлардың құны қосылмайды.

3-жол бойынша есепті кезеңнің соңына кəсіпорындарда орналасқан (қоймада, жолда) 
тауарлардың құны ақшалай мəнде көрсетіледі. 

3,4-бағандарда өткізу көлемінің өсуінің немесе төмендеуінің негізгі себептерін негізгі се-
бептер анықтамалығына сəйкес көрсетіледі (тек бір жауапқа жол беріледі). 

5. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Ескерту: х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
6. Арифметикалық-логикалық бақылау:
2-бөлім. «Тауарлар мен тауар қорларын өткізу көлемін көрсетіңіз»:
1-баған ≥ 2-баған 1,2-жол бойынша;
егер 1-баған>0 болса, онда 1,2-жол бойынша 3,4-баған ≠0 (жол берілетін бақылау);
егер 1-жол >0 немесе 2-жол >0 онда 1-баған бойынша 3-жол ≠0 (жол берілетін бақылау).

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики             №283 бұйрығына 3-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 3 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 29 ноября 2016 года №283

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 171112003 Тауарлар мен көрсетілетін
Код статистической формы 171112003         қызметтерді өткізу туралы есеп
    Отчет о реализации 
   товаров и услуг
1-ВТ 

Жылдық Есепті кезең   Жыл
Годовая Отчетный период          Год

Экономикалық қызметтің негізгі түрі Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне 
сəйкес:
45 – автомобильдер мен мотоциклдерді сату, оларға техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеу; 
46 – автомобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, көтерме сауда; 47 – автомо-
бильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек сауда; 56 – тамақ өнімдері мен 
сусындарды ұсыну бойынша қызметтер болып табылатын заңды тұлғалар жəне (не-
месе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері жəне дара кəсіпкерлер 
(іріктемеге түскен) тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели (попавшие в выборку), с основным видом экономической 
деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 
45 – оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт; 46 – оптовая 
торговля, за исключением, автомобилей и мотоциклов; 47 – розничная торговля, кроме торговли 
автомобилями и мотоциклами; 56 – услуги по предоставлению продуктов питания и напитков.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 15 наурызға (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 15 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) нақты өткізу орнын көрсетіңіз (тіркелген жеріне 
қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место реализации товаров (услуг) (независимо от места регистрации) 
- область, город, район, населенный пункт

 

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан əрi - ƏАОЖ) сəйкес аумақ коды 
(статистикалық нысанды қағаз тасығышта тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (да-
лее - КАТО) (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы 
на бумажном носителе)

 

2. Бөлшек сауда
Розничная торговля

2.1 Өткізу арналары бойынша тауарларды бөлшек саудада сату көлемін көрсетіңіз, 
мың теңге

 Укажите объем розничной торговли товарами по каналам реализации, тысяч тенге

Жол
коды
Код

строки

Өткізу арналары
Каналы реализации

Бөлшек сауда 
көлемі

Объем рознич-
ной торговли

оның ішінде азық-
түлік тауарлары из 
них продовольствен-

ными товарами
А Б 1 2

1 Тұрақты сауда объектлері арқылы 
Через стационарные торговые объекты 

2 Тұрақты емес сауда желілері арқылы 
Через нестационарные торговые объекты 

3 Сауда базарлары арқылы
Через торговые рынки

4 Интернет арқылы (электронды сауда) 
Через Интернет (электронная торговля)

5 Өзге де бөлшек сауда (тасымалдау, 
таратпа, желілік маркетинг жəне тағы 
басқалары)
Прочая розничная торговля (развозная, 
разносная, сетевой маркетинг и другие)

6 Жанармай құю станциялары арқылы 
(АҚС, АГҚС, АГТКС)
Через автозаправочные станции (АЗС, 
ГАЗС, АГНКС)

2.2 Əрбір стационарлық сауда объектілері бойынша ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию по каждому стационарному торговому объекту 

Объектің 
реттік нөмірі 
Порядковый 

номер объекта

Сауда алаңы, 
ш.м

Торговая пло-
щадь, кв.м

Егер стационарлық сауда объектісі 
жалға алынған болса «√» белгісін 

қойыңыз 
Отметьте знаком «√», если стационар-

ный торговый объект арендуется

Бөлшек сауда 
көлемі, мың 

теңге
Объем рознич-
ной торговли, 
тысяч тенге

А 1 2 3
1
2
3
4
5
6

2.3 Тауар түрлері бойынша бөлшек сауданың көлемін көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите объем розничной торговли по видам товаров, тысяч тенге

Жол
коды
Код

строки

Тауар атауы
Наименование 

товара

ІСҚСЖ
сəйкес коды1

Код согласно 
СКУВТ1

Бөлшек сауда көлемі Объем 
розничной торговли

Есепті жылдың 
соңына тауар 

қорлары
Товарные запасы 

на конец
отчетного года

заттай 
көріністегі2 
в натураль-

ном выраже-
нии2

құндық 
көріністегі 

в стоимостном 
выражении

А Б В 1 2 3

1 Барлығы
Всего х

Ескертпе
Примечание
1 Мұнда жəне бұдан əрі қызмет кодын Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-

номика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсында (www.stat.gov.
kz) «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан «Ішкі сауда қызметтерінің статистикалық 
жіктеуішіне» сəйкес респондент толтырады

1 Здесь и далее код услуги заполняется респондентом согласно «Статистического клас-
сификатора услуг внутренней торговли», размещенного на Интернет-ресурсе Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz) 
в разделе «Классификаторы»

2 «2.3 бөлімдерінде тауарларды заттай көріністе толтыру тізімі» Қосымшасына 
сəйкес жеке тауарлық айқындамалар бойынша заттай көріністегі бөлшек сауда көлемі 

2 Объем розничной торговли в натуральном выражении указывается только по отдельным 
товарным позициям согласно Приложению «Перечень товаров для заполнения в натураль-
ном выражении в разделе 2.3»

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

2.4 Бөлшек саудадағы сауданың үстеме бағасының жалпы  
көлемін көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите общий объем торговой наценки в розничной торговле, тысяч тенге 

3. Көтерме сауда
Оптовая торговля

3.1 Тауар түрлері бойынша көтерме сауда көлемін көрсетіңіз, мың теңге 
 Укажите объем оптовой торговли по видам товаров, тысяч тенге 

Жол
коды
Код

строки

Тауар атауы
Наименование 

товара

ІСҚСЖ
сəйкес коды
Код согласно 

СКУВТ

Көтерме сауда 
көлемі

Объем оптовой 
торговли 

Есепті жылдың соңына 
тауар қорлары

Товарные запасы на конец 
отчетного года

А Б В 1 2

1 Барлығы
Всего х

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

3.2 Көтерме саудадағы сауданың үстеме бағасының жалпы    
көлемін көрсетіңіз, мың теңге 
 Укажите общий объем торговой наценки в оптовой торговле, тысяч тенге 

3.3 Сыйақыға немесе шарт негізінде жасалатын көтерме сауда қызметтерінің көлемін 
көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите объем услуг оптовой торговли за вознаграждение или на договорной основе, 
тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Атауы
Наименование 

Барлығы
Всего

А Б 1

1
Сыйақыға немесе шарт негізінде жасалатын көтерме сауда 
қызметтерінің көлемі
Объем услуг оптовой торговли за вознаграждение или на договор-
ной основе

4. Түсу көздері бойынша сатып алынған тауарлардың көлемін көрсетіңіз (өңірлер 
бойынша), мың теңге

 Укажите объем закупленных товаров по источникам поступления (по регионам), тысяч тенге

Негізгі экономикалық қызмет түрі көтерме саудаға түріне жататын жұмыс 
істейтіндердің тізімдік саны 50 адамнан асатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері толтырады.

Заполняют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения со 
списочной численностью работающих более 50 человек, основной вид экономической дея-
тельности которых относится к оптовой торговле.

Жол 
коды
Код 

строки

Атауы
Наименование

Облыс коды
(ƏАОЖ коды) 
Код области
( код КАТО)

Барлығы
Всего

А Б В 1

1 Сатып алынған тауарлардың көлемі 
Объем закупленных товаров х

 соның ішінде:
 в том числе: х

2 Импорт бойынша
По импорту х

3 Қазақстан Республикасы резиденттерінен
У резидентов Республики Казахстан х

 соның ішінде:
 в том числе: х

3.1  өз облысының резиденттері
 резиденты своей области

3.2  басқа облыстың резиденттері
 резиденты другой области
 соның ішінде өңірлер бойынша:
 в том числе по регионам: х

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7
3.2.8
3.2.9

3.2.10
5. Тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну бойынша қызметтер көлемі жəне 

объектілер желісі бойынша ақпаратты көрсетіңіз 
Укажите информацию по сети объектов и объему реализации услуг по предоставлению 

продуктов питания и напитков 

Жол 
коды
Код 

строки

Атауы 
Наименование 

Саны, 
бірлік

Наличие, 
единиц

Отыратын 
орын саны, 

бірлік
Число поса-

дочных мест, 
единиц

Қызметтерді 
өткізу көлемі, 

мың теңге
Объем реали-
зации услуг, 
тысяч тенге

А Б 1 2 3

1 Мейрамханалар
Рестораны

2 Дəмханалар
Кафе

3 Барлар
Бары

4 Асханалар
Столовые

5
Қоғамдық тамақтандырудың 
өзге де объектілері
Прочие объекты общественно-
го питания

6 Тапсырыспен тамақты жеткізіп 
салу Доставка пищи на заказ х х

6. Техникалық қызмет көрсету станцияларының саны жəне техникалық қызмет 
көрсету мен автокөлік құралдарын жөндеу бойынша қызметтерді өткізу көлемі бой-
ынша ақпаратты көрсетіңіз

Укажите информацию по количеству станций технического обслуживания и объему реали-
зации услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств

Жол 
коды
Код 

строки

Атауы 
Наименование

Барлығы
Всего

А Б 1

1 Қызметтерді өткізу көлемі, мың теңге
Объем реализации услуг, тысяч тенге

2 Техникалық қызмет көрсету станцияларының саны, бірлік
Количество станций технического обслуживания, единиц

3 Пайдалы алаңы, ш.м
Полезная площадь, кв. м.

7. Қызметтің қосалқы түрлері бойынша өнімдерді (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) 
өндіру жəне өткізу көлемін көрсетіңіз, мың теңге 

 Укажите объемы производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг) по вто-
ричным видам деятельности, тысяч тенге

Жол
коды
Код 

строки

Қызмет түрінің 
атауы

Наименование 
вида деятель-

ности

ЭҚЖС коды (статистика 
органының қызметкері 

толтырады) 3

Код ОКЭД (заполняется 
работником органа ста-

тистики)3

Өнімдерді (тауарларды, 
жұмыстарды, қөрсетілетін 

қызметтерді) өндіру мен өткізу 
көлемі

Объем производства и реализации 
продукции (товаров, работ, услуг)

А Б В 1

Ескертпе
Примечание
3ЭҚЖЖ – экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы 
3 ОКЭД – номенклатура видов экономической деятельности

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись
Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Примечание

4Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 

4 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

1 ВТ «Тауарлар мен көрсетілетін қызметті өткізу 
туралы есебі» нысанына қосымша

Приложение к форме 1-ВТ 
«Отчет о реализации товаров и услуг»

2.3 бөлімдерінде тауарларды заттай көріністе толтыру тізімі
Перечень товаров для заполнения в натуральном выражении в разделе 2.3

Наименование
ІСҚСЖ

сəйкес коды
Код СКУВТ

Өлшем 
бірлігі

Единица из-
мерения

А 1 2
Алкогольді ішімдіктер / Напитки алкогольные

шарап / вино
47.00.25.110
47.00.25.120
47.00.25.130

литр

арақ/ водка 47.00.25.200 литр
коньяк, коньяк сусындары
коньяк, коньячные напитки 47.00.25.300 литр

сыра/ пиво 47.00.25.400 литр
ликерлер жəне өзге де ликер-арақ өнімдері /
ликеры и изделия ликероводочные 47.00.25.500 литр

өзге де алкогольді ішімдіктер/
напитки алкогольные прочие 47.00.25.900 литр

Тұтас жабдықталған компьютерлер/ 
Компьютеры в полной комплектации

47.00.31.110
47.00.31.120 дана/штук

Магнитофондар/ Магнитофоны 47.00.33.110 дана/штук
Теледидарлар /Телевизоры 47.00.33.200 дана/штук
Бейнежазба магнитофондары (DVD плеер) 
Видеомагнитофоны (DVD плееры) 47.00.33.300 дана/

штук
Тұрмыстық тоңазытқыштар мен мұздатқыштар
Холодильники и морозильники бытовые 47.00.54.100 дана/штук

Тұрмыстық кір жуғыш машиналар жəне киім құрғатуға 
арналған машиналар
Стиральные машины бытовые и машины для сушки одежды

47.00.54.200 дана/
штук

Тұрмыстық шаңсорғыштар
Пылесосы бытовые 47.00.54.600 дана/

штук
Велосипедтер/ Велосипеды 47.00.65.210 дана/штук
Фотоаппараттар/ Фотоаппараты 47.00.83.110 дана/штук
Мотоциклдер жəне арбалар
Мотоциклы и коляски 

45.40.20.100
45.40.30.100

дана/
штук

Автомобильдер жəне жеңіл автокөлік құралдары 
Автомобили и средства автотранспортные легковые
жаңа жеңіл жолаушылар автомобильдері
автомобили пассажирские новые

45.11.21.000
45.11.31.100
45.11.39.100

дана/
штук

ұсталған жеңіл жолаушылар автомобильдері
автомобили пассажирские поддержанные

45.11.22.000
45.11.31.200
45.11.39.200

дана/
штук

мамандандырылған жаңа жолаушылар автомобильдері 
жəне жол талғамайтын көлік құралдары (салмағы 3,5 
тоннадан артық емес)
автомобили специализированные пассажирские новые 
и средства транспортные внедорожные (весом не более 
3,5 тонн)

45.11.23.100
45.11.23.200
45.11.31.300
45.11.31.400
45.11.39.300
45.11.39.400

дана/
штук

мамандандырылған ұсталған жолаушылар автомобильдері 
жəне жол талғамайтын көлік құралдары (салмағы 3,5 тонна-
дан артық емес) 
автомобили специализированные пассажирские поддер-
жанные и средства транспортные внедорожные (весом не 
более 3,5 тонн)

45.11.24.100
45.11.24.200
45.11.31.500
45.11.31.600
45.11.39.500
45.11.39.600

дана/
штук

басқа топтамаға енгізілмеген өзге де автомобильдер 
жəне жеңіл автокөлік құралдары
прочие автомобили и средства автотранспортные легковые, 
не включенные в другие группировки

45.11.39.600 дана/
штук

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 283 бұйрығына 4-қосымша

«Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» жалпы мемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

(коды 171112003, индексі 1-ВТ, кезеңділігі жылдық)
1. Осы «Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171112003, 

индексі 1-ВТ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтерді өткізу туралы есеп» (коды 171112003, индексі 1-ВТ, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар жəне түсініктемелер осы статистикалық нысанды толтыру 
мақсатында қолданылады:

1) автодүкен – сауда жабдықтарымен жарақталған мамандандырылған автокөлiк құралы;
2) автомат – тауарларды сатуға арналған автоматтандырылған құрылғы; 
3) асхана – тұтынушылар өзіне өзі қызмет көрсететін қоғамдық тамақтандыру объектісі;
4) бар – тұтынушыларға тіске басар, десерттер жəне кондитерлік бұйымдарды, сондай-ақ 

алкоголь өнімдерін ұсынатын қоғамдық тамақтандыру жəне демалыс объектісі;
5) бөлшек сауда – сатып алушыға жеке, отбасылық, үй iшiнде немесе кəсiпкерлiк қызметпен 

байланысты емес өзге де пайдалануға арналған тауарларды сату жөнiндегi кəсiпкерлiк қызмет;
6) дəмхана – тұтынушыларға міндетті түрде даяшылар қызмет көрсететін, дайындалуы 

күрделі емес тағамдардың ассортиментін, сондай-ақ алкоголь өнімдерін ұсынатын қоғамдық 
тамақтандыру жəне демалыс объектісі;

7) дүңгiршек – бір немесе бірнеше сауда орындарына есептелген, азық-түлік тауарларын 
сақтауға арналған сауда залы жəне үй-жайлары жоқ, сауда жабдықтарымен жарақталған 
күрделi емес тасымалды құрылыс;

8) көтерме сауда – кейiннен сатуға немесе жеке, отбасылық, үй iшiнде жə не осындай 
өзге де пайдаланумен байланысты емес, өзге де мақсаттарға арналған тауарларды өткiзу 
жөнiндегi кəсiпкерлiк қызмет; 

9) қ оғамдық тамақтандыру – тамақ өнімдерін өндірумен, қайта өңдеумен, өткізумен жəне 
тұтынуды ұйымдастырумен байланысты кəсіпкерлік қызмет;

10) мейрамхана – тұтынушыларға  міндетті түрде даяшылар қызмет көрсететін, тапсырыстық 
жəне фирмалық тағамдарды, сондай-ақ алкоголь өнімдерін қоса алғанда, дайындалуы күрделі 
тағамдар ассортиментін ұсынатын қоғамдық тамақтандыру жəне демалыс объектісі;

11) сауда үстемесі (сауданың үстеме бағасы, сауда үстемесі) – қайта сатуға алынған 
тау арды өткізу нəтижесінде алынған нақты немесе шартты есептелген баға арасындағы 
айырмашылық ретінде анықталады, яғни сауда кəсіпорны сатылған немесе басқа тəсілмен 
қолданған тауардың орнына ұқсас тауарды сатып алу үшін (сатылғанның орнына қою үшін) 
төлеуге қажет болған баға; 

12) сауда объектiсi – тауарлар сату кезiнде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға 
қызмет етуге жəне сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға арналған жəне пайдаланы-
латын арнайы құрал-жабдықпен жарақтандырылған ғимарат немесе ғимараттың бiр бөлiгi, 
құрылыс немесе құрылыстың бiр бөлiгi, сауда базары, автоматтандырылған құрылғы не-
месе көлiк құралы;

13) сауда алаңы – тауарлар сату кезінде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға 
қызмет көрсетуге жəне  сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға,сатып алушылардың 
кіріс жолына арналған жəне пайдаланылатын құрал-жабдықпен жарақтандырылған орын;

14) стационарлық емес сауда объектісі – инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілеріне 
қосылуының (технологиялық біріктірілуінің) болуына немесе болмауына қарамастан, жермен 
берік байланыстырылмаған уақытша құрылыс немесе уақытша конструкция, оның ішінде 
автоматтандырылған құрылғы немесе көлiк құралы.Стационарлық емес сауда объектілерінің 
түрлері: автодүкен,автомат, дүңгіршек, жылжымалы сөрелер, шатырлар (павильондар);

15) стационарлық сауда объектісі – жермен берік байланыстырылған жəне инженерлік-
техникалық қамтамасыз ету желілеріне қосылған (технологиялық біріктірілген) ғимарат немесе 
ғимараттың бiр бөлiгi  (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай), құрылыс 
немесе құрылыстың бiр бөлiгі (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй жай). 
Стационарлық сауда объектілерінің түрлері: сауда ойын-сауық орталығы; сауда орталығы; 
гипермаркет; аутлет орталығы; дискаунт орталығы; арнайы дүкен (соның ішінде дəріхана); 
сауда үйі; супермаркет; минимаркет; үйдің жанындағы дүкен;

16) сауда орны- есептеулерге, тауарларды көрсетуге, сатып алушыларға қызмет 
көрсетуге жəне тауарларды сатып алу кезінде сатып алушымен ақшалай есептеулер жүргізуге 
қолданылатын жəне арналған құрал-жабдықтармен қамтамасыз етілген орын.

17) тауар қорлары – сауда кəсіпорындарында, қоймаларда, белгілі күнге жолда болатын 
ақшалай немесе заттай көріністегі тауарлар мөлшері;

18) шатыр (павильон) – құрастырмалы-жиналмалы конструкциялардан, бір немесе бірнеше 
сауда орындары үшін сауда жабдықтарымен жарақталған, сауда қоры үшін алаңы бар жəне 
арнайы белгіленген орынға орналастырылатын жеңiл құрылатын құрылыс;

19) электрондық сауда – ақпараттық технологиялар арқылы жүзеге асырылатын тауар-
ларды өткізу жөніндегі кəсіпкерлік қызмет.

3. 1-бөлімде кəсіпорынның тіркелу орнына (облыс, қала, аудан, елді мекен) қарамастан, 
тауарларды нақты өткізу орны көрсетіледі. Егер респонденттің əр түрлі облыстарда 
(өңірлерде) статистикалық нысанды тапсыруға құзыреті жоқ бірнеше құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері (сауда нүктелері) болса, онда респонденттер өзінің құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелерінің орналасу орнын 1-бөлімде көрсете отырып, статистикалық 
нысанды тапсырады. 

Статистикалық нысанда көрсетілетін қызметтердің коды мен атауы Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің (бұдан əрі – Комитет) интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан «Ішкі сауда қызметтерінің 
статистикалық жіктеуішіне» сəйкес келтіріледі.

Тауарлар мен көрсетілетін көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі сатып алушыларға қолма-
қол жəне қолма-қол ақшасыз есеп айырысуға сатылған тауарлар, өнімдер жəне көрсетілетін 
қызметтер бойынша алынған ақшалай түсімдердің сомасы болып табылады. Статистикалық 
байқаудың мақсаттары үшін тауарла рды өткізу көлемі сауда үстеме бағасын қамтитын, 
қосылған құнға салықтарсыз, акциздерсіз нақты сату бағаларында беріледі.

4. 2-бөлімді есепті жылы бөлшек сауданы жүзеге асыратын кəсіпорындар толтырады. 
Бөлшек сауда тауар айналымына заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлерге тауарларды 
өткізуді қосуға жол берілмейді.

2.1-бөлімде барлық өткізу арналары бойынша бөлшек сауда айналымы көрсетіледі. 1-жол 
бойынша стационарлық сауда объектілеріндегі стационарлық сауда объектілері арқылы (са-
у да орындарын (бутиктер, бөлімшелер) жалға алушыларды қоса есептегенде) бөлшек сауда 
көлемі көрсетіледі. 2-жол бойынша сауда базарларынан тыс орналасқан дүңгіршек, сауда 
автоматтары, жылжымалы сөрелер, автодүкен, шатыр, басқа стационарлық емес объектілер 
арқылы бөлшек сауда қызметі көрсетіледі. 3-жол бойынша сауда базарлары аумағындағы 
бөлшек сауда айналымы көрсетіледі. 4-жол бойынша интернет арқылы бөлшек сауда көлемі 
көрсетіледі. Электрондық сауда интернет арқылы тауарларды сату мен сатып алуды білдіреді. 
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге интернет арқылы тапсырыс беріледі, сонымен қатар 
төлем жəне тауарларды жеткізу жəне көрсетілетін қызмет əдеттегі режимде онлайн түрде 
жүзеге асуы мүмкін. 5-жолда басқа айқындамаға (тасымалдау, таратпа, желілік маркетинг, 
тұтынушыларға тікелей жеткізілетін отынды тікелей сату жəне тағы басқалары) кірмеген əртүрлі 
тəсілдегі бөлшек сауда кіреді. 6-жол бойынша автогаз құю станциялары (АГҚС), автогаз тол-
тыру компрессорлық станциялары (АГТКС), автожанармай құю станциялары (АҚС) арқылы 
мотор отыны мен басқа тауарларды өткізу көрсетіледі.

2.2-бөлімде теңгерімдегі немесе жалға алынған əрбір стационарлық сауда объектісі бой-
ынша ақпарат көрсетіледі. Əрбір стационарлық сауда объектісіне жеке жол толтырылады. 
Бір əкімшілікпен басқарылатын сауда қызметінің əр текті субъектілер тобы қызмет атқаратын 
стационарлық сауда объектісі туралы деректер есепте бір стационарлық сауда объектісі болып 
көрсетіледі. Бұл стационарлық сауда объектісінде гі сауда алаңын (сауда орынын) жалға алушы 
(айналысатын) сауда қызметінің субъектілері бұл бөлімді толтырмайды. Бөлімде есепті жыл 
соңына нақты сауданы жүзеге асыратын барлық стационарлық сауда объектілері, сонымен 
қатар жөндеу, түгендеу, санитарлық өңдеу жəне басқа да себептерге байланысты уақытша 
(6 айдан аз) жұмыс атқармайтын объектілер көрсетіледі.

Сауда алаңын есепті жыл соңындағы жағдай бойынша көрсетіледі. Сауда алаңына қойма 
жайлары жəне тауарларды сатуға дайындау жайлары, сонымен қатар баспалдақ, əкімшіліктік, 
тұрмыстық жəне техникалық жайлар кірмейді.

2.3-бөлімде 1-баған бойынша тізбесі өлшем бірлігі көрсетіле отырып, нысанға Қосымшада 
келтірілген жеке тауарлық айқындамалар бойынша заттай көріністегі тауарларды бөлшек сау-
дада өткізу көлемі көрсетіледі. 2-баған бойынша құндық көріністегі бөлшек сауда айналымы, 
3- баған бойынша Ішкі сауда қызметтерінің статистикалық жіктеуіші (бұдан əрі – ІСҚСЖ) кодына 
сəйкес тауар түрлері бойынша жыл соңына тауар қорларының құны көрсетіледі. 

5. 3-бөлімді есепті жылда көтерме сауданы жүзеге асырған кəсіпорындар толтырады.
3.1-бөлімде ІСҚСЖ кодтарына сəйкес тауар түрлері бойынша тауарларды көтерме са      удада 

өткізу көлемі (1-баған) жəне жыл соңына тауар қорлары (2-баған) көрсетіледі.
3.3-бөлімде агенттер арқылы көтерме саудада сату бойынша комиссиялық алымның пайы-

зынан алынған жасалған мəмілелер құнынан түскен табыс көрсетіледі. Сыйақыға немесе шарт 
негізіндегі жасалатын көтерме сауда өз атынан немесе басқа тұлғалар мен фирмалар аты-
нан сыйақыға мəмілелерін жүзеге асыратын, сонымен бірге сатушылар мен сатып алушылар 
мəліметімен байланысты комиссиялық а генттер жəне басқа да көтерме сауда делдалдарының 
қызметі болып табылады.

6. 4-бөлімді негізгі экономикалық қызмет түрі көтерме сауда түріне жататын жəне жұмыс 
істейтіндердің тізімдік саны 50 адамнан асатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері толтырады. Бұл бөлімде кейінгі өткізу түріне 
қарамастан импорт бойынша сатып алынған тауарлардың көлемін көрсетіледі. Қазақстан 
Республикасының резидент – заңды тұлғаларына Қазақстан Республикасы аумағында 
тіркелген заңды тұлғалар жатады.

3.2.1-жол бойынша жəне бұдан əрі Б бағанында облыстың (өңірдің) атауын көрсете отырып, 
басқа облыстың резиденттері бойынша сатып алынған тауарлардың көлемі толтырылады. 

7. 5-бөлімді есепті жылы тамақ өнімдері мен сусындарды ұсыну қызметтерін (қоғамдық 
тамақтандыру қызметі) ұсынған кəсіпорындар толтырады.

Тамақ өнімдері мен сусындар ұсыну қызметтеріне мейрамханалар, дəмханалар, жылдам 
қызмет көрсететін мейрамханалар, тамақты сыртқа шығарып беретін орындар, балмұздақ 
сатуға арналған вагон шалар, тамақ сатуға арналған жылжымалы вагоншалар қызметі, 
сауда шатырларында тамақ дайындау бойынша қызмет, сонымен бірге мейрамханалар 
мен барлардың жекелеген объектілерді жұмылдырған жағдайдағы жеткізумен байланысты 
қызмет көрсетулері кіреді.

Бұл бөлімде барлық қоғамдық тамақтандыру объектілері бойынша көрсетілген қызметтің 
көлемі жəне отыратын орындардың саны көрсетіледі.Бұл ретте объектілер саны мен отырғызу 
орындарының санын жыл соңындағы жағдай бойынша сəйкес көрсету қажет.

8. 6-бөлімді есепті жылы техникалық қызмет көрсету жəне автокөлік құралдарын жөндеу 
қызметін ұсынған кəсіпорындар толтырады.

Автомобильдер мен мотоциклдерге техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге 
көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу: механикалық, электротехникалық 
жөндеу жұмыстары, отынды электронды бүрку жүйелерін жөндеу, тұрақты тексеру жəне 
ағымдағы жөндеу, шанақты, көлік құралдарына арналған қосалқы бөлшектерді жөндеу, жуу, 
жылтырату жəне т.б., бүрку жəне бояу, алдыңғы шынылар мен терезелерді, отырғыштарды 
жөндеу, шиналар мен камераларды жөндеу, оларды орнату немесе ауыстыру, тотығуға 
қарсы өңдеу, қосалқы бөлшектер мен өндірістік үдерістің бөлігі болып табылмайтын құрал-
жабдықтарды орнату кіреді.

Бұл бөлімде барлық көрсетілген қызмет көлемі, станциялар саны жəне пайдалы алаң 
көрсетіледі. Бұл ретте саны мен пайдалы алаңын есепті жыл соңындағы жағдай бойынша 
көрсету қажет. Пайдалы алаң аталған көрсетілген қызмет түрі жүзеге асырылатын алаң.

7-бөлімде қызметтің қайталама түрі бойынша, бұл нысанда «Сауда» саласына жатпай-
тын қызмет түрлері бойынша өнімді (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізу көлемі толты-
рылады.Қызмет түрін кодтау экономикалық қызметтердің жалпы жіктеу іші кодына сəйкес 5 
таңбалық деңгейде жүргізіледі. Негізгі қызмет түрі – қосылған құны кəсіпорын жүзеге асыратын 
кез келген қызмет түрінің қосылған құнынан асып кететін қызмет түрі. Қайталама қызмет түрі 
– негізгіден басқа, үшінші тұлға үшін тауарларды (қызмет көрсетулерді) өткізу мақсатында 
жүзеге асырылатын қызмет түрі.

9. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз тасығышта немесе электронды форматта 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Комитеттің ин-
тернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесін қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Ескерту: х – берілген айқындама толтыруға жатпайды.
10. Арифметикалық -логикалық бақылау:
 1) 2.1-бөлім. «Өткізу арналары бойынша тауарларды бөлшек саудада сату көлемін 

көрсетіңіз»;
1-баған ≥ 2 баған барлық жолдар бойынша;
 2) 2.2-бөлім «Əрбір стационарлық сауда объектілері бойынша ақпаратты көрсетіңіз»:
егер 3 баған≠0, онда 1-баған≠0; 
 3) 2.3-бөлім «Тауар түрлері бойынша бөлшек сауданың жалпы көлемі»:
егер 1-баған≠0, онда 2-баған≠0 жəне керісінше (нысанға Қосымшада келтірілген белгілі 

тауар айқындамалары бойынша);
егер 2-баған≠0, онда əрбір жол үшін 3-баған≠0 (жол берілетін бақылау);
 4) 3.1-бөлім «Тауар түрлері бойынша көтерме сауданың жалпы көлемі»:
егер 1-баған≠0, онда əрбір жол үшін 2-баған≠0 (жол берілетін бақылау);
 5) 4-бөлім «Түсу көздері бойынша сатып алынған тауарлардың көлемін көрсетіңіз (өңірлер 

бойынша)»:
1-жол = ∑2 жəне 3 жолдар;
3-жол = ∑3.1 жəне 3.2 жолдар;
3.2-жол = ∑ 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 жəне тағы басқа жолдар; 
 6) 5-бөлім «Қоғамдық тамақтандыру бойынша көрсетілетін қызмет көлемі мен желі бой-

ынша мəліметті көрсетіңіз»:
егер 1-баған≠0, онда 2-баған≠0 1-5-жолдар үшін (5 жол үшін жол берілетін бақылау);
егер 1-баған≠0, онда 3-баған≠0 1-5-жолдар үшін (жол берілетін бақылау);
егер 3-баған≠0, онда 1-баған≠0 1-5-жолдар үшін;
 7) 6-бөлім «Техникалық қызмет көрсету станцияларының саны жəне техникалық қызмет 

көрсету мен автокөлік құралдарын жөндеу бойынша қызметтерді өткізу көлемі бойынша 
ақпаратты көрсетіңіз»:

егер 2-жол ≠0, онда 3-жол ≠0;
егер 1-жол ≠0, онда 2-жол ≠0 (жол берілетін бақылау);
 8) Бөлімдер арасындағы бақылау:
2.1-бөлім 1-баған ∑1-6 жолдар= 2.3-бөлім 2-баған 1-жол;
2.1-бөлім 1-баған 1-жол ≥ 2.2-бөлім 3-баған бойынша ∑ барлық жолдың;
2.1-бөлім 2-баған ∑1-6 жолдар = 2.3-бөлім 2-баған ∑ азық-түлік тауарлар коды бойын-

ша жолдар;
егер 2.3-бөлімде 1-жол 2-баған >0, онда 2.4 бөлім >0 (жол берілетін бақылау);
2.3-бөлімде 1-жол 2-баған ≥2.4 бөлім (жол берілетін бақылау);
егер 3.1-бөлімде 1-жол 1-баған >0, онда 3.2-бөлім >0 (жол берілетін бақылау);
3.1-бөлімде 1-жол 1-баған ≥3.2-бөлім (жол берілетін бақылау);
егер 3.1-бөлімде 1-баған 1-жол≠0, онда 4-бөлімде 1-баған 1-жол≠0 (жол берілетін бақылау) 

негізгі экономикалық қызмет түрі көтерме сауда түріне жататын жəне жұмыс істейтіндердің 
тізімдік саны 50 адамнан асатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері бойынша ғана толтырады.

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики             №283 бұйрығына 5-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 5 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 29 ноября 2016 года №283

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

(Жалғасы 26-бетте) 
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Статистикалық нысан коды 171112005 Электрондық коммерция
Код статистической формы 171112005                         туралы есеп
                       Отчет о 
   электронной коммерции
Э-коммерция 

Жылдық Есепті кезең   Жыл
Годовая Отчетный период          Год

Қызмет түріне қарамастан, жұмыс істейтіндердің саны 50 адамнан асатын заңды 
тұлғалар, сонымен қатар қызмет түріне қарамастан, жұмыс істейтіндердің саны 50 
адамға дейін іріктемеге түскен заңды тұлғалар жəне ЭҚЖЖ сəйкес: 47 – автомобиль-
дер мен мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек сауда; 56 – Интернет желісі арқылы 
тауарларды өткізуді жəне көрсетілетін қызметті жүзеге асыратын тамақ өнімдері мен 
сусындарды ұсыну бойынша көрсетілетін қызметтер негізгі қызмет түрімен дара 
кəсіпкерлер тапсырады.
Представляют юридические лица, независимо от вида деятельности, с численностью рабо-
тающих свыше 50 человек, а также попавшие в выборку юридические лица, независимо от 
вида деятельности, с численностью работающих до 50 человек и индивидуальные предпри-
ниматели с основным видом деятельности согласно кодам Общего классификатора видов 
экономической деятельности: 47 – «Розничная торговля, кроме торговли автомобилями и 
мотоциклами»; 56 – «Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков», осущест-
вляющие реализацию товаров и услуг через сеть Интернет.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 15 наурызға (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 15 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Сіздің кəсіпорныңыз тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу үшін Интернет-
ресурсты пайдалана ма? «√» белгісін қойыңыз

Укажите использует ли Ваше предприятие Интернет-ресурс для реализации товаров и 
услуг? Отметьте знаком «√»

1. тауарлар    бұдан əрі 2,3,5,6,7,8 - бөлімдер
 товары         → далее разделы 2,3,5,6,7,8

2. көрсетілетін қызметтер   бұдан əрі 2,4,5,7,8 – бөлімдер
услуги        → далее разделы 2,4,5,7,8

2. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу үшін пайдаланылатын Интернет-
ресурстың болуын көрсетіңіз, «√» белгісін қойыңыз

 Укажите наличие Интернет-ресурса, используемого для реализации товаров и услуг, 
отметьте знаком «√

2.1 Кəсіпорныңызда жеке Интернет-ресурс бар ма    
Предприятие имеет собственный Интернет-ресурс 

2.2 Кəсіпорын тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу   
үшін басқа отандық Интернет-ресурстардың қызметтерін 
пайдаланады 
Предприятие пользуется услугами других отечественных 
Интернет-ресурсов для реализации товаров и услуг

2.3 Кəсіпорын тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу  
 үшін шет елдік Интернет-ресурстардың қызметтерін 
пайдаланады 
Предприятие пользуется услугами иностранных Интернет-
ресурсов для реализации товаров и услуг 

3. Есепті кезеңге Интернет арқылы бөлшек жəне көтерме сауда көлемін жəне тап-
сырыстар санын көрсетіңіз

Укажите количество заказов и объем реализации розничной и оптовой торговли через 
сеть Интернет за отчетный период

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Бөлшек сауда
Розничная тор-

говля

Көтерме сауда
Оптовая тор-

говля

А Б 1 2
1 Тапсырыстар саны, бірлік 

Количество заказов, единиц

2
 Интернет желісі арқылы сауда көлемі, 
мың теңге
 Объем торговли через сеть Интернет, ты-
сяч тенге
 соның ішінде: 
 в том числе: х х

2.1  азық-түлік тауарлары
 продовольственными товарами

2.2  азық-түлік емес тауарлар
 непродовольственными товарами 
 соның ішінде:
 в том числе: х х

2.2.1

компьютерлермен, шалғай жабдық жəне 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету
компьютерами, периферийным оборудова-
нием и программным обеспечением

2.2.2 аудио жəне бейне аппаратуралармен 
аудио- и видеоаппаратурой

2.2.3 электр тұрмыстық құралдармен
электрическими бытовыми приборами

2.2.4 жиһазбен
мебелью

2.2.5 кітаптармен
книгами

2.2.6 кеңсе тауарларымен
канцелярскими товарами

2.2.7 музыкалық жəне бейнежазбалармен
музыкальными и видеозаписями

2.2.8 ойындар жəне ойыншықтармен
играми и игрушками

2.2.9 киіммен
одеждой

2.2.10 аяқ киіммен
обувью

2.2.11
автомобильдерге арналған бөлшектер 
жəне керек- жарақтармен
деталями и принадлежностями для авто-
мобилей

2.2.12
гүлдер, өсімдіктер жəне олардың 
тұқымдарымен
цветами, растениями и их семенами

2.2.13 зергерлік бұйымдар жəне сағаттар
ювелирными изделиями и часами 

2.2.14
косметикалық тауарлар мен 
дəретханалық керек-жарақтармен
косметическими товарами и туалетными 
принадлежностями 

2.2.15
дəрі-дəрмектер жəне фармацевтикалық 
препараттармен
лекарствами и препаратами фармацевти-
ческими

2.2.16 құрылыс материалдарымен
строительными материалами

2.2.17
медициналық жəне ортопедиялық тау-
арлармен
 медицинскими и ортопедическими товарами

2.2.18

ұялы байланысқа арналған немесе өзге 
де сымсыз байланысқа арналған теле-
фондармен 
телефонами для сотовой связи или для про-
чей беспроводной связи

2.2.19

металл, шыны, қыш, пластмасса, ағаштан 
жасалған ыдыстар жəне ас үйдің керек-
жарақтарымен 
металлической, стеклянной, керамической, 
пластмассовой, деревянной посудой, столо-
выми принадлежностями

2.2.20
өзгелер (тауарлардың атауын көрсетіңіз)
прочие (указать наименование товаров) 
 
2 – жолдан Интернет желісі арқылы сауда 
көлемін көрсетіңіз:
Из строки 2 укажите объем торговли через 
сеть Интернет:

х х

3
электрондық төлем жүйесі арқылы 
төленген
оплаченный посредством электронных пла-
тежных систем

4 отандық өнімдер 
отечественных товаров

5 Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде 
за пределы Республики Казахстан

4. Интернет арқылы тапсырыстар санын жəне көрсетілетін қызметтерді өткізу 
көлемін көрсетіңіз

Укажите количество заказов и объем реализации услуг через сеть Интернет

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1  Есепті кезеңдегі тапсырыстар саны, бірлік 

 Количество заказов за отчетный период, единиц

2 Көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі, мың теңге
 Объем реализации услуг, тысяч тенге
 соның ішінде: 
 в том числе: х

2.1
орналастыру орындарын брондау жəне көрсетілетін 
қызмет төлемдері
бронирование и оплата услуг мест размещения

2.2 көлік билеттерін өткізу
реализация билетов на транспорт

2.3 демалыс, ойын-сауық, мəдениет жəне спорт саласында 
билеттерді өткізу
реализация билетов в сфере отдыха, развлечений, культуры 
и спорта

2.4 жарнама саласындағы көрсетілетін қызметтер
услуги в области рекламы 

2.5 хостинг бойынша қызметтер
услуги по хостингу

2.6 таныстыру қызметтері
услуги знакомств

2.7 тапсырыспен тамақты жеткізу бойынша көрсетілетін 
қызметтер
доставка пищи на заказ 

2.8 қашықтықтан білім беру қызметтері
услуги дистанционного образования 

 2.9 домендерді қолдау қызметтері
услуги поддержки доменов 

2.10 ақпараттық қызметтер
услуги информационные

2.11 консалтингтік көрсетілетін қызметтер
консалтинговые услуги

2.12 делдалдық көрсетілетін қызметтер
посреднические услуги

2.13  өзгелер (көрсетілетін қызметтердің атауын көрсетіңіз
 прочие (указать наименование услуги) 
 

3. 2 - жолдан электрондық төлем жүйесі арқылы төленген 
көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемін көрсетіңіз
Из строки 2 укажите объем реализации услуг, оплаченных по-
средством электронных платежных систем

5. Сіз пайдаланатын тауарлар мен қызметтерге ақы төлеу тəсілдеріне «√» белгісін 
қойыңыз

Отметьте знаком «√» используемые Вами способы оплаты за товары и услуги 

5.1 Қолма-қол ақша     
 Наличные деньги………………………………………………………….
5.2 Төлем карточкалары     
 Платежные карточки……………………………………………………...
5.3 Электрондық терминал    
 Электронный терминал.......................................…………….............
5.4.Электрондық ақша     
 Электронные деньги …………………………………………………….
5.5 Банктік жəне пошта аударымдары    
 Банковские и почтовые переводы.............................………………...
5.6 Ұялы телефон     
 Мобильный телефон....................................................………….........
5.7 Төлемдердің басқа түрлері (қандай екенін көрсетіңіз)  
 Другие виды платежей (указать какие).............................................. 
 _________________________________________

6. Тауарларды жеткізудің Сіз пайдаланатын тəсілдеріне «√» белгісін қойыңыз
Отметьте знаком «√» используемые Вами способы доставки товаров

 6.1 Меншікті курьерлік қызмет     
 Собственная курьерская служба……………………………..............
 6.2 Басқа ұйымдардың курьерлік қызметін пайдалану  
 Использование курьерских услуг сторонних организаций...
 6.3 (Сатып алушының) өзі алып кетуі    
 Самовывоз (покупателем)................................................................

 6.4 Пошта қызметін пайдалану    
 Использование услуг почты.....................................................................
 6.5 Көлік компаниясын тарту    
 Привлечение транспортной компании....................................................
 6.6 Өнімдерді онлайн түрде жеткізу    
 Онлайн доставка продуктов.....................................................................

7. Сіздің кəсіпорныңызда электрондық коммерцияның дамуын шектеуші 
факторларды көрсетіңіз? «√» белгісін қойыңыз (олар бар болған жағдайда)

 Укажите факторы, ограничивающие развитие электронной коммерции на Вашем 
предприятии? Отметьте знаком «√» (при их наличии).

7.1 Меншікті қаржы ресурстарының жетіспеушілігі    
 Недостаточность собственных финансовых ресурсов..........................
7.2 Салық жəне құқықтық саясаттың жетілдірілмеуі    
 Несовершенство налоговой и правовой политики ................................ 
7.3 Банк жүйесі тарапынан кедергілер     
 Барьеры со стороны банковской системы............................................... 
7.4 Ішкі нарықтағы бəсекенің жоғарылауы    
 Возросшая конкуренция на внутреннем рынке........................................
7.5 Халықтың сенімсіздігі     
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Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
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Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
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Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись
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Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
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Ескертпе
Примечание

1Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 

1 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы №283 бұйрығына 6-қосымша

«Электрондық коммерция туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 171112005, индексі 

Э-коммерция, кезеңділігі жылдық)
 
 1. Осы «Электрондық коммерция туралы есеп» (коды 171112005, индексі Э-коммерция, 

кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын тол-
тыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Электрондық коммерция туралы есеп» 
(индексі Э-коммерция, коды 171112005, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

 2. Келесі анықтамалар жəне түсініктемелер осы статистикалық нысанды толтыру 
мақсатында қолданылады:

 1) ақша аударымы – алушы банктердің төлемді жүзеге асырумен немесе өзге мақсаттарға 
байланысты жөнелтушілердің ақша беру туралы нұсқауларын дəйектілікпен орындауы;

 2) бөлшек сауда – кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес сатып алушыға жеке, 
отбасылық, үй iшiнде немесе кəсiпкерлiк қызметпен байланысты емес өзге де пайдалануға 
арналған тауарларды сату жөнiндегi кəсiпкерлiк қызмет;

 3) Интернет-ресурс – ашық ақпараттық-коммуникациялық желіде жұмыс істейтін 
электрондық ақпараттық ресурс, оны жүргізу жəне (немесе) қолдану технологиясы, сонымен 
қатар ақпараттық өзара іс-қимылды қамтамасыз ететін ұйымдық құрылым;

 4) көтерме сауда – жеке, отбасылық, үй iшiнде жəне осындай өзге де пайдаланумен 
байланысты емес кейінгі сатуға немесе өзге де мақсаттарға арналған тауарларды өткiзу 
жөнiндегi кəсiпкерлiк қызмет;

 5) консалтингтік көрсетілетін қызметтер – компания жұмысының қаржылық жəне 
басқарушылық тиімділігін арттыру үшін алдағы уақыттағы іс-қимылдарын түзету бойынша тиімді 
ұсынымдарды əзірлеу, кəсіпорын істеріндегі жағдайды талдау бойынша көрсетілетін қызметтер;

 6) өнімдерді онлайн түрде жеткізу – сандық нысанда Интернет арқылы жеткізілген өнімдер, 
мысалы, есептер, бағдарламалық қамсыздандыру, музыка, видео, компьютерлік ойындар; со-
нымен қатар онлайн қызметтер, мысалы, компьютерлік, ақпараттық көрсетілетін қызметтер, 
билеттерді сату немесе қаржылық қызметтер;

 7) төлем карточкасы – осындай карточканың иесіне төлемдерді жүзеге асыруға, қолма-қол 
ақша алуға, валютаны айырбастау жүргізуге жəне төлем карточкасының эмитенті анықтаған 
жəне оның шарттарында басқа операцияларды жүргізуге мүмкіндік беретін ақпараты бар 
электрондық терминалдар немесе өзге құрылғылар арқылы ақшаға қол жеткізу құралы;

 8) электрондық сауда – ақпараттық технологиялар арқылы жүзеге асырылатын тауарлар-
ды өткізу бойынша кəсіпкерлік қызмет;

 9) электрондық цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық қолтаңба құралдарымен 
жасалған жəне электрондық құжаттың анықтығын, оның тиістілігін жəне мазмұнының 
өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық символдар терімі;

 10) электрондық саудаға қатысушылар – электрондық саудаға сатып алушы, сатушы жəне 
(немесе) делдал ретінде қатысушы жеке жəне заңды тұлғалар;

 11) электрондық саудадағы делдал – ақпараттық жүйелер мен телекоммуникациялық 
желілерді пайдалана отырып сатуға жəне сатып алуға ұсыныстары бар электрондық 
құжаттарды (электрондық хабарламаларды) алу, орналастыру, беру, сақтау бойынша қызмет 
көрсететін заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер;

 12) электрондық саудадағы коммерциялық сатушы – белгілі бір тауарларды өткізуге 
ұсынатын заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер.

 3. Бұл есепті Интернет желісі арқылы есепті жылы тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді 
өткізуді жүзеге асырған шаруашылық жүргізуші субъектілер толтырады. Бұл ретте жаппай зерт-
теуге қызмет түріне қарамастан, жұмыс істейтіндер саны 50 адамнан асатын заңды тұлғалар 
жатады. Іріктемелі зерттеу:

 - қызмет түріне қарамастан, жұмыс істейтіндер саны 50 адамға дейінгі заңды тұлғалар үшін,
 - Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сəйкес негізгі қызмет түрі 47 – ав-

томобильдер мен мотоциклдер саудасынан басқа, бөлшек сауда; 56 – тамақ өнімдері мен 
сусындарды ұсыну бойынша көрсетілетін қызметтер болып табылатын дара кəсіпкерлер 
үшін қарастырылған.

 Барлық құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелер (филиалдар) бойынша деректерді 
есепке ала отырып бастапқы заңды тұлғамен есеп толтырылады.

 Электрондық коммерция Интернет арқылы жүзеге асырылатын тауарлар немесе 
көрсетілетін қызметтерді сатуды білдіреді. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге Интернет 
арқылы тапсырыс беріледі, алайда төлем жəне тауар немесе көрсетілетін қызметті жеткізу 
онлайн режимде де, сол сияқты əдеттегі режимде де жүзеге асырылады.

 2-бөлімде шетелдік Интернет-ресурс деп пайдаланушыларға жаһандық желіге қатынауды 
қамтамасыз етуде, Интернет ресурсты əзірлеу мен сүйемелдеуде, жарнаманы əзірлеуде жəне 
сүйемелдеуде қызмет көрсететін шетелдік ресурсты ұғыну.

 3, 4 - бөлімдерде тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу көлеміне сатып алушыларға 
сатылған тауарлар, өнімдер жəне көрсетілген қызметтер үшін қолма-қол жəне қолма-қолсыз есеп 
айырысу үшін алынған сома қосылады. Статистикалық байқау мақсаттары үшін тауарларды өткізу 
көлемі акциздерге, қосылған құнға салықтарсыз, сауданың үстеме бағасын қоса алғандағы нақты 
өткізу бағаларында келтіріледі. Көрсетілген қызметтер құны қосылған құнға салықсыз ағымдағы 
бағаларда есепке алынады.Табысты алған күн деп, ақшалай қаражаттың жəне олардың төлемге 
нақты түскеніне қарамастан, тауарларды (жұмыстар, қызметтер) өткізген күн танылады.

 Тапсырыс деп тұтынушының оған өнімнің, тауардың белгілі бір түрі мен сапасын əзірлеу, 
жеткізу, сату немесе жұмысты орындау, қызмет көрсету туралы ұсынысы болып табылады. 
Бір тапсырыс бір немесе бірнеше тауарды сатып алуды қамтиды.

 Электрондық төлем - қолма-қолсыз жолмен жүзеге асырылған (электрондық ақша, ұялы 
телефондар, банк карточкалары, шоттар, төлем терминалдары арқылы) төлемдер.

 4-бөлімде Интернет желісі арқылы ақылы негізде көрсетілген қызметтер ғана көрсетіледі. 
4-бөлімнің 2.2, 2.3-жолдар бойынша билеттерді Интернет арқылы өткізуден келіп түсетін сома 
ғана көрсетіледі. 2.5-жолында үнемі Интернет желісінде болатын серверде ақпаратты орнала-
стыру үшін есептеу қуатын ұсыну бойынша қызметтерді қамтитын хостинг бойынша қызметтер 
көрсетіледі. 2.8-жол бойынша – Интернет желісі арқылы ғана көрсетілетін қашықтықтан білім 
беру қызметтері көрсетіледі. Қашықтықтан білім беру қызметтері-оқу процесіне тəн барлық 
компоненттерді (мақсаты, мазмұны, əдістері, ұйымдастыру нысандары, оқыту құралдары) 
көрсететін жəне интерактивтілікті, өз бетімен оқыту нысанын, қашықтықтан оқытудағы 
жетекші құрал болып табылатын ақпараттық технологияларды қарастыратын, Интернет-
технологиялардың өзгеше құралдарымен немесе басқа құралдармен іске асырылатын, 
қашықтықтағы оқытушы мен оқушылардың арасындағы өзара іс-қимыл. 2.10-жол бойынша 
ақпараттық көрсетілетін қызметтер (қолданушыларды ақпараттық өнімдермен қамтамасыз 
ету бойынша көрсетілетін қызметтер) көлемі көрсетіледі. 2.11-жол бойынша көрсетілетін 
консалтингтік қызмет сомасы көрсетіледі. 2.12-жол бойынша - делдалдық көрсетілетін 
қызметтер. Делдалдық көрсетілетін қызметтер деп тауарлар мен көрсетілетін қызметтер 
қатынасын жеделдету жəне жеңілдету мақсатында өндірушілер (сатушылар) мен тұтынушылар 
арасында байланыстың жолға қойылуын білдіретін қызметтер ұғынылады.

 4. 5-8 бөлімдерде сұраққа жауап бере отырып, «√» белгісімен тиісті торкөздегі жауап 
белгіленеді (бірнеше жауабы болуы мүмкін).

 5-бөлімде тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді өткізу кезінде қолданылатын төлем 
тəсілдері көрсетіледі.

 Электрондық ақша төлем тəсілі ретінде электрондық нысанда сақталатын жəне жүйенің 
басқа қатысушыларымен электрондық ақша жүйесінде төлем ретінде қабылданатын 
электрондық ақша эмитентінің сөзсіз жəне қайтарымсыз ақша міндеттемелерін білдіреді.

 Электрондық терминал ретінде қолма қол ақшаны беру (алу) бойынша операцияларды 
жүргізуге, төлемдер мен ақша аударымдарын, шетел валютасын айырбастау мен өзге де 
банктік операциялардың, соның ішінде төлем карталарын пайдалана отырып жүргізуге, со-
нымен қатар тиісті операцияларды жүргізу фактісін дəлелдейтін құжаттарды қалыптастыруға 
арналған электронды-механикалық құрылғы саналады.

 6-бөлімде тауарларды жеткізуде қолданатын тəсілдер көрсетіледі.
 Курьерлік қызметтер ретінде хабарламалар, хаттар, өзге де хат-хабарларды сонымен 

қатар шағын жүктерді жеткізу жөніндегі қызметтер саналады.
 8-бөлімде қосымша мəліметтер көрсетіледі.
 Баннер жарнамасы бұл аз мерзімде келушілердің көп санын тарту мақсатында кірушілері 

көп сайттарда жарнамалық баннерлерді орналастыру. Экологиялық таза өнім деп экологиялық 
таза технологиялар мен жабдықтардың көмегімен өндірілген жəне алынған өнім, құрамындағы 
зиянды заттар қоршаған ортаға жəне адамның денсаулығына залал келтірмейтін қолайлы 
қоршаған ортаға тасымалданған жəне сақталған өнім саналады.

 5. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

 Ескерту: х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
 6. Арифметикалық-логикалық бақылау:
 1) 3-бөлім «Интернет арқылы бөлшек жəне көтерме сауда көлемі жəне тапсырыстар саны»:
 егер 1-жол≠0, онда 2-жол≠0 (жол берілетін бақылау);
 егер 2-жол≠0, онда 1-жол≠0;
 2-жол = ∑ 2.1, 2.2-жолдардың барлық бағандары бойынша;
 2.2-жол =∑2.2.1-2.2.20- барлық бағандар бойынша.
 3-жол ≤ 2-жолдың барлық бағандар бойынша;
 4-жол ≤ 2-жолдың барлық бағандар бойынша;
 5-жол ≤ 2-жолдың барлық бағандар бойынша.
 2) 4-бөлім «Интернет арқылы тапсырыстар саны жəне көрсетілетін қызметтерді өткізу көлемі»:
 егер 1-жол≠0, онда 2-жол≠0 (жол берілетін бақылау);
 егер 2-жол≠0, онда 1-жол≠0;
 2-жол = ∑ 2.1- 2.13-жолдар бойынша;
 3-жол ≤ 2-жолдың барлық бағандары бойынша.
 3) Бөлімдер арасындағы бақылау:
 егер 1-бөлімде 1-жол бойынша «√» қойылса, онда 2,3,5,6,7,8-бөлімдер толтырылады (7, 

8 – жол берілетін бақылау);
 егер 1-бөлімде 2-жол бойынша «√» қойылса, онда 2,4,5,7,8-бөлімдер толтырылады (7, 

8 – жол берілетін бақылау);
 егер 1-бөлімде 1-жол бойынша «√» қойылса, онда 3-бөлімде 2-жол бойынша 1-бағаны 

жəне (немесе) 2≠0 (жол берілетін бақылау);
 егер 1-бөлімде 2-жол бойынша «√» қойылса, онда 4-бөлімде 2-жолы≠0 (жол берілетін 

бақылау).

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики             №283 бұйрығына 7-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 7 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 29 ноября 2016 года №283

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 171112004 Сауда базарлары
Код статистической формы 171112004                           туралы есеп
    Отчет о 
12 сауды   торговых рынках
12 торговля

Жылдық Есепті кезең   Жыл
Годовая Отчетный период          Год

Сауда базарларының иелері (иесі) болып табылатын заңды тұлғалар жəне дара 
кəсіпкерлер ұсынады.
Представляют юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся соб-
ственниками (владельцами) торговых рынков. 

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 10 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Сауда базары бойынша жалпы мəліметтерді көрсетіңіз 
 Укажите общие сведения по торговому рынку

1. Есептің реттік нөмірі
Порядковый номер отчета

1.1 Сауда базарының атауы
Наименование торгового рынка

 2. Базардың нақты орналасқан жері 
(облыс, қала, аудан, елді мекен)
Фактическое местонахождение рынка 
(область, город, район, населенный 
пункт)

2.1 ƏАОЖ-ға сəйкес аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште 
тапсыру кезінде статистика органының қызметкері толтырады) 
Код территории согласно КАТО (заполняется работником органа статистики 
при сдаче статистической формы на бумажном носителе)

3.  Базар коммуналдық болып табыла ма, «√» белгісін қойыңыз
 Является ли рынок коммунальным, отметьте знаком «√»

 

4. Егер базар (тұрақты инженерлiк коммуникациялары бар, жерге 
iргетаспен берiк байланыстырылған) күрделi ғимарат болған жағдайда       
«√» белгісін қойыңыз
Отметьте знаком «√», в случае, если рынок представляет со-
бой капитальное здание (прочно связанное с землей фунда-
ментом, имеющее постоянные инженерные коммуника-
ции)………………………………............……………………………………………….

 

5. Тауарлық мамандандыруы бойынша базардың түрі, «√»белгісін                  
қойыңыз 
Тип торгового рынка по товарной специализации, отметьте знаком «√»
азық-түлік базары/ продовольственный рынок..........................................     

         
азық-түлік емес базар/ непродовольственный рынок................................    

 

6. Өткізілетін тауарларға байланысты сауда базарының түрі, «√»белгісін 
қойыңыз
Тип торгового рынка в зависимости от реализуемых товаров, отметьте зна-
ком «√» 
мамандандырылған базар / специализированный рынок.........................   
əмбебап базар /универсальный рынок.........................................................   

7. Мəмілелер көлемі мен оларды жүзеге асыру əдістері бойынша сауда 
базарының түрі, «√»белгісін қойыңыз
Тип торгового рынка по объемам сделок, отметьте знаком «√» 
көтерме/оптовый...........................................................................................     
бөлшек/ розничный.......................................................................................     

8. Сауда орындарының саны, бірлік
Количество торговых мест, единиц

9. Базардың жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь рынка, кв.м 

10. Ветеринарлық-санитарлық сараптау зертханаларының саны, бірлік
Количество лабораторий ветсанэкспертизы, единиц

11. Тоңазытқыш камералардың саны, бірлік
Количество холодильных камер, единиц

12. Дүңгіршектердің саны, бірлік
Количество киосков, единиц

13. Шатырлар (павильондар) саны, бірлік
Количество палаток (павильонов), единиц

14. Контейнерлердің саны, бірлік
Количество контейнеров, единиц

15. Сөрелердің ұзындығы, қума метр
Длина прилавков, погонный метр

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Примечание

1Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 

1 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы № 283 бұйрығына 8-қосымша

«Сауда базарлары туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

(коды 171112004, индексі 12-сауда, кезеңділігі жылдық)

1. Осы «Сауда базарлары туралы есеп» (коды 171112004, индексі 12-сауда, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Сауда базарлары туралы есеп» (коды 
171112004, индексі 12-сауда, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды (бұдан əрі-статистикалық нысан).

2. Келесі анықтамалар жəне түсініктемелер осы статистикалық нысанды толтыру 
мақсатында қолданылады:

1) əмбебап сауда базары – əртүрлі кластағы тауарларды сатуды жүзеге асыруға арналған 
сауда орындары бар сауда базары;

2) дүңгiршек – бір немесе бірнеше сауда орнына есептелген, азық-түлік тауарларын 
сақтауға арналған сауда залы мен үй-жайлары жоқ, сауда жабдығымен жарақталған, тасы-
малданатын күрделi емес құрылыс;

3) жылжымалы сөре – арнайы белгіленген орынға орналастырылатын, сауда орнын 
білдіретін тасымалданатын уақытша құрылыс (конструкция);

4) коммуналдық базар – жергілікті атқарушы органдардың шешімі бойынша құрылатын, 
тұтынушылардың тiкелей өздеріне, тұрмыстық жəне отбасылық пайдалануына арналған азық-
түлік тауарларын басымдықпен сатып алу-сату жүзеге асырылатын сауда базары;

5) мамандандырылған сауда базары – сауда базарының жалпы санынан олардың жетпіс 
жəне одан да көп пайызы бір кластағы тауарларды сатуды жүзеге асыруға арналған сауда 
базары;

6) сауда базарының меншiк иесi (иегерi) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
жұмыс істейтін, сауда қызметiн жүзеге асыру үшiн сауда орындарын беретін жəне басқа да 
қызмет түрлерiн көрсететін базардың мүлкiн иеленетін, пайдаланатын, оның ішінде меншік 
құқығында пайдаланатын дара кəсіпкер жəне (немесе) заңды тұлға;

7) сауда базары – аумақта шаруашылық қызметін көрсету, басқару жəне күзет функци-
ялары орталықтандырылған, тұрақты негізде жұмыс істейтін жəне өз аумағының шекарасы 
шегінде автокөлік құралдарын қою үшін алаңмен қамтамасыз етілген, сондай-ақ санитарлық-
эпидемиологиялық талаптарға, өрт қауіпсіздігі, сəулет-құрылыс талаптарына жəне Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де талаптарға сəйкес келетін сауда қызметіне 
арналған оқшауланған мүліктік кешен;

8) сауда орны – тауарлар сату кезінде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға 
қызмет етуге жəне сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға арналған жəне пайдаланы-
латын құрал-жабдықпен жарақтандырылған орын;

 9) шатыр (павильон) – құрастырмалы-жиналмалы конструкциялардан, бір немесе бірнеше 
сауда орындары үшін сауда жабдықтарымен жарақтандырылған сауда қорына арналған 
алаңы бар жəне арнайы белгіленген орынға орналастырылатын, жеңiл құрылатын құрылыс.

3.Əрбір сауда базарына жеке статистикалық нысан толтырылады.
1-жол бойынша егер респондент екі немесе одан да көп сауда базарларының иесі болып 

табылса, базардың реттік нөмірін көрсете отырып толтырылады.
2-жол бойынша сауда базарының нақт ы орналасқан орны (облыс, қала, аудан, елді ме-

кен) көрсетіледі. 
3-жол бойынша базардың коммуналдық болып табылатыны немесе болып табылмай-

тыны көрсетіледі. 
5-жол бойынша сауда базарының тауарлық мамандандырылуының түрін көрсету қажет: 

азық-түлік, азық-түлі к емес (тауар түрлерінің басымдылығына байланысты), 6-жол бойынша 
өткізілетін тауарға байланысты: мамандандырылған, əмбебап, 7-жол бойынша мəмілелер 
көлемі бойынша: көтерме немесе бөлшек.

8-жол бойынша барлық сауда орындары олардың базардың нарықтық саудасымен 
айналысуға немесе өзге сауда ұйымдарына жалға берілгеніне қарамастан есепке алынады. 
Сауда базарларындағы сауда орындарының жалпы санына барлық тұрақты орнатылған 
үстелдері (сөрелері) бар қосымша (уақытша) сауда орындарының саны кіреді.

9-жол бойынша сауда базарының аумағында орналасқан құрылысқа арналған алаңдарды 
қоса, сауда базарына арнайы берілген барлық алаң көрсетіледі. Мұның өзінде жəрмеңкелерді 
өткізу кезеңінде сауда жасауға қосымша берілген алаңдар есепке алынбайды.

10-жол бойынша сауда базарының өзінің аумағында немесе одан тысқары 
орналасқандығына қарамастан, сауда базарларына қызмет көрсететін, ветеринарлық-
санитарлық сараптау зертханаларының саны есепке алынады. Есепке жөндеу жұмыстары 
жүргізіліп жатқан немесе əр түрлі себептермен уақытша жабық (санитарлық өңдеу жəне тағы 
басқа) барлық жұмыс істейтін ветеринарлық-санитарлық сараптау зертханалары енгізіледі.

11-жол бойынша тоңазытқыш камералардың саны көрсетіледі. Басқа ұйымдардан жалға 
алынған тоңазытқыш жабдығы сауда базарының теңгерімінде өзінікі ретінде есепке алына-
ды (орнатылған жабдықтар ғана). Жабдықтардың істен шығуы салдарынан үш айдан көп 
жөндеуде тұрған сондай-ақ сауда базары қызметкерл ерінің қажеттіліктері үшін сатып алынған 
тоңазытқыштар есепке алынбайды. 

12-14 жолдар бойынша базарлардың алаңында орналасқан дүңгіршектер, шатырлар (па-
вильондар), контейнерлер саны көрсетіледі. Контейнер-жүкті тасымалдауға арналған қайта 
колданудың əмбебап көлік құралдары. 

15-жол бойынша сөрелердің (бағандардың) қума метрдегі ұзындығы көрсетіледі.
4. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 

болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

5. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики             №283 бұйрығына 9-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 9 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 29 ноября 2016 года №283

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 171112002 Автожанармай құю, газ құю
Код статистической формы 171112002     жəне газ толтыру станцияларының
                        қызметі туралы есеп

                                                                     Отчет о деятельности автозаправочных, 
                            газозаправочных и
              газонаполнительных станций
G-003 

Жылдық Есепті кезең   Жыл
Годовая Отчетный период          Год

Автожанармай құю, автогаз құю жəне автогаз толтыру компрессорлық станцияларды 
пайдалануды жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері жəне дара кəсіпкерлер тапсырады (жеке меншіктер, 
жалға алушылар).
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения и ин-
дивидуальные предприниматели (собственники, арендаторы), осуществляющие эксплуатацию 
автозаправочных, автогазозаправочных, автогазонаполнительных компрессорных станций. 

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 31 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 31 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Тауарларды (көрсетілетін қызметтерді) нақты өткізу орнын көрсетіңіз (тіркелген жеріне 
қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
 Укажите фактическое место реализации товаров (услуг) (независимо от места регистрации) 
- область, город, район, населенный пункт

 

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан əрi - ƏАОЖ) сəйкес аумақ коды 
(статистикалық нысанды қағаз тасығышта тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкерлері толтырады) 

Код территории соглано Классификатору административно-территориальных объектов 
(далее - КАТО) (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической фор-
мы на бумажном носителе)

 

2. Станциялардың материалдық-техникалық базасы жөнінде мəліметті көрсетіңіз
Укажите сведения по материально-технической базе станций 

Жол
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей
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А Б В 1 2 3

1
Станциялардың саны – 
барлығы
Количество станций – всего

бірлік
единиц

1.1  тұрақты
 стационарные

бірлік
единиц х х

1.2  контейнерлік
 контейнерные

бірлік
единиц х х

1.3  жылжымалы
 передвижные

бірлік
единиц х х

2.

Станция аумағында орналасқан, 
мұнай өнімдерін сақтауға 
арналған резервуарлардың 
(баллондардың) саны 
Количество резервуаров (балло-
нов) для хранения нефтепродук-
тов, расположенных на террито-
рии станций

бірлік
единиц

3.

Станция аумағында орналасқан, 
мұнай өнімдерін сақтауға 
арналған резервуарлардың 
көлемі
Объем резервуаров для хранения 
нефтепродуктов, расположенных 
на территории станций

литр /
м3 (АГТКС 

бойын-
ша / для 
АГНКС)

4.
Құятын колонкалардың нақты 
бары
Наличие заправочных колонок

бірлік
единиц

3. Станциялардағы мұнай өнімдерін өткізу көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз
Укажите информацию об объеме реализации нефтепродуктов на станциях

Жол
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің 
атауы

Наименование пока-
зателей

Бөлшек 
сауда

Розничная 
торговля

Заңғы 
тұлғаларға 
өткізілгені 

(соның 
ішінде та-

лон бойын-
ша)

Реализовано 
юридическим 
лицам (вклю-
чая по тало-

нам)

Өз 
қажеттілігіне 

пайдала-
нылғаны

Использовано 
на собствен-
ные нужды

Ес
еп

ті 
ке

зе
ңн

ің
 с

оң
ы

на
 қа

лд
ы

ғы
,

мы
ң 

те
ңг

е
О

ст
ат

ки
 н

а 
ко

не
ц 

от
че

тн
ог

о 
пе

ри
од

а,
ты

ся
ч 

те
нг

е

то
нн

а
то

нн

мы
ң 

те
ңг

е
ты

ся
ч 

те
нг

е

то
нн

а
то

нн

мы
ң 

те
ңг

е
ты

ся
ч 

те
нг

е

то
нн

а
то

нн

мы
ң 

те
ңг

е
ты

ся
ч 

те
нг

е

А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 Барлығы
Всего х х х

1.1

мотор бензині (ай-
дау температура-
сы - 30-220 Цельсий 
градусы)
бензин моторный 
(температура перегон-
ки - 30-220 градусов 
Цельсия)
оның ішінде марка-
лар бойынша 
из них по маркам

х х х х х х х

1.1.1  АИ-80 х х х

1.1.2  АИ-85 х х х

1.1.3  АИ-92 х х х

1.1.4  АИ-93 х х х
1.1.5  АИ-95 х х х

1.1.6  АИ-96 х х х

1.1.7 АИ-98 х х х

1.2
газойльдер (дизель 
отыны)
газойли (топливо ди-
зельное) 
соның ішінде
в том числе х х х х х х х

1.2.1
 жазғы дизель отыны
 топливо дизельное 
летнее

х х х

1.2.2
 қысқы дизель оты-
ны топливо дизельное 
зимнее

х х х

1.3
сұйытылған пропан 
мен бутан
пропан и бутан сжи-
женные

1.4

сығымдалған табиғи 
газ, 
кубтық метр
компримированный 
природный газ, куб 
метр

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Примечание
1Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
1 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы №283 бұйрығына 10-қосымша

«Автожанармай құю, газ құю жəне газ толтыру станцияларының қызметі туралы 
есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық (коды 171112002, индексі G-003, кезеңділігі жылдық)

1. Осы «Автожанармай құю, газ құю жəне газ толтыру станцияларының қызметі туралы 
есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 171112002, 
индексі G-003, кезеңділігі жылдық), толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі - Нұсқаулық) 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Автожанармай құю жəне газ құю станцияларының қызметі туралы 
есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (коды 171112002, 
индексі G-003, кезеңділігі жылдық) (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

(Жалғасы. Басы 25-бетте) 

(Соңы 27-бетте) 
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2. Келесі анықтамалар жəне түсініктемелер осы статистикалық нысанды толтыру 
мақсатында қолданылады:

1) автожанармай құю станциясы (АҚС) – көлік құралдарына жанармай құю үшін мұнай 
өнімдерін өткізуді қамтамасыз ететін жабдықпен қамтылған технологиялық кешен;

2) автогаз құю станциясы (АГҚС) – сұйытылған мұнай газын сақтауға жəне оны отын ретінде 
пайдаланатын көлік құралдары иелеріне бөлшек саудада өткізуге арналған технологиялық 
кешен; 

3) автогаз толтыру компрессорлық станциясы (АГТКС) – тауарлық газды сұйытуға, сақтауға 
жəне оны отын ретінде пайдаланатын көлік құралдарының иелеріне бөлшек саудада өткізуге 
арналған технологиялық кешен;

4) бөлшек сауда – кəсіпкерлік қызметпен байланысты емес жеке, отбасылық, үй жағдайында 
немесе басқа да пайдалануға арналған тауарларды сатып алушыға сату бойынша кəсiпкерлiк 
қызмет;

5) резервуар – есепке алатын бақылау аспаптарымен жабдықталған, мұнай өнімдерін 
көтерме сауда арқылы жеткізушіге немесе мұнай өнімдерін бөлшек сауда арқылы өткізушіге 
меншік құқығымен немесе өзге де заңды негіздерде тиесілі мұнай өнімдері базасында не 
мұнай өнімдерін өндірушінің өндірістік объектілерінде мұнай өнімдерін қабылдауға, сақтауға, 
жөнелтуге жəне өткізуге арналған ыдыс.

3. 1-бөлімде респонденттің тіркелу орнына (облыс, қала, аудан, елді мекен) қарамастан, 
тауарларды нақты өткізу орнын көрсету қажет. Егер респонденттің əр түрлі облыстарда 
(өңірлерде) статистикалық нысанды тапсыруға құзыреті жоқ бірнеше құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері (сауда нүктелері) болса онда, респонденттер өзінің құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелерінің орналасу орнын 1-бөлімде көрсете отырып, статистикалық 
нысанды тапсырады. 

4. 2-бөлімде станциялардың материалдық-техникалық базасы бойынша ақпарат 
көрсетіледі. Автожанармай құю станциялары бойынша станциялар саны олардың түрлері 
бойынша көрсетіледі: 

стационарлық станция – отын тарату бағандары арқылы көлік құралдарына мұнай 
өнімдерін құюға арналған; 

контейнерлік – біртұтас зауыт бұйымы ретінде жасалған, технологиялық жүйесі отын тара-
ту бағандарының мұнай өнімдерін сақтау контейнерінде орналасуымен сипатталатын, мұнай 
өнімдерін сақтауға арналған ыдыстары жер үстінде орналасқан; 

жылжымалы – біртұтас зауыт бұйымы ретінде жасалған, автомобиль шассиіне, тіркемеге, 
жартылай тіркемеге орнатылған, ықшам технологиялық жүйе.

Автогаз толтыру компрессорлық станциялары бойынша станция аумағында орналасқан 
мұнай өнімдерін сақтауға арналған резервуарлар (баллондар) көлемі (3-баған, 3-жол) шар-
шы метрде көрсетіледі. 

4-жол бойынша отын құятын бағандар саны көрсетіледі. Отын құятын баған – көлік 
құралдарына жəне тұтынушылар ыдыстарына жанармай құю кезінде мұнай өнімдері көлемін 
өлшеуге жəне оларды беруге арналған қондырғы. 

3-бөлімде 2-баған бойынша «Мұнай өнімдерінің бөлшек саудадағы көлемі» көрсеткіші 
сатып алушыларға мұнай өнімдерін қолма-қол жəне қолма-қол емес есеп айырысуға өткізгені 
үшін алынған ақшалай түсімінің сомасы көрсетеді. 3, 4-бағандар бойынша заңды тұлғаларға 
мұнай өнімдерін өткізу, соның ішінде талон бойынша тиісінше құндық жəне табиғи көріністегі 
көлемі көрсетіледі. Талондар – ұйымдардың мұнай өнімдерін станцияның белгілі бір желілері 
арқылы жіберілуін ұйымдастыратын сатушымен жасалған сатып алу-сату шарттары бойынша 
мұнай өнімдерін сатып алуына арналған құжат.

Өткізу көлемі қосымша құнға жəне акциздерге салықсыз сату құны бойынша есептеледі.
1, 3, 5 бағандарда өткізу көлемі заттай көріністе: бензин, дизельдік отын, пропан, сұйытылған 

бутан-тоннада, сығымдалған табиғи газ- шаршы метрде көрсетіледі.
5, 6-бағандарда мұнай өнімдерін жеке қажеттіліктер үшін (жеке меншік көлік құралдары 

үшін) мұнай өнімдерін пайдалану туралы ақпарат көрсетіледі.
7-бағанда – есепті кезең соңына қалдықтар көрсетіледі. Қалдықтар – бұл автожарнамай 

құю станцияларындағы, қоймалардағы, белгілі бір күнде жолда болатын мұнай өнімдерінің 
ақшалай көріністегі мөлшері.

5. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

6. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Ескерту: х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
2-бөлім «Станциялардың материалдық-техникалық базасы жөнінде мəліметті көрсетіңіз»:
1 жол = 1-баған бойынша ∑ 1.1, 1.2, 1.3 жолдар;
егер 2-жол ≠0, онда 3-жол ≠0 жəне керісінше;
егер 1-жол ≠0, онда 4-жол ≠0 жəне керісінше.
3-бөлім « Станциялардағы мұнай өнімдерін өткізу көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз»:
1-жол= 2,4,6,7-бағандар бойынша ∑ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 жолдар;
1.1-жол=∑ 1.1.1– 1.1.7 жолдар;
1.2-жол=∑ 1.2.1, 1.2.2 жолдар;
егер 1-баған>0, онда 2-баған>0 жəне керісінше (1-жолдан басқа барлық жолдар бойынша);
егер 3-баған>0, онда 4-баған>0 жəне керісінше (1-жолдан басқа барлық жолдар бойынша);
егер 5-баған>0, онда 6-баған>0 жəне керісінше (1-жолдан басқа барлық жолдар бойынша);
егер 2-баған ≠0 немесе 4-баған ≠0 немесе 6-баған≠0, онда 7-баған ≠0 (жол берілетін 

бақылау).
Бөлімдер арасындағы бақылау: 
егер 2-бөлімде 1-жол 1-баған ≠0, онда 3-бөлімде 1.1-жол 2-баған немесе 4-баған немесе 

6-баған≠0 (жол берілетін бақылау);
егер 2-бөлімде 1-жол 2-баған ≠0 , онда 3-бөлімде 1.3-жол 2-баған немесе 4-баған немесе 

6-баған≠0 (жол берілетін бақылау);
егер 2-бөлімде 1-жол 3-баған ≠0 , онда 3-бөлімде 1.4-жол 2-баған немесе 4-баған немесе 

6-баған≠0 (жол берілетін бақылау).

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 29 қарашадағы
органами государственной статистики             №283 бұйрығына 11-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 11 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 29 ноября 2016 года №283

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 171112006 
Код статистической формы 171112006 

Тауар биржасының қызметі туралы есеп
Отчет о деятельности товарной биржи 

1-биржа

Жылдық Есепті кезең   Жыл
Годовая Отчетный период          Год

Акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, сауда-саттықтарды 
ұйымдық жəне техникалық қамтамасыз етуді тауар биржасының сауда жүйесін пайда-
лана отырып тікелей жүргізу жолымен жүзеге асыратын заңды тұлғалар тапсырады
Представляют юридические лица, созданные в организационно-правовой форме акционер-
ного общества, осуществляющие организационное и техническое обеспечение торгов путем 
их непосредственного проведения с использованием торговой системы товарной биржи

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 20 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

1. Биржалық сауда санын көрсетіңіз, бірлік
 Укажите количество биржевых торгов, единиц

2. Тауар биржасының тіркелген мүшелерінің санын көрсетіңіз
 Укажите количество зарегистрированных членов товарной биржи

3. Биржалық мəмілелер санын көрсетіңіз, бірлік 
Укажите количество биржевых сделок, единиц

Жолдар 
коды
Код 

строки
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Барлығы
Всего х

Ескертпе:
Примечание:
1 ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одағының сыртқы экономикалық 

қызметінің тауарлық номенклатурасы
1ТН ВЭД ЕАЭС – Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза

4. Биржалық сауда режимдеріне сəйкес жасалған мəмілелер бойынша жалпы айна-
лымды көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите общий оборот по совершенным сделкам в соответствии с режимами биржевой 
торговли, тысяч тенге 

Жол 
коды
Код 

строки

Биржалық сауда режимдерінің атауы
Наименование режимов биржевой торговли

Барлығы
Всего

А  Б 1

1
Жасалған мəмілелер бойынша айналым, барлығы
Оборот по совершенным сделкам, всего 
 оның ішінде режимде: в том числе в режиме:

1.1 классикалық  сауда
классической торговли

1.2 қосарланған қарсы аукцион 
двойного встречного аукциона

1.3 стандартты аукцион 
стандартного аукциона

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе
Примечание
2 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
2 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике» 

«Тауар биржасының қызметі туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық нысанға

(коды 171112006, индексі 1-биржа, кезеңділігі жылдық) қосымша 

Биржалардың тауарлар тізбесі

Тауарлардың атауы ЕАЭО СЭҚ ТН* 
коды

Тірі малдар; мал өнімдері I (01-05)
Өсімдіктен алынатын өнімдер II (06-14)
 Бидай жəне меслин 1001
 оның ішінде
 тұқымды өзгелер 1001 91 900 0
 өзгелер 1001 99 000 0
 Арпа 1003
 оның ішінде
 тұқымды 1003 10 000 0
 өзгелер 1003 90 000 0

 Күріш  1006 10 100 0 -
 1006 10 980 0

 Жаңадан піскен жəне тоңазытылған картоп: өзгесі  0701 90 900 0
 Ұсатылған немесе ұсатылмаған соя бұршаққаптары: өзгелері  1201 90 000 0
Мал немесе өсiмдiктерден алынған тоң майлар мен майлар жəне 
оларды ыдыратудан алынған өнiмдер; дайын тағамдық майлар; 
мал немесе өсiмдiктен алынатын балауыздар

III (15)

Дайын тағамдық өнімдер; алкогольді жəне алкогольсіз ішімдіктер 
жəне сірке суы; темекі жəне оны алмастырғыштар IV (16-24)
 Қант 1701
 оның ішінде
 ақ қант 1701 99 100
Минералды өнімдер V (25-27)
Боялмаған немесе боялған, дайын немесе күйдірілген цемент тасы ныса-
нында портландцемент, глиноземдік цемент, қож цемент, суперсульфат-
ты цемент жəне ұқсас гидравликалық цементтер

2523

Таскөмір; таскөмірден алынған кесекшелер, шекемтастар жəне қатты 
отынның ұқсас түрлері 2701

Гагаттан басқа, агломерацияланған немесе агломерацияланбаған лиг-
нит, немесе құба көмір 2702

 Шикі мұнай 2709 00 900 

 Женіл дистилляттар (бензин)

 2710 12 110 0-
 2710 12 900 9,
2710 20 900 0

 Ауыр дистилляттар (мазут)

2710 19 620 1-
2710 19 680 9, 
2710 20 310 1-
 2710 20 390 9

 Сұйытылған газ 
2711 11 000 0-
2711 19 000 0,

 Газ түріндегі күйдегі табиғи газ 2711 21 000 0
Химия жəне соған байланысты өнеркəсіп салаларының өнімдері VI (28-38)
Пластмассалар жəне солардан жасалған бұйымдар; каучук, резина 
жəне солардан жасалған бұйымдар VII (39-40)

Өңделмеген тері жəне былғары (былғары шикізаты), былғары, 
табиғи үлбір жəне солардан дайындалған бұйымдар; қайыс-ер 
бұйымдары жəне жегу əбзелдері; жол бұйымдары, сумкалар жəне 
соған ұқсас тауарлар; мал ішегінен жасалған бұйымдар VIII (41-43)
 Ipi қара малдың өнделмеген терілері  4101
Ағаш жəне ағаш бұйымдары; ағаш көмір; тоз жəне одан жасалған 
бұйымдар; сабаннан, альфадан жасалған бұйымдар жəне өзге өру 
материалдары, кəрзеңке бұйымдары жəне басқа өрілген бұйымдар

IX (44-46)

Ағаштан немесе басқа талшықты целлюлоза материалдарынан 
алынған масса; қайта қалпына келтірілетін қағаз, картон (макулатура 
жəне қағаз қалдықтары)

X (47-49)

Тоқыма материалдар жəне тоқыма бұйымдары XI (50-63)

 Мақта талшығы
 

 5201 00 100 
0 –

5201 00 900 0
 Кардо жəне тарақпен түтілмеген мақта талшығы 5203 00 000 0
Аяқ киім, бас киім, жаңбыр мен күннен қорғайтын қолшатырлар, 
таяқтар, таяқ-орындықтар, қамшылар, солқылдақ шыбықтар мен 
ұқсас бұйымдар, өңделген қауырсындар жəне солардан жасалған 
бұйымдар, жасанды гүлдер, адамның шашынан жасалған бұйымдар 

XII (64-67)

Тастан, ғаныштан, цементтен, талшықтастан, қабаттастан немесе 
ұқсас материалдардан жасалған бұйымдар; қыш бұйымдары; шыны 
жəне одан жасалған бұйымдар

XIII (68-70)

Табиғи жəне əдеттегі меруерт, асыл жəне жартылай асыл тас, 
бағалы металдар, металдар, бағалы металдармен əміркен жəне 
олардан жасалған бұйымдар; бижутерия; тиындар XIV (71)

 Күмiс 
 7106 10 000 0,
 7106 91 000,
7106 92 000 0

 Алтын 
 7108 11 000 0,
7108 12 000,

 7108 13 100 0-
7108 20 000

Қымбат емес металдар жəне олардан жасалған бұйымдар XV (72-83)
 Темiрден немесе легірленбеген болаттан жасалған тегiс илек 7208-7212
 Тазартылмаған мыс электролиттік тазартуға арналған мыс анодтары 7402 00 000 0

 Өңделмеген тазартылмаған мыс жəне мыс қорытпалары
 7403 11 000 

0 –
7403 29 000 0

 Алюминий 
 7601 10 000 

0 – 
7601 20 990 0

 Қорғасын
 7801 10 000 

0 – 
7801 99 900 0

 Мырыш 
 7901 11 000 

0 – 
7901 20 000 0

Машиналар, жабдықтар мен механизмдер; электр-техникалық 
жабдықтар; олардың бөлшектері; дыбыс жазатын жəне дыбыс 
шығаратын құрылғылар; телевизия көрінісі мен дыбысын жаза-
тын жəне жазуға арналған құрылғылар; олардың бөлшектері мен 
жабдықтары

XVI (84-85)

Жер үсті көліктерінің құралдары, ұшу аппараттары, жүзу құралдары 
жəне көлікке жатқызылатын құрылғылар мен жабдықтар XVII (86-89)

Оптикалық, фотографиялық, кинематографиялық, өлшеу, бақылау, 
дəлдеу, медициналық жəне хирургиялық саймандар мен аппа-
раттар, сағаттар, музыкалық аспаптар; олардың бөлшектері мен 
жабдықтары

XVIII (90-92)

Əртүрлі өнеркəсіп тауарлары XX (94-96)
Ескертпе
* ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одағының сыртқы экономикалық қызметінің 

тауарлық номенклатурасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 қарашадағы №283 бұйрығына 12-қосымша

«Тауар биржасының қызметі туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 171112006, 

индексі 1-биржа, кезеңділігі жылдық)

1. Осы «Тауар биржасының қызметі туралы есеп» (коды 171112006, индексі 1-биржа, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын тол-
тыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Тауар биржасының қызметі туралы есеп» 
(коды 171112006, индексі 1-биржа, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар мен түсініктемелер осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) биржалық мəміле – биржада айналымға жіберілген мүлік нысанасы болып табылатын 
жəне Қазақстан Республикасының тауар биржалары туралы заңнамасына жəне биржалық 
сауда ережелеріне сəйкес ол жүргізетін сауда-саттыққа қатысушылармен жасалатын мəміле 
жəне түсінік;

2) биржалық сауда – тауар биржасында сауда-саттықты, оның ішінде электрондық сауда-
саттықты жүргізу, мəмілелерді тіркеу жəне ресімдеу жолымен жүзеге асырылатын биржалық 
тауарларды өткізу жөніндегі кəсіпкерлік қызмет;

3) биржалық сауда-саттық - биржалық тауарлар бойынша мəмілелер жасауға бағытталған 
биржалық сауда ережелері шеңберінде жүргізілетін процесс;

4) биржалық тауар – айналымнан алынып тасталмаған немесе айналымда шектелмеген 
тауар, оның ішінде жылжымайтын мүлікті жəне зияткерлік меншік объектілерін қоспағанда, 
тауар биржасы биржалық саудаға жіберген мерзімді келісімшарт;

5) классикалық сауда режимі – бірін-бірі білетін сатып алушылар мен сатушылар арасында 
биржалық тауардың шарттық бағасы бойынша атаулы мəмілелер жасалатын сауда режимі;

6) қосарланған қарсы аукцион режимі – сатушылар мен сатып алушылар бəсекелестігі 
нəтижесінде биржалық мəмілелер жасырын түрде жасалатын, ал биржалық тауарға баға 
сұраныс пен ұсыныстың тепе-теңдік деңгейінде белгіленетін сауда режимі;

7) мемлекеттік сатып алу бойынша жасалған мəмілелер – «Мемлекеттік сатып алу тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Заңымен бекітілген тəртіпте 
жүзеге асырылған мəмілелер;

8) стандартты аукцион режимі – сатып алушы (сатушы) – аукцион бастамашысы үшін ең 
тиімді баға бойынша төмендетуге немесе жоғарылатуға арналған аукцион барысында биржалық 
мəмілелер жасалатын сауда режимі;

9) спот-тауар – шұғыл берілетін немесе алдағы уақытта берілетін, қоймада тұрған тауар;
10) тауар биржасы – акционерлік қоғамның ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған, сауда-

саттықтарды ұйымдық жəне техникалық қамтамасыз етуді тауар биржасының сауда жүйесін 
пайдалана отырып тікелей жүргізу жолымен жүзеге асыратын заңды тұлға;

11) тауар биржасының мүшесі – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес тауар 
биржасының ішкі құжаттарында көзделген тəртіппен биржалық тауармен мəмілелерді жүзеге 
асыруға құқығы бар брокер жəне (немесе) дилер;

12) фьючерстік мəміле – объектісі фьючерс болып табылатын биржалық мəмiле; 
13) фьючерс – сатып алушы (немесе сатушы) ұйымдастырылған нарықта белгіленген 

стандартты шарттарға сəйкес базалық активті сатып алудың (немесе сатудың) белгіленген 
мерзімі өткеннен кейін міндеттемені өзіне алатын тек ұйымдастырылған нарықта айналымға 
түсетін туынды қаржы құралы.

3. 3-бөлімде бастапқы мəлімделген құн бойынша сауда-саттыққа шығарылған тауарлардың 
көлемі, жасалған мəміле бойынша тауар биржасының айналымы, сонымен бірге биржалық 
тауарлар бөлінісінде жасалған мəмілелердің саны көрсетіледі. Биржалық тауарлар тізбесі осы 
нысанға 1-қосымшаға сəйкес толтырылады.

4. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

5. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Ескерту: х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
6. Арифметика-логикалық бақылау:
3-бөлім. Биржалық мəмілелер саны көрсетіледі:
2-баған ≥ 3 баған + 5 баған;
3-баған ≥ 4 баған; 6-баған ≥ 7 баған;
7-баған ≥ 8 баған + 10 баған;
8-баған ≥ 9 баған.
4-бөлім. Биржалық сауда режимдеріне сəйкес жасалған мəмілелер бойынша жалпы ай-

налым көрсетіледі. 
1-жол = ∑ 1.1, 1.2, 1.3-жолдар;
Бөлімдер арасындағы бақылау:
3-бөлім 7-бағанның 1-жолы =4-бөлім 1-бағанның 1-жолы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 27 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14596 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 30 қараша           №284               Астана қаласы 

Байланыс статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 3) жəне 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 260) тармақшасына сəйкес, 
бұйырамын:

1. Мыналар:
1) «Пошта жəне курьерлік қызметтің қызмет көрсетулері туралы есеп» (коды 191112001, 

индексі 1-байланыс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес;

2) «Пошта жəне курьерлік қызметтің қызмет көрсетулері туралы есеп» (коды 191112001, 
индексі 1-байланыс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес;

3) «Байланыс қызметтері туралы есеп» (коды 191112002, индексі 2-байланыс, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 
3-қосымшасына сəйкес;

4) «Байланыс қызметтері туралы есеп» (коды 191112002, индексі 2-байланыс, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 4-қосымшасына сəйкес;

5) «Пошталық жəне курьерлік қызмет жəне байланыс қызметтері туралы есеп» (коды 
191101003, индексі 3-байланыс, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны осы бұйрықтың 5-қосымшасына сəйкес;

6) «Пошталық жəне курьерлік қызмет жəне байланыс қызметтері туралы есеп» (коды 
191101003, индексі 3-байланыс, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 6-қосымшасына сəйкес 
бекітілсін.

2. Мынадай бұйрықтардың күші жойылды деп танылсын:
1) «Байланыс статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 

2014 жылғы 4 қарашадағы №39 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 
№10062 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 13 наурызда 
жарияланған) бұйрығы;

2) «Байланыс статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 
2014 жылғы 4 қарашадағы №39 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2015 жылғы 22 қазандағы № 
163 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 12312 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 7 желтоқсанда жарияланған) бұйрығы.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

мерзімді баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға жіберілуін; 

3) мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 
көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ 

«КЕЛIСIЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникация министрі
___________________ Д. Абаев
2016 жылғы «____»__________ 

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №284 бұйрығына 1-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 1 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №284

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 191112001
Код статистической формы 191112001 

Пошта жəне курьерлік қызметтің 
қызмет көрсетулері туралы есеп

Отчет об услугах почтовой и 
курьерской деятельности

1-байланыс 
1-связь

Жылдық Есепті кезең   Жыл
Годовая Отчетный период          Год

Қызметкерлерінің санына қарамастан, Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 53 – пошта жəне курьерлік қызмет кодына сəйкес негізгі жəне қосалқы 
экономикалық қызмет түрлеріне ие заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
бөлімшелері ұсынады.
Представляется юридическими лицами и (или) их структурными подразделениями, незави-
симо от численности, имеющими основной и вторичный виды экономической деятельности 
согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности 53 – почтовая и 
курьерская деятельность.

Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 25 наурызға (қоса алғанда) дейін 
Срок представления - до 25 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

1. Пошта жəне курьерлік қызметтің қызмет                  
көрсетуінің нақты орнын көрсетіңіз (кəсіпорынның 
тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место оказания услуг почтовой и 
курьерской деятельности (независимо от места регистрации 
предприятия) - область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне 
сəйкес аумақ коды (статистикалық нысанды 
қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика 
органының қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору админи-
стративно-территориальных объектов (заполняется 
работником органа статистики при сдаче статистиче-
ской формы на бумажном носителе)

Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына  
сəйкес (ЭҚЖЖ - мұнда жəне бұдан əрі), экономикалық 
қызметтің нақты жүзеге асырылатын түрінің 
атауы мен кодын көрсетіңіз                                                    
Укажите наименование и код фактически осу-
ществляемого вида экономической деятельно-
сти, согласно Номенклатуре видов экономиче-
ской деятельности (здесь и далее - ОКЭД) 

2. Пошта жəне курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтерінің көлемі туралы 
ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге 

Укажите информацию об объемах услуг почтовой и курьерской деятельности, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы
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А Б 1 2 3 4

1
Пошта жəне курьерлік қызметтің 
көрсетілетін қызметтерінің көлемі
Объем услуг почтовой и курьерской дея-
тельности

1.1

Газеттер жəне басқа да мерзімді ба-
сылымдармен байланысты пошта 
қызметтері
Услуги почтовые, связанные с газетами и 
другими периодическими изданиями

1.2 Хаттармен байланысты пошта қызметтері
Услуги почтовые, связанные с письмами

1.2.1 республика ішінде
внутри республики

1.2.2 ТМД1 елдері
страны СНГ

1.2.3 ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.3
Сəлемдемелер мен бандерольдармен 
байланысты пошта қызметтері
Услуги почтовые, связанные с посылками и 
бандеролями

1.3.1 республика ішінде
внутри республики

1.3.2 ТМД елдері
страны СНГ

1.3.3 ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.4 Пошта бөлімшелерінің қызметтері
Услуги почтовых отделений

1.5 Өзге де пошта қызметтері
Услуги почтовые прочие
одан:
из них:

1.5.1 пошталық EMS2 қызметтері 
услуги почтовые EMS

1.5.2 пошталық арнайы байланыс қызметтері
услуги почтовой специальной связи

1.5.3
ірі көлемді пошта жөнелтілімдерін 
жеткізу бойынша пошта қызметтері
услуги почтовые по доставке крупногабарит-
ных почтовых отправлений

1.5.4 пошталық «Директ-мейл» қызметтері
услуги почтовые «Директ-мейл»

Ескертпе:
Примечание:
1 ТМД - Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
СНГ - Содружество Независимых Государств 

Ескертпе:
Примечание:
2  EMS - Express Mail Service - жедел-жөнелтілім қызметі
 EMS - Express Mail Service - сервис экспресс-доставки

3. Пошта жəне курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтері туралы ақпаратты 
көрсетіңіз, мың бірлік 

Укажите информацию об услугах почтовой и курьерской деятельности, тысяч единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего 

Одан - 
ауылдық 
жерлер
Из них - 
сельская 

местность
А Б 1 2

1
Газеттер жəне басқа да мерзімді басылымдар 
саны
Количество газет и других периодических изданий 

1.1 шығатын
исходящие

1.2 келетін
входящие

1.3 транзиттік
транзитные

2 Жазбаша хат-хабарлар саны – барлығы
Количество письменной корреспонденции - всего

2.1 шығатын
исходящие

2.2 келетін
входящие

2.3 транзиттік
транзитные

3 Қарапайым жазбаша хат-хабарлар саны
Количество простой письменной корреспонденции

3.1 одан - халықаралық
из них - международные

4 Тапсырысты жазбаша хат-хабарлар саны 
Количество заказной письменной корреспонденции 

4.1 одан - халықаралық
из них - международные

5
Құндылығы жарияланған жазбаша хат-хабарлар 
саны
Количество письменной корреспонденции с объявлен-
ной ценностью 

5.1 одан - халықаралық
из них - международные

6 Гибридтік пошта
Гибридная почта 

6.1 шығатын
исходящие

6.2 келетін
входящие

7 «М» арнайы қаптарының саны
Количество специальных мешков «М»

8 Сəлемдемелер саны
Количество посылок 

8.1 шығатын
исходящие

8.2 келетін
входящие

8.3 транзиттік
транзитные

9
Халықаралық сəлемдемелер (шығатын, келетін) 
саны
Количество международных посылок (исходящие, 
входящие)

10 Бандерольдер саны
Количество бандеролей

10.1 шығатын
исходящие

10.2 келетін
входящие

10.3 транзиттік
транзитные

11
Халықаралық бандерольдер (шығатын, келетін) 
саны
Количество международных бандеролей (исходящие, 
входящие) 

12 Ұсақ пакеттер саны
Количество мелких пакетов

12.1 шығатын
исходящие

12.2 келетін
входящие

12.3 транзиттік
транзитные

13
Жедел пошта жөнелтілімдерінің (EMS қызметтері) 
саны
Количество отправлений ускоренной почты (услу-
ги EMS)

13.1 шығатын
исходящие

13.2 келетін
входящие

13.3 транзиттік
транзитные

14
Жедел поштаның халықаралық жөнелтілімдерінің 
(EMS қызметтері) (шығатын, келетін) саны
Количество международных отправлений ускоренной 
почты (услуги EMS) (исходящие, входящие) 

15 Арнайы байланыс жөнелтілімдерінің саны
Количество отправлений специальной связью

15.1 шығатын
исходящие

15.2 келетін
входящие

15.3 транзиттік
транзитные

16
Арнайы байланыспен халықаралық жөнелтілімдер 
(шығатын, келетін) саны
Количество международных отправлений специаль-
ной связью (исходящие, входящие) 

17 Ірі көлемді жөнелтілімдер саны
Количество крупногабаритных отправлений

17.1 шығатын
исходящие

17.2 келетін
входящие

17.3 транзиттік
транзитные

18 «Директ-мейл» жөнелтілімдер саны
Количество отправлений «Директ-мейл»

19 Өзге де жөнелтілімдер саны
Количество прочих отправлений

4. Пошта қызметінің негізгі сипаттамалары туралы ақпаратты көрсетіңіз («Қазпошта» 
АҚ толтырады)

 Укажите информацию об основных характеристиках почтовой деятельности (заполняет 
АО «Казпочта»)

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего

Одан - ауылдық 
жерлер

Из них - сель-
ская местность

А Б 1 2

1
Пошта байланысының тұрақты бөлімшелерінің 
саны, бірлік
Количество стационарных отделений почтовой 
связи, единиц

2 Пошташылар саны, адам
Число почтальонов, человек

3 Дербес компьютерлер саны, бірлік 
Количество персональных компьютеров, единиц
одан:
из них:

3.1
пошта байланысының ақпараттық жүйелерінің 
жұмысында пайдаланылатын
используемые для работы в информационных си-
стемах почтовой связи

3.2
Интернет желісіне ұжымдық қосылу 
пунктілерінде 
в пунктах коллективного доступа в сеть Интернет

4
Поштаны тасымалдау үшін пайдаланылатын 
автомобильдер паркі, бірлік
Парк автомобилей, используемых для перевозки 
почты, единиц

5. Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, көрсетілген қызмет) 
көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию об объеме произведенной продукции (работ, услуг) по вторичным 
видам деятельности, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Қызмет түрінің атауы
Наименование вида дея-

тельности
ЭҚЖЖ коды

Код ОКЭД
Есепті кезеңге

За отчетный период

А Б 1

1 Барлығы 
Всего

Ескертпе:
Примечание:
3 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады
Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республике Казахстан «О 

государственной статистике»

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы №284 бұйрығына 2-қосымша

«Пошта жəне курьерлік қызметтің қызмет көрсетулері туралы есеп» (коды 191112001, 
индексі 1-байланыс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Пошта жəне курьерлік қызметтің қызмет көрсетулері туралы есеп» (коды 
191112001, индексі 1-байланыс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі - Нұсқаулық) 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленген жəне «Пошта жəне курьерлік қызметтің қызмет көрсетулері туралы есеп» 
(коды 191112001, индексі 1-байланыс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолданылады:
1) арнаулы пошта байланысы – Ұлттық пошта операторының құрылымдық бөлімшесі жүзеге 

асыратын жəне заңмен қорғалатын кез келген құпия жəне құндылықтар, оның ішінде бағалы 
металдар, асыл тастар жəне олардан жасалған бұйымдар бар пошта жөнелтілімдерін, арнаулы 
жəне өзге де жөнелтілімдерді қабылдауды, өңдеуді, күзетуді, тасымалдауды жəне жеткізуді 
(табыс етуді) қамтамасыз ететін курьерлік пошта байланысының түрі;

2) арнаулы жөнелтілімдер - мемлекеттік құпиялар жəне оларды жеткізгіштер, сондай-ақ 
мемлекеттік органдар мен ұйымдардың аса маңызды хат-хабарлары, қорғаныс өнеркəсібінің 
бұйымдары, олардың құрауыш бөлшектері (заттары) мен жүктері салынған тіркелетін пакет-
тер, сəлемдемелер, метиздер; 

3) байланыс - ақпаратты, пошта жəне арнаулы жөнелтілімдерді, пошталық ақша аударым-
дарын қабылдау, жинау, өңдеу, жинақтау, беру (тасымалдау), жеткізу, тарату;

4) жеделдетілген пошта байланысының көрсетілетін қызметтері – пошта жөнелтілімдерін 
жедел өңдеу, тасымалдау, жеткізу жəне (немесе) табыс ету режиміндегі пошта жөнелтілімдерін 
жіберу бойынша көрсетілетін қызметтер; 

5) жазбаша хат-хабар – тіркелмейтін жəне тіркелетін хаттар, пошта карточкалары, бан-
дерольдер жəне ұсақ пакеттер; 

6) курьерлік пошта байланысының көрсетілетін қызметтері – курьер көрсететін, тіркелетін 
пошта жөнелтілімдерін қабылдау, тасымалдау жəне табыс ету бойынша көрсетілетін қызметтер; 

7) пошта жөнелтілімдерi – пошта операторы жіберуге қабылдаған жазбаша хат-хабар, 
жіберілімдер;

8) пошта байланысының көрсетілетiн қызметтері – пошта операторының тіркелетін жəне 
тіркелмейтін пошта жөнелтілімдерiн, пошталық ақша аударымдарын, гибридтік жөнелтілімдерді 
жiберу, мерзімді баспа басылымдарын тарату, пошта төлемі белгілерін жəне филателиялық 
өнімдерді өткізу бойынша қызметі;

9) пошта байланысы - пошта жəне арнаулы жөнелтілімдерді қабылдау, өңдеу, тасымалдау 
жəне жеткізу, сондай-ақ пошталық ақша аударымдары;

10) пошта қызметі – пошта желiлерi арқылы пошта байланысының көрсетілетін қызметтерін ұсыну;
11) хат – мөлшері, массасы жəне буып-түю тəсілі пошта байланысының көрсетілетін 

қызметтерін ұсыну сəйкес көзделген, жазбаша хабарламамен жəне басқа да ұсақ заттармен 
бірге жiберiлетiн, тіркелмейтін жəне тіркелетін пошта жөнелтiлімі; 

12) халықаралық пошта жөнелтілімi – Қазақстан Республикасы аумағының тыс жерлерге 
жiберу үшiн қабылданатын, Қазақстан Республикасының аумағына келiп түсетiн не Қазақстан 
Республикасының аумағы арқылы транзитпен өтетiн пошта жөнелтiлімі.

3. 1-3-бөлімдердің барлық жолдарын Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 
(бұдан əрі - ЭҚЖЖ) 53100 жəне 53200 кодына сəйкес Ұлттық поштамен қатар өзге де пошта 
жəне курьерлік қызметтердің кəсіпорындары толтырады. 4-бөлімді тек Ұлттық пошта толтырады.

Құндық мəндегі барлық көрсеткіштер қосылған құн салығынсыз, бір ондық белгісімен мың 
теңгеде көрсетіледі. 

Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшеге заңды тұлға статистикалық нысанды 
тапсыру бойынша өкілеттік берсе, онда ол осы статистикалық нысанды өзінің орналасқан 
орны бойынша статистика органдарына ұсынады. Егер құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшеде статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктер болмаса, онда заңды 
тұлға статистикалық нысанды өзінің орналасқан орны бойынша статистика органдарына 
олардың орналасқан орындарын көрсете отырып, өздерінің құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері бөлінісінде ұсынады.

Пошталық байланыс қызметтерінің көлеміне ЭҚЖЖ-ға сəйкес ақша аударымдарымен бай-
ланысты қызметтер көлемі қосылмайды, себебі коммуналдық қызметтер мен пошталық жинақ 
банктерінің қызметтері үшін есептеудің пошталық жүйелері көрсететін қызметтері, сондай-ақ 
пошталық ақша аударымдары саласындағы қызметтер ақша-кредит делдалдығының басқа 
түрлері - 64.19 класына жатады.

Қызметінің негізгі түрі бойынша кəсіпорындар құндық мəндегі көрсетілген байланыс 
қызметтерінің көлеміне есепті кезеңде көрсетілген байланыс қызметтері үшін, көрсетілген 
қызметтердің төлем мерзіміне қарамастан халықтан жəне заңды тұлғалардан түскен 
қаражатты енгізеді.

Пошта қызметтерінің көлеміне құндық мəндегі ішкі жəне халықаралық пошталық 
жөнелтілімдердің барлық түрлері қосылады, соның ішінде:

1) пошта төлемдерінің сатылған белгілері; 
2) жазбаша хат-хабарлар Express Mail Service (бұдан əрі - EMS) жөнелтілімдерін жəне 

арнайы байланыс жөнелтілімдерін қоспағанда);
3) жеткізілген түбіртек хабарламалар, зейнетақылық үзінді көшірмелері; 
4) сəлемдемелер (EMS жөнелтілімдерін жəне арнайы байланыс жөнелтілімдерін 

қоспағанда); 
5) бандерольдер, ұсақ пакеттер;
6) шарт негізіндегі мерзімдік басылымдар (жеткізу, жіберу, жөнелту);
7) пошта бөлімшелерінің қызметтері (өнімді сатудан түскен табыстар), филателиялық 

өнім, ашық хаттар, конверттер, жəшік жəне жəшіктік материалдар, қатаң есептілік бланкілері 
жəне өзге де тауарлар;

8) өзге де пошта қызметтері: телеграммаларды қабылдау жəне жөнелту, арнайы қосымша 
байланыс қызметтері, қосымша пошта қызметтері, пошталық жөнелтілімдерін қайтару, EMS 
жөнелтілімдерінің, арнайы байланыстың қызметтері, ірі көлемді пошта жөнелтілімдерін 
жеткізу жəне жіберу бойынша пошта қызметтері, «Директ-мейл» пошта қызметтері жəне басқа 
топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтер. 

2-бөлімнің 1.1-жолында газеттер жəне басқа да мерзімді басылымдармен байланысты по-
шта қызметтеріне кіріс жөнелтілімдерінің, яғни байланыс кəсіпорындары алған жазылушыларға 
жеткізу жəне таратуға арналған газеттер, журналдар сомасы кіреді.

1.2-жол бойынша жазбаша хаттармен байланысты пошта қызметтеріне заңды жəне 
жеке тұлғаларға (EMS жөнелтілімдерін жəне арнайы байланыс жөнелтілімдерін қоспағанда) 
жіберілген, жазбаша хат-хабарлармен алынған қызметтер көлемі кіреді.

1) құнды хаттарды қайта жіберу үшін салмақтық жəне сақтандыру алымдары (соның 
ішінде үстеме төлеммен);

2) мекемелер мен ұйымдардың таңбалау машиналарымен өңделетін жазбаша хат-
хабарлары үшін төлем;

3) қосымша төленген (пошта маркаларымен төленбеген) пошта жөнелтілімдері үшін алым. 

(Соңы. Басы 25-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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Құндық мəндегі жазбаша хабарламаларда бандерольдер жəне ұсақ пакеттер ескерілмейді, 
2-бөлімнің 1.3-жолы бойынша, ал заттай мəнде 3-бөлімнің 10 жəне 12-жолдары бойынша 
көрсетіледі.

1.3-жол бойынша сəлемдемелер жəне бандерольдермен байланысты пошта қызметтері 
халық пен ұйымдарға көрсетілген сəлемдемелерді (қарапайым, құндылығы жазылған), бан-
дерольдер мен ұсақ пакеттерді жөнелту бойынша қызметтер көлемінен, түбіртек хабарла-
маларды, зейнетақылық үзінді көшірмелерді (EMS жөнелтілімдерін жəне арнайы байланыс 
жөнелтілімдерін қоспағанда) жеткізу көлемінен тұрады. 

Пошталық EMS қызметтері 1.5.1-жол бойынша EMS жедел пошта арқылы алушының үйіне 
«есіктен есікке дейінгі» пошталық жөнелтілімдер қызметтерінің көлемін қамтиды. 

1.5.2-жол бойынша пошта арнайы байланыс қызметтері («Ерекше маңызды», «Өте 
құпия», «Құпия») пакеттік жəне сəлемдемелік хат-хабарларды, бағалы жəне аса бағалы 
жөнелтілімдерді, қымбат жəне сирек кездесетін металдар, асыл тастар жəне олардан жасалған 
бұйымдар, ақша белгілері, техникалық құжаттамалар, аспаптар, Қазақстан Республикасы 
заңымен қорғалатын мемлекеттік құпия мен құпиялардың өзге де түрлерін қамтитын ап-
паратуралары бар жөнелтілімдерді қабылдау, өңдеу, тасымалдау жəне жеткізу бойынша 
қызметтер көлемін қамтиды. 

1.5.3-жол бойынша ірі көлемді пошта жөнелтілімдерін жеткізу бойынша пошта қызметтері 
ірі көлемді жəне ауыр салмақты сəлемдемелерді қабылдау, өңдеу жəне жеткізу бойынша 
көлемдерін қамтиды.

1.5.4-жол бойынша пошталық «Директ-мейл» қызметтері жарнамалық материалдарды 
жеткізу, мекенжайлы жəне мекенжайсыз тарату бойынша көлемдерді қамтиды. Жарнамалық 
материалдарға жарнамалық немесе қызметі туралы өзге де ақпараттары бар, немесе тапсы-
рыс беруші компания көрсететін қызметтерден не өнімдерден тұратын парақшалар, буклеттер, 
плакаттар, кітапшалар, тізбелер, журналдар, газеттер немесе басқа материалдар жатады.

4. 3-бөлімнің 1-жолында ішкі жəне халықаралық, шығатын, келетін жəне транзитті газеттер 
жəне басқа да мерзімді басылымдар саны есепке алынады.

2-жолда барлық қарапайым жəне тіркелетін (тапсырыспен келген жəне құндылығы 
жазылған), ішкі жəне халықаралық (шығатын, келетін жəне транзитті) жазбаша хат-хабарлар 
жөнелтілімдері: хаттар, пошталық карточкалар, аэрограммалар, секограммалар, сондай-ақ 
қосымша төленетін жазбаша хат-хабарлар, жеткізілген түбіртек хабарламалар, зейнетақылық 
үзінді көшірмелер есепке алынады.

Кіріс пошта жөнелтілімдері - мекенжайға тапсыру үшін байланыс кəсіпорны қабылдаған 
пошта жөнелтілімдері.

Шығыс пошта жөнелтілімдері - жөнелтушіден қабылданған жəне қайта жіберуге арналған 
(соның ішінде пошта жəшігі арқылы) пошталық жөнелтілімдер (хаттар, бандерольдер, 
карточкалар, сəлемдемелер жəне басқа да пошта жөнелтілімдері).

Транзиттік пошта жөнелтілімдері - алдағы уақытта қайта жіберуге арналған жəне байланыс 
кəсіпорны қабылдаған пошта жөнелтілімдері.

3-жолда барлық қарапайым ішкі жəне халықаралық (шығатын жəне келетін) қарапайым 
жазбаша хат-хабарлары бар жөнелтілімдер: хаттар, пошталық карточкалар, аэрограммалар, 
секограммалар, сондай-ақ қосымша төленетін жазбаша хат-хабарлар, жеткізілген түбіртек 
хабарламалар, зейнетақылық үзінді көшірмелер есепке алынады. 

3.1-жолда қабылданған, өңделген жəне тапсырылған қарапайым жазбаша хат-хабарлардың 
(шығатын жəне келетін) халықаралық жөнелтілімдері: хаттар, пошталық карточкалар, 
аэрограммалар, секограммалар, сондай-ақ қосымша төленетін жазбаша хат-хабарлар 
есепке алынады. 

4-жолда тапсырыспен келген пошталық ішкі жəне халықаралық жазбаша хат-хабарлардың 
(шығатын жəне келетін) алушыға түбіртек берумен қабылданатын жəне алуға оның қол 
қоюымен мекенжайға берілетін, 4.1-жолда соның ішінде халықаралық пошталық жөнелтілімдері 
есепке алынады. 

5-жолда құндылығы жазылған өңделген, тапсырылған жəне жеткізілген, яғни жіберушімен 
белгіленетін қаражат жұмсау құны бағасымен жазбаша, 5.1-жолда соның ішінде халықаралық 
хат-хабарлар жөнелтілімдерінің (шығатын жəне келетін) саны есепке алынады. 

Құндылығы жазылған жазбаша хат-хабарларға жіберуші жəне алушы үшін белгілі 
құндылығын көрсететін құжаттардың, бағалы қағаздардың жіберілетін түпнұсқалары жəне 
басқа да осыған ұқсас құжаттар жатады.

6-жолда жіберушіден қағаз немесе магнитті жеткізгіште қабылданатын, қашықтыққа 
электрондық жолмен жіберілетін, техникалық жəне желілік ресурстардың құрылымы жəне 
мүмкіндіктерімен белгіленетін жəне алушыға физикалық немесе электронды нысанда 
жеткізілетін гибридтік пошталық ішкі хабарламалар (шығатын жəне келетін) саны есепке 
алынады. Мұның өзінде, физикалық нысандағы хабарламалар мекенжайға жазбаша хат-хабар 
ретінде жапсырылған түрде тапсырылады. 

7-жолда қабылданған, өңделген жəне жіберілген «М» халықаралық арнайы қаптарының 
саны есепке алынады.

«М» арнайы қаптары деп бір жіберушімен бір алушыға жолданатын баспа өнімдерінен 
тұратын халықаралық пошта жөнелтілімдері (баспа өнімдері, кітаптар, кассеталар, осы баспа 
өнімдерін сүйемелдейтін дискілер) ұғынылады.

8-жолда ішкі жəне халықаралық (шығатын, келетін жəне транзитті) сəлемдемелер 
(қарапайым жəне құндылығы жазылған) есепке алынады.

9-жолда халықаралық сəлемдемелер (шығатын, келетін) саны есепке алынады.
10-жолда бандерольдер: қарапайым жəне тапсырысты (ішкі жəне халықаралық) жəне 

құндылығы жазылған (ішкі), шығатын, келетін жəне транзитті есепке алынады.
11-жолда халықаралық бандерольдер (шығатын жəне келетін) саны есепке алынады.
12-жолда шығатын (тапсырысты) келетін жəне транзитті (қарапайым жəне тапсырысты) 

ұсақ пакеттер (шығатын, тапсырысты) саны есепке алынады.
13-жолда жеделдетілген пошта жөнелтілімдері: пакеттер (2 килограммға дейінгі салмақтағы 

құжаттардан тұратын жөнелтілімдер) жəне сəлемдемелер (тауарлардан, сондай-ақ 2 килограмм 
жəне одан жоғары салмақтағы құжаттардан тұратын жөнелтілімдер), ішкі жəне халықаралық 
(шығатын, келетін жəне транзитті) есепке алынады.

14-жолда халықаралық жедел пошта жөнелтілімдері (шығатын, келетін) есепке алынады.
15-жолда арнайы байланыс жөнелтілімдері есепке алынады: қарапайым пакеттер жəне 

сəлемдемелер, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, оның ішінде ішкі жəне Тəуелсіз 
мемлекеттер достығы (ТМД) елдеріне жөнелтілетін (шығатын, келетін жəне транзитті) аса 
маңызды жазбаша хат-хабарлардан тұратын, маңыздылық белгілері əртүрлі тіркелетін 
пакеттер, сəлемдемелер, метиздер.

16-жолда халықаралық арнайы байланыс (шығатын, келетін) жөнелтілімдері есепке 
алынады.

17-жолда ішкі ірі көлемді сəлемдемелер (шығатын, келетін жəне транзитті) жөнелтілімдері 
есепке алынады.

18-жолда «Директ-мейл» жарнамалық материалдарды (шығатын, ішкі) жеткізу есепке 
алынады.

5. 4-бөлімнің 1-жолында тікелей тұтынушыларға қызмет көрсететін, тұрақты орналасқан 
орны бар жəне кесте бойынша тұрақты жұмыс істейтін, пошта байланысы стационарлық 
бөлімшелерінің саны есепті жылдың соңына көрсетіледі. 

2-жолда тікелей тұтынушыларға пошта жөнелтілімдерін жеткізуді, сондай-ақ олар толық не-
месе толық емес жұмыс аптасында, толық немесе толық емес жұмыс күнінде жұмыс істейтініне 
қарамастан, пошта ауысымын жəне оны сүйемелдеуді жүзеге асыратын пошташылардың 
жалпы саны жыл соңына көрсетіледі. 

3-жолда есепті жыл соңына пошта байланысы операторлары пайдаланатын дербес 
компьютерлердің (бұдан əрі – ДК) жалпы саны көрсетіледі. 

3.1-жолда есепті жыл соңына пошта байланысы саласында деректерді жинау, сақтау, 
өңдеу жəне тапсыру қызметтерін ұсыну үдерістерін жəне басқа да үдерістерді қолдауға 
арналған тікелей пошта байланысының ақпараттық жүйелерінде пайдаланылатын ДК-ның 
жалпы саны көрсетіледі.

3.2-жолда есепті жыл соңына Интернет желісіне ұжымдық қосылу пунктілеріндегі ДК-ның 
саны көрсетіледі. 

4-жолда пошта байланысы операторларына тиесілі немесе оларға тиесілі еместігіне 
қарамастан, есепті жылы поштаны тасымалдауда қатысатын автомобильдердің жалпы саны 
көрсетіледі. Байланыс ұйымдарына жататын, бірақ тікелей пошта тасымалдауға пайдаланыл-
майтын автомобильдер есепке алынбайды.

6. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

7. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз тасығышта немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Ескертпе: Х - бұл айқындама толтыруға жатпайды.
8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Пошта жəне курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтерінің көлемі туралы 

ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін; 
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін; 
1-жол = 1.1-1.5-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
1.2-жол = 1.2.1-1.2.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
1.3-жол = 1.3.1-1.3.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
1.5-жол ≥ 1.5.1-1.5.4-жолдар ∑ əрбір бағандар үшін.
2) 3-бөлім. «Пошта жəне курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтері туралы ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жолдар үшін;
1-жол = 1.1-1.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
2-жол = 2.1-2.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
2-жол = 3-5-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
3-жол ≥ 3.1-жолдан əрбір баған үшін; 
4-жол ≥ 4.1-жолдан əрбір баған үшін;
5-жол ≥ 5.1-жолдан əрбір баған үшін; 
6-жол ≥ 6.1-6.2-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
8-жол ≥ 8.1-8.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
8-жол ≥ 9-жолдан əрбір баған үшін; 
10-жол = 10.1-10.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
10-жол ≥ 11-жолдан əрбір баған үшін; 
12-жол = 12.1-12.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
13-жол = 13.1-13.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
13-жол ≥ 14-жолдан əрбір баған үшін; 
15-жол = 15.1-15.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
15-жол ≥ 16-жолдан əрбір баған үшін; 
17-жол = 17.1-17.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін.
3) 4-бөлім. «Пошталық қызметтің негізгі сипаттамалары туралы ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін; 
3-жол ≥ 3.1-3.2-жолдар ∑ əрбір баған үшін.
4) 5-бөлім. «Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемі 

туралы ақпарат»:
1-жол = барлық жолдар ∑. 
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Байланыс қызметтері туралы есеп
Отчет об услугах связи

2-байланыс 
2-связь

Жылдық Есепті кезең   Жыл
Годовая Отчетный период          Год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 61 – байланыс кодына сəйкес 
негізгі немесе қосалқы экономикалық қызмет түрлеріне ие заңды тұлғалар жəне (не-
месе) олардың құрылымдық немесе оқшауланған бөлімшелері жəне дара кəсіпкерлер 
тапсырады.
Представляется юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подраз-
делениями и индивидуальными предпринимателями, имеющими основной или вторичный 
виды экономической деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономи-
ческой деятельности 61 – связь.

Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 31 наурызға (қоса алғанда) дейін 
Срок представления - до 31 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

ЖСН коды
код ИИН      

1. Байланыс қызметін көрсетудің нақты орнын көрсетіңіз 
(кəсіпорынның жəне дара кəсіпкердің тіркелген жеріне 
қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место оказания услуг связи (независимо от ме-
ста регистрации предприятия и индивидуального предпринимателя) - 
область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне 
сəйкес аумақ коды (статистикалық нысанды 
қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика 
органының қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору админи-
стративно-территориальных объектов (заполняется 
работником органа статистики при сдаче статистиче-
ской формы на бумажном носителе)

Экономикалық қызмет түрлерінің номенклату-
расына сəйкес (ЭҚЖЖ - мұнда жəне бұдан əрі) 
экономикалық қызметтің нақты жүзеге асырыла-
тын түрінің коды мен атауын көрсетіңіз 

 Укажите наименование и код фактически осущест-
вляемого вида экономической деятельности, соглас-
но Номенклатуре видов экономической деятельно-
сти (здесь и далее - ОКЭД) 

2. Байланыс қызметтерінің көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию об объеме услуг связи, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

Ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан - 
ауылдық 
жерлер
из них - 

сельская 
местность

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан - 
ауылдық 
жерлер
из них - 

сельская 
местность

А Б 1 2 3 4

1 Байланыс қызметінің көлемі
Объем услуг связи

1.1
Қалааралық жəне халықаралық теле-
фон байланысы қызметтері
Услуги междугородной и международной 
телефонной связи
оның ішінде:
в том числе: Х Х Х Х

1.1.1 республика ішінде
внутри республики

1.1.2 ТМД1 елдері
страны СНГ

1.1.3 ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

Ескертпе:
Примечание:
1 ТМД - Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
СНГ - Содружество Независимых Государств 

1.2
Жергілікті телефон байланысы 
қызметтері
Услуги местной телефонной связи
одан:
из них: Х Х Х Х

1.2.1
тіркелген телефон желісіне қосу (орна-
ту) бойынша
по подключению (установке) к фиксиро-
ванной телефонной линии 

1.2.2
тіркелген байланыс қызметіне 
(абоненттік төлем)
за услуги фиксированной связи (абонент-
ская плата)

1.2.3

жергілікті телефон сөйлесулерінің 
құнын уақыттық есептеу-
ге ауыстырылғандар (жергілікті 
шақыруларынын (ҚУЕЖ2-ға 
ауыстырылғандар)) 
переведенные на повременный учет 
стоимости местных телефонных разгово-
ров (от местных вызовов (переведенных 
на СПУС))

1.3 Ұтқыр байланыс қызметтері
Услуги мобильной связи
одан:
из них: Х Х Х Х

1.3.1 Ұялы байланыс қызметтері
Услуги сотовой связи
оның ішінде:
в том числе: Х Х Х Х

1.3.1.1 өз желісі ішінде
внутри своей сети

1.3.1.2
елдің ұялы байланыстың басқа опера-
торлары желілерінде
на сети других операторов сотовой свя-
зи страны 

1.3.1.3
елдің тіркелген байланыс операторла-
ры желілерінде
на сети операторов фиксированной свя-
зи страны 

1.3.1.4
роумингтен басқа, шетел байланыс 
операторлары желілерінде
на сети зарубежных операторов связи, за 
исключением роуминга 

1.3.1.5 деректерді беру бойынша
по передаче данных

1.3.1.6 роуминг қызметтері
услуги роуминга

1.3.1.7
интерконнект (трафикті өткізу) 
қызметтері 
услуги интерконнекта (пропуск трафика) 

Х Х Х

1.4

Сымды жəне сымсыз 
телекоммуникациялық желілер арқылы 
деректерді беру бойынша қызметтер
Услуги по передаче данных по сетям 
телекоммуникационным проводным и 
беспроводным

1.4.1

Телекоммуникациялық сымды желілер 
бойынша деректерді беру жөніндегі 
қызметтер
Услуги по передаче данных по сетям 
телекоммуникационным проводным

1.4.2

Телекоммуникациялық сымсыз 
желілер бойынша деректерді беру 
жөніндегі қызметтер
Услуги по передаче данных по сетям 
телекоммуникационным беспроводным

1.5

Сымды жəне сымсыз 
телекоммуникациялық желілер бойын-
ша Интернет желісінің қызметтері
Услуги сети Интернет по сетям теле-
коммуникационным проводным и бес-
проводным

1.5.1
Интернеттің сымды желіаралық байла-
ныс қызметтері
Услуги межсетевой связи Интернета 
проводные
одан:
из них: Х Х Х Х

1.5.1.1

сымды желі бойынша кең жолақты 
Интернетке қатынау жөніндегі 
қызметтер
услуги по доступу к Интернету широкопо-
лосному по сетям проводным

1.5.2
Интернеттің сымсыз желіаралық бай-
ланыс қызметтері
Услуги межсетевой связи Интернета бес-
проводные
одан:
из них: Х Х Х Х

1.5.2.1

сымсыз желілер бойынша кең 
жолақты Интернетке қатынау жөніндегі 
қызметтер
услуги по доступу к Интернету широкопо-
лосному по сетям беспроводным

1.5.3
Интернет бойынша магистралдық 
қызметтер
Услуги магистральные по Интернету

Х Х

одан:
из них: Х Х Х Х

1.5.3.1

Интернет желісі провайдерлеріне 
магистральді желі арналарына 
қатынауды ұсыну бойынша қызметтер
услуги по предоставлению доступа к ка-
налам магистральной сети провайдерам 
сети Интернет

Х Х

1.6

Сымсыз желілер жəне жерсерігі, 
кабельді инфрақұрылым арқылы 
бағдарламаларды тарату бойынша 
қызметтер
Услуги по распространению программ по 
инфраструктуре кабельной, по сетям бес-
проводным и через спутник

1.6.1

кабельдік инфрақұрылым бойынша 
бағдарламаларды тарату жөніндегі 
қызметтер
услуги по распространению программ по 
инфраструктуре кабельной

1.6.2

сымсыз желілер бойынша 
бағдарламаларды тарату жөніндегі 
қызметтер
услуги по распространению программ по 
сетям беспроводным

1.6.3
жерсерігі арқылы бағдарламаларды 
тарату бойынша қызметтер
услуги по распространению программ 
через спутник

1.7
Өзге де телекоммуникациялық 
қызметтер 
Услуги телекоммуникационные прочие
оның ішінде:
в том числе: Х Х Х Х

1.7.1

телекоммуникация қызметтерін 
ұсынумен байланысты технологиялық 
қызметтер
услуги, технологически связанные с пре-
доставлением услуг телекоммуникаций
одан:
из них: Х Х Х Х

1.7.1.1
жабдықтарды жалға беруді ұсыну бой-
ынша қызметтер
услуги по предоставлению оборудова-
ния в аренду

1.7.1.2
жалға алынған желілерді ұсыну бойын-
ша қызметтер
услуги по предоставлению арендован-
ных линий

1.7.2
басқа топтамаларға енгізілмеген өзге 
де телекоммуникациялық қызметтер
услуги телекоммуникационные прочие, не 
включенные в другие группировки
одан:
из них: Х Х Х Х

1.7.2.1

байланыс операторлары үшін трафикті 
(интерконнект) өткізу бойынша 
қызметтер
услуги по пропуску трафика (интеркон-
нект) для операторов связи

Х Х Х

Ескертпе:
Примечание:
2 ҚУЕЖ - қосылудың уақыттық есепке алу жүйесі
СПУС - система повременного учета соединений

3. Тіркелген телефон желілерінің саны бойынша ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию по числу фиксированных телефонных линий, единиц 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

Ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о одан - ауылдық 
жерлер

из них - сель-
ская местность Ба

рл
ы

ғы
вс

ег
о одан - ауылдық 

жерлер
из них - сель-

ская местность
А Б 1 2 3 4

1
Тіркелген телефон 
желілерінің саны
Число фиксированных теле-
фонных линий 
оның ішінде:
в том числе: Х Х Х Х

1.1

аналогты тіркелген теле-
фон желілері (ЖҚКТЖ3 
желілері) 
аналоговые фиксированные 
телефонные линии (сети 
КТСОП )

1.2
цифрлық телефон станция-
ларына қосылғаны 
подключенных к цифровым 
телефонным станциям

1.2.1

қызметтік 
интеграциялаумен 
цифрлық желіге қосылған
подключенных к цифровой 
сети с интеграцией служб 

1.2.2 VoIP4 абоненттік желілері
абонентские линии VoIP

1.3 таксофондар
таксофоны Х Х

Ескертпе:
Примечание:
3  ЖҚКТЖ - Жалпы қолданыстағы коммутацияланған телефон желілері
 КТСОП - Коммутируемая телефонная сеть общего пользования
4  VoIP - Интернет желісі немесе кез келген IP-желілер бойынша сөздік дабылдарды 

жеткізуді қамтамасыз ететін байланыс жүйесі
 VoIP - система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сети Интернет или 

по любым другим IP-сетям

4. Қалааралық телефон байланысының шақырулары бойынша ақпаратты көрсетіңіз, 
бірлік

 Укажите информацию по вызовам междугородной телефонной связи, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан - ауылдық 
жерлер

Из них - сель-
ская местность

А Б 1 2

1

Автоматты қалааралық телефон бай-
ланысы бойынша шыққан, сөйлесумен 
аяқталған шақырулар саны
Количество исходящих вызовов по автома-
тической междугородной телефонной связи, 
закончившихся разговорами
одан:
из них: Х Х

1.1 республика ішінде
внутри республики

5. Тіркелген телефон байланысының трафигін өткізу бойынша ақпаратты көрсетіңіз, 
мың минут

 Укажите информацию по пропуску трафика фиксированной телефонной связи, тысяч минут

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Трафик түрлері
Виды трафика

келетін
входящие 

шығатын
исходящие 

транзиттік
транзит-

ные 
А Б 1 2 3

1
Жергілікті тіркелген телефон трафигі 
(құнды уақытты есептеу жүйесі кезінде)
Местный фиксированный телефонный трафик 
(при системе повременного учета стоимости)

Х

2
Ұялы байланыс желісіне (нен) тіркелген 
байланыс желісінің трафигі
Трафик сетей фиксированной связи на (от) 
сети сотовой связи

Х

3
Қалааралық (ішкі аймақтықты қоса) теле-
фон трафигі 
Междугородный (включая внутризоновый) 
телефонный трафик

4 Халықаралық телефон трафигі 
Международный телефонный трафик 
оның ішінде:
в том числе: Х Х Х

4.1 ТМД елдері
страны СНГ

4.2 ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

6. Заттай көріністегі ұялы байланыс қызметінің көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз 
 Укажите информацию об объеме услуг сотовой связи в натуральном выражении

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего 

А Б 1

1
Ішкіжелілік трафик (ұялы байланыстың бір желідегі абоненттері 
арасында), мың минут
Внутрисетевой трафик (между абонентами одной сети сотовой свя-
зи), тысяч минут

2
Ұялы байланыстың басқа да операторлары желісіне шығыс 
трафигі, мың минут
Исходящий трафик на сети других операторов сотовой связи, ты-
сяч минут

3
Басқа да ұялы байланысы операторлары желісінен кіріс 
трафигі, мың минут
Входящий трафик от сети других операторов сотовой связи, тысяч 
минут

4
Ұялы байланыстың операторлары желісінен халықаралық 
шығыс трафигі, мың минут
Исходящий международный трафик от сетей операторов сотовой 
связи, тысяч минут

5
Ұялы байланыс операторлары желісіне халықаралық кіріс 
трафигі, мың минут
Входящий международный трафик на сети операторов сотовой свя-
зи, тысяч минут 

6

Өз абоненттерінің (ұялы байланыстың ұлттық желілерінің шетелдегі 
абоненттері) халықаралық роумингі трафигінің көлемі, мың минут
Объем трафика международного роуминга своих абонентов (абонен-
тов национальных сетей сотовой связи, находящихся за рубежом), 
тысяч минут

7
Тіркелген телефон байланысы операторлары желісіне шығыс 
трафигі, мың минут
Исходящий трафик на сети операторов фиксированной телефонный 
связи, тысяч минут

8
Тіркелген телефон байланысы операторлары желісінен кіріс 
трафигі, мың минут
Входящий трафик от сетей операторов фиксированной телефонный 
связи, тысяч минут

9
Басқа елдердің ұялы байланысы желілері абоненттерінің 
халықаралық роуминг трафигі, мың минут
Трафик международного роуминга абонентов сетей сотовой связи 
других стран, тысяч минут

10
Ұялы байланыс желілеріндегі қысқа шығыс хабарламаларының 
(SMS) жалпы саны, мың бірлік
Общее количество исходящих коротких сообщений (SMS) в сетях со-
товой связи, тысяч единиц

10.1
одан ұялы байланыс желілеріндегі қысқа халықаралық шығыс 
хабарламаларының (SMS) жалпы саны, мың бірлік
из них общее количество исходящих международных коротких со-
общений (SMS) в сетях сотовой связи, тысяч единиц

11
Ұялы байланыс желілеріндегі шығыс мультимедиа 
хабарламаларының (MMS) жалпы саны, мың бірлік
Общее количество исходящих мультимедиа сообщений (MMS) в се-
тях сотовой связи, тысяч единиц

7. Ұтқыр байланыс абоненттерінің саны бойынша ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию по числу абонентов мобильной связи, единиц

Барлығы
Всего 

Одан ұялы 
байланыс

Из них сотовая 
связь

А Б 1 2

1 Абоненттер саны, барлығы
Число абонентов, всего

1.1 одан алдын ала төлем төлеген абоненттер
из них абоненты с предоплатой

2 Ауыстырылған ұялы байланыс нөмірлерінің саны
Количество перенесенных номеров сотовой связи

3

Ұтқыр желі арқылы машинааралық өзара іс-
қимылға (М2М) абоненттік қосылулар саны 
(кептелістерді мониторингілеу функциясы-
мен навигаторлар, өз көлігінің орналасқан ор-
нын айқындау, клиенттерге қызмет көрсететін 
өзінің бөлшек сауда нүктелерімен байланысты 
қамтамасыз ету) 
Число абонентских подключений к межмашинному 
взаимодействию (М2М) по мобильной сети (навига-
торы с функцией мониторинга пробок, определение 
местоположения своего транспорта, обеспечения 
связи со своими розничными точками обслуживания 
клиентов) 

 7.1 Деректерді төмен жəне орташа жылдамдықты беруге қолжетімділігі бар ұялы 
байланыс абоненттерінің саны, бірлік 

 Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к низко- и среднескоростной пере-
даче данных, единиц 

8. Жіберілген телеграммалар саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию о количестве отправленных телеграмм, единиц 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показа-

телей Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

барлығы
всего

одан - 
ауылдық 
жерлер

из них - сель-
ская мест-

ность

барлығы
всего

одан - 
ауылдық 
жерлер

из них - сель-
ская мест-

ность
А Б 1 2 3 4

1
Жіберілген телеграмма-
лар саны
Количество отправленных 
телеграмм
одан: 
из них: Х Х Х Х

1.1 республика ішінде
внутри республики

9. Тіркелген Интернет абоненттері туралы ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию об абонентах фиксированного Интернета, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан - 
ауылдық 
жерлер

из них - сель-
ская мест-

ность

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан - 
ауылдық 
жерлер

из них - сель-
ская мест-

ность
А Б 1 2 3 4

1
Тіркелген Интернет абоненттерінің 
саны, барлығы
Число абонентов фиксированного 
Интернета, всего
оның ішінде:
в том числе: Х Х Х Х

2
Тіркелген (сымды) Интернет 
абоненттерінің саны
Число абонентов фиксированного (про-
водного) Интернета
оның ішінде:
в том числе: Х Х Х Х

2.1
коммутациялық қолжетімділікті пай-
даланумен
с использованием коммутированно-
го доступа

2.2
жоғары жылдамдықты кең жолақты 
қолжетімділікті пайдаланумен 
с использованием высокоскоростного 
широкополосного доступа
оның ішінде:
в том числе: Х Х Х Х

2.2.1 кабельді модемді пайдаланумен 
с использованием кабельного модема

2.2.2
цифрлық абоненттік желіні (ЦАЖ) 
пайдаланумен 
с использованием цифровой абонент-
ской линии (ЦАЛ)

2.2.3

пəтерге/ғимаратқа (FTTH/В) 
талшықты-оптикалық қосылуды 
пайдаланумен 
с использованием волоконно-оптиче-
ского подключения к квартире/зданию 
(FTTH/В)

2.2.4

жоғары жылдамдықты кең жолақты 
қолжетімділікті пайдаланумен өзге 
де абоненттер
прочие абоненты с использованием 
высокоскоростного широкополосно-
го доступа 

3

Жерсеріктік желілерді пайдаланумен 
Интернетке сымсыз кең жолақты 
қатынауды пайдаланатын абонент-
тер саны 
Число абонентов беспроводного досту-
па к Интернету с использованием спут-
никовых линий 

4

Жер үстінде тіркелген сымсыз 
байланыстың желілерін пайдалану-
мен Интернетке сымсыз кең жолақты 
қатынауды пайдаланатын абонент-
тер саны
Число абонентов беспроводного ши-
рокополосного доступа к Интернету с 
использованием линий наземной фик-
сированной беспроводной связи

10. Жылдамдығы бойынша жоғары жылдамдықты кең жолақты қолжетімділікті 
пайдаланумен тіркелген (сымды) Интернет абоненттерінің саны туралы ақпаратты 
көрсетіңіз, бірлік

 Укажите информацию о числе абонентов фиксированного (проводного) Интернета с ис-
пользованием высокоскоростного широкополосного доступа по скорости, единиц 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1

1 256 кбит/с8 - тан 2 Мбит/с9-а кем емеске
от 256 кбит/с до менее 2 Мбит/с

2 2 Мбит/с - тан 10 Мбит/с-а кем емеске
от 2 Мбит/с до менее 10 Мбит/с 

3 10 Мбит/с - тан жоғары
выше 10 Мбит/с

11. Интернет желісіне жылжымалы сымсыз кең жолақты қолжетімділікті пайдала-
натын абоненттер саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, бірлік

 Укажите информацию о числе абонентов подвижного беспроводного широкополосного 
доступа к сети Интернет, единиц 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан - халық
Из них - насе-

ление
А Б 1 2

1
Ұтқыр кең жолақты қолжетімділігі бар абонент-
тер саны
Число абонентов мобильного широкополосного 
доступа
оның ішінде:
в том числе: Х Х

1.1

ұтқыр кең жолақты байланыс арқылы 
деректерді жəне сөйлеуді беру бойынша або-
ненттер саны
число абонентов по передаче данных и речи по 
мобильной широкополосной связи 

1.2
ұтқыр кең жолақты байланыс арқылы тек 
деректерді беру абоненттерінің саны
число абонентов только передачи данных по мо-
бильной широкополосной связи 

2

LTE/WiMAX технологиялары негізінде ұтқыр кең 
жолақты байланыс қызметіндегі белсенді або-
ненттер саны
Число активных абонентов на услуги мобильной 
широкополосной связи на основе технологий LTE/
WiMAX

Ескертпе:
Примечание:
5  Кбит/с - килобит секундына 
Кбит/с - килобит в секунду 
6  Мбит/с - мегабит секундына 
Мбит/с - мегабит в секунду

12. Интернет желісіндегі трафик туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о трафике в сети Интернет

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1

1
Нөмірді терумен Интернет желісіне тіркелген қатынау трафигі, 
мың минут
Трафик фиксированного доступа к сети Интернет с набором номера, 
тысяч минут

2
Интернет желісіне тіркелген (сымды) кең жолақты қатынау 
трафигі, ГБайт10 
Трафик фиксированного (проводного) широкополосного доступа к 
сети Интернет, ГБайт 

2.1 одан сыртқы трафик 
из них внешний трафик

3
Интернет желісіне тіркелген сымсыз кең жолақты қатынау 
трафигі, ГБайт
Трафик фиксированного беспроводного широкополосного доступа к 
сети Интернет, ГБайт 

4 Ұтқыр Интернет трафигі, ГБайт 
Трафик мобильного Интернета, ГБайт 

4.1
ұтқыр кең жолақты байланысты пайдаланумен интернет-трафик 
(елдегі), ГБайт
интернет-трафик с использованием мобильной широкополосной свя-
зи (в пределах страны), ГБайт

4.2
ұтқыр кең жолақты байланысты пайдаланумен интернет-трафик 
(елден тысқары, шығыс роуминг), ГБайт
интернет-трафик с использованием мобильной широкополосной свя-
зи (за пределами страны, исходящий роуминг), ГБайт

5
Пайдаланылатын халықаралық Интернетті (трафик) өткізу 
жолағы, Мбит/с
Используемая международная полоса пропускания Интернета (тра-
фик), Мбит/с

6
Нақты (іске қосылған) халықаралық Интернетті өткізу жолағы, 
Мбит/с
Реальная (задействованная) международная полоса пропускания 
Интернет, Мбит/с

13. Тарату көрсеткіштері мен басқа да көрсеткіштер туралы ақпаратты көрсетіңіз, 
бірлік

 Укажите информацию о показателях вещания и других показателях, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан - 
ауылдық 
жерлер
из них - 

сельская 
местность

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о одан - ауылдық 
жерлер

из них - сельская 
местность

А Б 1 2 3 4

1
Кабельді телевизия 
абоненттерінің саны
Число абонентов кабельного 
телевидения

1.1 одан интерактивті 
из них интерактивного 

2
Жерсеріктік телевизия 
абоненттерінің саны
Число абонентов спутникого 
телевидения

3

Цифрлық интерактивті телеви-
зия (IPTV) бойынша абоненттік 
қызмет көрсетуге қосылған 
абоненттік қосылулар саны
Число абонентских подключений 
на абонентское обслуживание 
по цифровому интерактивному 
телевидению (IPTV)

 

4

Телевизиялық қызмет 
көрсетуге қосылған басқа да 
абоненттік қосылулар саны
Число других абонентских под-
ключений на телевизионное 
обслуживание

5

Тіркелген кең жолақты жəне 
тіркелген телефон байланы-
сы қызметтерінің жиынтығын 
қолданатын абоненттер саны
Число абонентов, использующих 
пакет услуг фиксированной ши-
рокополосной и фиксированной 
телефонной связи

6

Тіркелген телефон, тіркелген 
кең жолақты жəне ақылы 
телевизия қызметтерінің 
жиынтығын пайдаланатын 
абоненттердің саны
Число абонентов, использующих 
пакет услуг фиксированной теле-
фонной, фиксированной широ-
кополосной связи и платного 
телевидения

Ескертпе:
Примечание:
7 Гбайт - Гигабайт 
ГБайт - Гигабайт 

13.1 Кабельді телевизия негізгі станцияларының 
(жүйелерінің) саны, бірлік    
Количество головных станций (систем) кабельного 
телевидения, единиц 

13.1.1 одан ауылдық жерлер, бірлік    
из них в сельской местности, единиц 

14. Аумақты (халықты) ұялы байланыс желісімен жəне цифрлық эфирлік телехабар 
таратумен қамту туралы ақпаратты көрсетіңіз

 Укажите информацию об охвате территории (населения) сетью сотовой связи и эфирным 
цифровым телевещанием

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан - ауылдық 
жерлер

Из них - сельская 
местность

А Б 1 2

1
Аумақты ұялы байланыс желісімен қамту 
пайызы
Процент охвата территории сетью сотовой 
связи 
одан: 
из них: Х Х

1.1 3G желісімен
сетью 3G

1.2 4G желісімен
сетью 4G

2
Аумақты эфирлік цифрлық телехабар тара-
тумен қамту пайызы
Процент охвата территории эфирным цифро-
вым телевещанием

3
Халықты ұялы байланыс желісімен қамту 
пайызы
Процент охвата населения сетью сотовой связи 
одан: 
из них: Х Х

3.1 3G желісімен
сетью 3G

3.2 4G желісімен
сетью 4G

15. Қалааралық жəне халықаралық байланыс арналарының ұзындығы туралы 
ақпаратты көрсетіңіз, мың арна-километр

Укажите информацию о протяженности междугородных и международных каналов связи, 
тысяч канало-километров

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Арналардың ұзындығы

Протяженность каналов 
1.1 одан цифрлық беру жүйелері 

из них цифровые системы передачи 

1.1.1
одан 2 Мбит/с-тан 1 Гбит/с-қа дейін жəне одан жоғары жіберу 
жолағымен Ethernet интерфейсі арқылы:
из них через интерфейс Ethernet с полосой пропускания от 2 Мбит/с 
до 1 Гбит/с и более:

1.1.1.1 2 Мбит/с
1.1.1.2 10 Мбит/с
1.1.1.3 100 Мбит/с
1.1.1.4 1 Гбит/с жəне одан жоғары

1 Гбит/с и более
16. Коммутациялық станциялар (пунктілер), жерсеріктік байланыс пен таратудың 

жер станциялары туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о земных станциях спутниковой связи и вещания

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің 
атауы

Наименование по-
казателей

Орнатылғандары
Монтированные

Іске қосылғандары
Задействованные

саны, бірлік
количе-

ство, еди-
ниц

сыйымдылығы, 
нөмірлер (ар-

налар)
емкость, номе-
ров (каналов)

саны, бірлік
количество, 

единиц

сыйымдылығы, 
нөмірлер (ар-

налар)
емкость, номеров 

(каналов)
А Б 1 2 3 4

1

Жерсеріктік 
байланыс пен 
таратудың жер 
станциялары
Земные станции 
спутниковой связи и 
вещания

1.1

одан 
телевизиялық 
тарату
из них телевизион-
ного вещания

Х Х

17. Коммутациялық станциялардың (пунктілердің) сыйымдылығы туралы ақпаратты 
көрсетіңіз

 Укажите информацию о емкости коммутационных станций (пунктов)

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Орнатылғандары
Монтированные

Іске қосылғандары
Задействованные

А Б 1 2

1

Коммутациялық станциялардың 
(пунктілердің) сыйымдылығы, мың 
нөмір 
Емкость коммутационных станций (пун-
ктов), тысяч номеров

1.1
одан цифрлық коммутациялық стан-
циялар (пункілер)
из них цифровые коммутационные стан-
ции (пункты)

(Жалғасы. Басы 27-бетте) 

(Жалғасы 29-бетте) 
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18. Сымсыз байланыстың базалық станцияларының саны туралы ақпаратты 
көрсетіңіз

 Укажите информацию о количестве базовых станций беспроводной связи, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1

1 Сымсыз байланыстың базалық станцияларының саны, бірлік
Количество базовых станций беспроводной связи, единиц
одан:
из них: Х

1.1 ұтқыр
мобильная

1.1.1 одан ұялы
из них сотовая

19. Байланыс қызметтерінің сапасы туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о качестве услуг связи 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атаулары
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1

1 Жөндеу бюросына түскен өтінімдердің жалпы саны, бірлік
Общее количество поступивших заявок на бюро ремонта, единиц 

2 Анықталған ақаулардың жалпы саны, бірлік
Общее количество выявленных повреждений, единиц 

3
Жыл ішінде бекітілген 100 желіге келетін ақаулар саны, бірлік
Число неисправностей на 100 фиксированных линий за год, 
единиц

4 Ұтқыр-ұялы байланыстың табыссыз шақыртулар саны, бірлік
Количество неуспешных вызовов мобильно-сотовой связи, единиц 

5 Ұтқыр-ұялы шақыртуларға əрекеттер саны, бірлік
Количество попыток мобильно-сотовых вызовов, единиц 

6
Ұтқыр-ұялы байланыстардың тасталған шақыртуларының 
саны, бірлік
Количество сброшенных вызовов мобильно-сотовой связи, единиц 

7
Дұрыс орналастырылған ұтқыр-ұялы кіріс жəне шығыс 
қоңырауларының саны, бірлік 
Количество правильно установленных мобильно-сотовых звонков 
входящих и исходящих, единиц 

8
Тіркелген (сымды) кең жолақты байланыс қызметіне іске қосу 
уақыты, күндер
Время активации услуги фиксированной (проводной) широкопо-
лосной связи, дней

20. Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемі туралы 
ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию об объеме произведенной продукции (работ, услуг) по вторичным 
видам деятельности, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Қызмет түрінің атауы
Наименование вида деятельности

ЭҚЖЖ коды
Код ОКЭД

Есепті жылға
За отчетный год

А Б В 1

1 Барлығы 
Всего

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
8  Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 284 бұйрығына 4-қосымша

«Байланыс қызметтері туралы есеп» (коды 191112002, индексі 2-байланыс, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 

нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Байланыс қызметтері туралы есеп» (коды 191112002, индексі 2-байланыс, 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын тол-
тыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Байланыс қызметтері туралы есеп» 
(коды 191112002, индексі 2-байланыс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) абонент – байланыс қызметін көрсету мақсаттары үшін абоненттік желі, абоненттік нөмір 

жəне (немесе) сəйкестендіру кодын бөлумен байланыс қызметін көрсетуге шарт жасалған 
жеке немесе заңды тұлғалар;

2) байланыс арнасы – жиіліктер белдеуінде немесе осы байланыс арнасына тəн беру 
жылдамдығымен телекоммуникация құралдары арасында сигнал беруді қамтамасыз ететін 
телекоммуникация құралдары мен тарату ортасының кешені. Байланыс түріне қарай арналар - 
телефон, телеграф, деректер беру арналары, ал аумақтық белгілері бойынша - халықаралық, 
қалааралық, аймақтық жəне жергілікті арналар болып бөлінеді;

3) қалааралық телефон байланысы – жергілікті телефон байланысын қоспағанда, Қазақстан 
Республикасы аумағында орналасқан байланыс қызметтерін пайдаланушылар арасындағы 
телефон байланысы; 

4) интернет-трафик – белгілі бір уақыт кезеңінде Интернетке жалғау арқылы берілетін жəне 
қабылданатын ақпараттың көлемі;

5) ұялы байланыс – абоненттің бір ұяшықтан екінші ұяшыққа қозғалуы барысында 
байланыстың үзілмеуін қамтамасыз ететін жəне радиотолқындар арқылы көбінесе ауызша 
сөйлеу түрінде берілетін ақпаратпен екі жақты (көп тарапты) алмасуға арналған, қызмет 
көрсетілетін аумақты бірнеше ұяшықтарға бөлетін электр байланысының түрі;

6) халықаралық телефон байланысы – Қазақстан Республикасының аумағындағы байла-
ныс қызметтерін пайдаланушылар мен басқа мемлекеттің аумағындағы байланыс қызметтерін 
пайдаланушылар арасындағы телефон жалғанымы.

3. Есептіліктің құндық көріністегі барлық көрсеткіштері қосылған құн салығын есепке алу-
сыз, бір ондық белгісімен мың теңгеде көрсетіледі. 

Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшеге заңды тұлға статистикалық нысанды 
тапсыру бойынша өкілеттік берсе, онда ол өзі орналасқан жердегі статистика органдары-
на осы статистикалық нысанды ұсыну керек. Егер құрылымдық бөлімше жəне оқшауланған 
бөлімшеде статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктер болмаса, онда заңды 
тұлға өзі орналасқан жердегі статистика органдарына олардың аумақтарын көрсете отырып, 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелер бөлінісінде статистикалық нысанды ұсынады.

4. 2-бөлімнің 1-жолында кəсіпорын қызметінің негізгі жəне қосалқы түрлері бойынша 
көрсетілген байланыс қызметінің құндық көріністегі көлеміне есепті кезеңде (жыл) көрсетілген 
қызметтерге ақшаның түскен күніне қарамастан, есепті кезең ішінде халыққа, кəсіпорындарға 
жəне ұйымдарға көрсетілген байланыс қызметінің көлемі қосылады.

Құндық көріністегі халыққа көрсетілген байланыс қызметтерінің көлеміне азаматтарға 
олардың қаражаттары үшін көрсетілген қызметтерден алынған түскен қаражаттар қамтылады. 

Байланыс қызметтерінің барлық түрлерінен қызметтер көлеміне халықаралық, қалааралық 
телефон байланыс қызметтерінен, жергілікті телефон байланысынан, байланыс арналарын 
жалға беруден, деректерді беруден, сымсыз байланыстан, телеграфтық байланыстан, өзге 
де телекоммуникациялық қызметтер бойынша ұсынылған қызмет көрсетулер бойынша түскен 
табыстар кіреді.

1.1-жолда қалааралық жəне халықаралық телефон байланысы қызметінің көлеміне 
қалааралық жəне халықаралық телефондық сөйлесулерді, таксофон арқылы сөйлесулерді, 
IP-телефония бойынша қызмет көрсетулер, Интернет желісін немесе кез келген IP-желісін 
халықаралық жəне қалааралық телефон сөйлесулерін ұйымдастыру жəне жүргізу жəне нақты 
уақыт режимінде факстерді беру құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін технология-
ларды ұсыну бойынша қызмет көрсетулерді қамтиды.

1.2-жолда жергілікті телефон байланысы желілерінің көрсеткен қызметтерінің көлемі 
қалалық (жергілікті) телефондалған аймақтар (облыстар) арасындағы байланысты орнату 
жəне ұстауға қажетті қосу (қайта қосу) жəне беру (деректер мен хабарламаларды) бойынша 
қызмет көрсетулерді қамтиды. Осы қызмет көрсетулер телефонды жеке жəне ұжымдық (сəйкес 
төлемақымен) пайдалануды қарастырады. Осыған телефондық аппаратты орнату (қайта 
орнату), жөндеу жəне ауыстыру (телефон нөмірін анықтай алатын немесе нөмірді анықтай 
алмайтын негізгі жəне параллельді), абонент нөмірін ауыстыру, байланыстың жергілікті теле-
фон байланыс желісіне келген ақауларды жөндеу жəне басқа да қосымша қызметтер бой-
ынша (күзет дабылдамасының қосылуы, қосымша телефон шалулар, жарық дабылдамасы) 
қызметтер жатқызылады.

Жергілікті телефон байланысына Қазақстан Республикасының аумағында
орналасқан бір елді мекендегі абоненттер арасындағы телефон байланысы жатады.
1.3-жолда ұтқыр телефон байланысы көрсеткен қызметтердің көлемі тасымалданатын 

ұтқыр телефон (радиотелефон) бойынша хабарламаларды қабылдау жəне жіберу жөніндегі 
қызметтерден тұрады. Мұндай телефондарда жалпы пайдаланудағы телефон желілеріне не-
месе ұтқыр телефондарға ену рұқсаты бар жəне жалпы пайдаланудағы телефон желілеріне, 
оның ішінде факсимильді байланысқа тəн барлық функцияларды орындайды.

Интерконнект (трафикті өткізу) қызметінің көлеміне байланыс операторларынан қаражаттың 
түсімі енгізіледі. Интерконнект - операторлардың арасындағы желіаралық байланысты 
білдіреді. Интерконнектке мөлшерлеме бір оператордың өзге операторға абоненттің өз 
желісінен тыс сөйлесудің əр минуты үшін төлеген сомасын анықтайды. Желі ішіндегі қоңырау 
шалудың тарифі əдетте аз болады, өйткені бұған қосалқы төлем жоқ.

Ұтқыр байланыс бойынша көрсеткіштер қозғалыстағы абоненттерге өзара жəне тұрақты 
телефон желісінің абоненттерімен байланысуға мүмкіндік беретін ұтқыр байланыстың қызмет 
көрсетулерін ұсынатын операторлармен толтырылады. Ұтқыр байланыстың қызметтер 
көлемiнде транкингтік байланыс қызметтерінің көлемі (топтық шақыру режимінде қызмет 
ететін радиобайланыс) белгіленеді. 

1.4-жолда деректерді беру үшін байланыс желілерінің қызмет көрсету көлеміне əртүрлі 
немесе бірдей сызбалы жабдықтары (құрылғылары) бар түпкілікті пункттер (абоненттер) 
арасындағы деректерді беру бойынша желілік қызметтер кіреді. Деректерді беру (жəне 
қабылдау) бойынша қызмет көрсетулер байланыс желісінің жалпы қолжетімді, сондай-ақ 
белгіленген (тұтынушылармен арнайы төленген) арналары арқылы жүзеге асырылады. 
Деректерді берумен есептеу құралдары деп бұдан кейін өңдеу немесе өңдеуден кейінгі қос 
белгілер түрінде ұсынылған деректерді беруді электр байланысы құралдарымен қамтамасыз 
ететін электр байланысы танылады.

«Деректердi беру қызметі» ретінде электр байланысының мамандандырылған, сондай-ақ 
мамандандырылмаған желілері бойынша, коммутацияланатын, сондай-ақ коммутациялан-
байтын желiлер бойынша деректерді қабылдау жəне беру бойынша байланыс операторының 
(операторларының) қызметiнiң өнiмi танылады.

Коммутацияланатын байланыс желісіне беретiн жəне қабылдайтын құрылғыны қосу 
уақытша ғана орнатылатын байланыс желiсi жатады.

Коммутацияланбайтын байланыс желісі телеграфтық желінің екі пункті арасында тұрақты 
қосылуға арналған телеграф арнасы дегенді білдіреді. Коммутацияланбайтын арналар беру 
бағытына үнемi бекiтiлген деректерге жəне хабарламалармен алмасу үшiн арнайы қосылуды 
талап етпейді. 

Деректердi беру электр байланысы желісі бойынша байланыс құралдарын пайдаланумен 
оларды тасымалдау түйiні жəне арналардан тұратын, электрлік сигналдарға сəйкес қабылдау-
табыстауды қамтамасыз ету болып табылады. 

Интернет желісі деп оның элементтері TCP/IP хаттамасында негізделген бірыңғай 
мекенжайлық кеңістік арқылы бір-бірімен өзара байланысқан, пайдаланушыларға көптеген 
ақпараттық, бизнес ресурстарға жəне электрондық поштаға қол жеткізу мүмкіндігін ұсынатын 
ғаламдық ақпараттық жүйе ұғынылады.

1.7-жолда өзге де телекоммуникациялық қызметтер көлемі мыналарды қамтиды:
технологиялық тұрғыдан басқа байланыс операторларының телекоммуникация желісіне 

қосу жəне жалғау бойынша телекоммуникация қызметтерін ұсынумен байланысты қызметтер;
телекоммуникация желісіне абоненттік қолжетімділікті ұйымдастыру бойынша қызметтер; 
жалға алынған арналарды ұсыну қызметтері;
техникалық қызмет көрсету жəне телекоммуникациялық жабдықты жəне желінің 

инфрақұрылымы элементтерін жөндеу бойынша қызметтер;
телекоммуникациялық жабдықты, желінің инфрақұрылымы элементтерін жалға беру 

бойынша қызметтер;
байланыс операторларының көлік желісі арналарына қолжетімділікті ұсыну бойынша 

қызметтер;
байланыс операторлары үшін трафикті (интерконнект) өткізу бойынша қызметтер. 
5. 3-бөлімнің 1-жолында есепті жылдың соңына тіркелген телефон желілерінің саны 

көрсетіледі. Тіркелген телефон желісі абоненттің соңғы жабдығын жалпы қолданыстағы ком-
мутацияланатын желімен байланыстыратын жəне телефон стациясының жабдығында бөлінген 
порты бар белсенді желі болып табылады. Көрсеткішке аналогты тіркелген телефон желілерінің, 
қызметтерді интеграциялаумен цифрлық желінің (бұдан əрі – ИҚЦЖ) каналдарына қосылған 
телефон желілерінің, тіркелген сымсыз байланыс абоненттерінің, жалпы қолданыстағы ақылы 
таксофондар жəне VoIP абоненттерінің санын қосу керек. 

1.1-жолда аналогты тіркелген телефон желілерінің саны көрсетіледі (жылдың соңына 
қосылу пункттері). Жалпы қолданылатын коммутацияланған телефон желілерінің тікелей 
қызметтері (ЖҚКТЖ) жалпы қолданылатын электрлі байланыс желісімен осы тұтынушыны 
қосатын, тұтынушы тікелей электрлі байланыс операторына қосылған ахуал болып анықталады.

1.2-жолда есепті жылдың соңына сандық телефон станцияларына қосылған тіркелген 
телефон желілерінің саны көрсетіледі.

1.2.1-жолда есепті жылдың соңына қызметтерді ИҚЦЖ каналдарына қосылған тіркелген 
телефон желілерінің саны көрсетіледі.

1.2.2-жолда IP (VoIP) хаттамасы бойынша сөйлеуді жеткізу үшін тіркелген желідегі або-
ненттер саны көрсетіледі. Кіріс жəне шығыс қоңырауларының трафигін қамтамасыз ететін 
VoIP тіркелген телефон желісінің абоненттер санын көрсетеді. Мұнда интернет-протоколы 
негізінде қосылған VoIP абоненттері қосылады. VoIP қосымша базасындағы бағдарламалық 
қамтамасыз ету (Skype, hotmail, yahoo пайдаланушылар) қосылмайды. 

1.3-жолда жалпы қолданылатын барлық түрлі жалпы таксофондар саны, оның ішінде 

карта немесе тиынмен төленетін, сөйлесу пункттеріндегі жалпы қолданыстағы таксофондар 
көрсетіледі. Таксофон деп бір рет сөйлесуге төлем төлеу құрылғысы бар телефон аппараты 
ұғынылады, байланыстың алыстығы мен ұзақтығына байланысты сөйлесудің құнын есептеу 
құрылғысымен болады.

6. 4-бөлімнің 1-жолында есепті жылдың соңында шақырған абоненттің жауап беруімен 
аяқталған жəне сөйлескен болып тарифтелетін автоматтандырылған қалааралық телефон 
байланысы бойынша шыққан, сөйлесумен аяқталған шақырулар саны көрсетіледі.

7. 5-бөлімнің 1-жолында тіркелген жергілікті телефон трафигі көрсетіледі, ол шақырылатын 
станция орналасқан жергілікті трафикті алу ауданында алмасу жүрген тіркелген телефон желісі 
бойынша нақты (аяқталған) трафиктен тұрады. Бұл бір абонент басқа абонентке қоңырау шал-
са, аймақ ішіндегі жергілікті тариф бойынша төлей алатын аудан.

2-жолда есепті жылы тіркелген байланыс желісінің пайдаланушыларынан шығатын 
(ақылы ішкі аймақтық қалааралық жəне халықаралық) ұялы байланыс желісінің кіріс трафигі 
минуттарының жалпы саны көрсетіледі.

3-жолда есепті жылы минуттағы ел ішіндегі тіркелген жəне жылжымалы байланыс 
абоненттеріне тіркелген байланыс абоненттерінің трафигін қоса, тіркелген телефон 
байланысының тиімді (аяқталған) аймақішілік жəне қалааралық шығыс ақылы трафигі 
көрсетіледі. Егер де шақырылатын абонент шақырып тұрған абоненттің жергілікті телефон 
аймағынан тыс орналасқан болса, сөйлесу қалааралық болып есептеледі. 

4-жолда тіркелген халықаралық шығыс жəне кіріс телефон трафигінің нақты (аяқталған) 
мөлшері есепті жылы минутта көрсетіледі.

4.1-жолдың 2-бағанында есепті жылы бір елден осы елдің шегінен тыс бағыттарда Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы (бұдан əрі – ТМД) елдеріне шығатын, нақты (аяқталған) халықаралық 
тіркелген телефон трафигі көрсетіледі, кіріс трафигі осыған ұқсас - ТМД елдерінен осы елге.

4.2-жолдың 2-бағанында есепті жылы бір елден осы елдің шегінен тыс бағыттарда ТМД-дан 
тыс елдеріне шығатын, нақты (аяқталған) халықаралық тіркелген телефон трафигі көрсетіледі, 
кіріс трафигі осыған ұқсас – ТМД-дан тыс елдерінен осы елге.

8. 6-бөлімнің 1-жолында есепті жылы ұялы байланыстың бір желідегі абоненттері 
арасындағы трафигінің көлемі көрсетіледі.

6-бөлімнің жолдарында көрсетіледі:
1) 2-жолда есепті жылы ұялы байланыс желісі абоненттерінің басқа да ұялы байланыс 

операторлары желісіне шығыс трафигінің көлемі;
2) 3-жолда есепті жылы ұялы байланыс желісі абоненттеріне басқа да ұялы байланыс 

операторлары желісінен кіріс трафигінің көлемі;
3) 4-жолда есепті жылы елден тыс бағытталған ұялы байланыс желісі абоненттерінің 

шығыс трафигінің көлемі;
4) 5-жолда есепті жылы ұялы байланыс операторлары желісіне халықаралық кіріс 

трафигінің көлемі;
5) 6-жолда есепті жылы шетелде болған кезеңінде ұялы байланыстың ұлттық желісі 

абоненттерімен құрылған трафиктің (шығыс жəне кіріс) көлемі;
6) 7-жолда есепті жылы ұялы байланыс желісі абоненттерінің тіркелген телефон байла-

нысы операторлары желісіне шығыс трафигінің көлемі;
7) 8-жолда есепті жылы ұялы байланыс желісі абоненттеріне тіркелген телефон байланысы 

операторлары желісінен кіріс трафигінің көлемі;
8) 9-жолда есепті жылы басқа елдердің ұялы байланыс желісі абоненттерінің олардың осы 

елде болған кезеңінде шығыс жəне кіріс трафигінің көлемі;
9) 10-жолда есепті жылы ұялы байланыс желілеріндегі қысқа шығыс хабарламаларының 

SMS (Short Message Service) жалпы саны;
10) 10.1-жолда 10-жолдан есепті жылы ұялы байланыс желілеріндегі қысқа халықаралық 

шығыс хабарламаларының (SMS) жалпы саны;
11) 11-жолда есепті жылы ұлттық жəне халықаралық бағытта жөнелтілген MMS (Multimedia 

messaging service) саны.
9. 7-бөлімнің 1-бағаны 1-жолында есепті жылдың соңына сандық сондай-ақ, аналогтық 

барлық стандарттардың белсенді ұялы байланыс абоненттерінің саны көрсетіледі.
Есеп ұялы байланыс операторларымен жасалған шарттар саны бойынша, GSM стандарты 

үшін абоненттер есебі SIM-карталар саны бойынша жүргізіледі (соңғы жыл ішінде бір рет бол-
сын байланысты пайдаланғандар). Бұған тек қана белсенді абоненттер, яғни қызметті соңғы 
үш ай ішінде кем дегенде бір рет қоңырау соғу немесе қабылдау, не болмаса SMS хабарлама 
алу жəне жөнелту немесе Интернет желісіне қолжеткізу сияқты операцияларды жүзеге асыру 
үшін қызметті пайдаланғандар енеді.

1-бағанның 1.1-жолында алдын ала төлем карточкаларын пайдаланатын ұялы байланыс 
абоненттерінің жалпы саны көрсетіледі. Бұл абоненттер тіркелген ай сайынғы абоненттік 
төлемді енгізудің орнына пайдаланушы уақыт пакеттерін сатып алуды жөн көреді. 

2-жолда жалпы ауыстырылған ұялы байланыс нөмірлерінің саны көрсетіледі. Ауыстырылған 
ұтқыр ұялы нөмірлер есепті жыл ішіндегі ұтқыр нөмірлерді ауыстыру (портирлеу) санын 
қамтиды. 

3-жолда есепті жылдың соңына ұтқыр желі бойынша машинааралық өзара іс-қимылға 
(М2М) абоненттік қосылулардың жалпы саны көрсетіледі. 

Ұтқыр желі бойынша M2M-ға абоненттік қосылуларға қозғалмалы машинааралық байланыс 
желілік құрылғылар арасында деректермен алмасу үшін машиналар мен құрылғыларда (авто-
мобильдерде, интеллектуалды есептегіштерде, тұрмыстық электроникада) қолдануға арналған 
жəне тұтынушылық абоненттік қызмет көрсетудің бөлігі болып табылмайтын қозғалмалы 
машинааралық байланысқа абоненттік қосылулар жатады. Мəселен, мұнда жеке навигациялық 
құрылғылардағы, интеллектуалды есептегіштердегі, поездар мен автомобильдердегі SIM-
карталарды жатқызуға болады. Ұтқыр электрондық кілттер мен планшеттердің абоненттік 
қызмет көрсетуін алып тастау қажет.

7.1-бөлімде 256 кбит/с кем (GPRS, CDMA 1x (0 нұсқасы) жəне тағы басқасы) төмен 
жылдамдықпен деректерді жеткізуге (Интернет желісіне) қолжетімділігі бар белсенді ұялы 
байланыс абоненттерінің саны көрсетіледі. Деректерді жеткізудің бұл технологиялары WAP 
жəне i-mode қызметтерін қамтамасыз етеді. Мұндай қызметтер 2,5G қызметтері деп аталады, 
алайда CDMA 1x (0 нұсқасы) жағдайында олар ITM-2000 МС-ге жататын 3G қызметтерінің бөлігі 
болуы мүмкін. Оған: пакетті радио байланыстың жалпы қызметі (GPRS), сымсыз қосымшалар 
хаттамасы (WAP), i-mode, CDMA 1x (0 нұсқасы) кіреді.

Пакетті радиобайланыстың жалпы қызметі (GPRS) - 2,5G жылжымалы байланыстың стан-
дарты, оны GSM - (ұтқыр ұялы байланысы үшін ғаламдық сандық стандарт) операторлары 3G 
(ағыл.тілінен third generation - үшінші буын) ауысу кезеңі, i-mode - WAP шегінде WML (Wireless 
Markup Languag «сымсыз белгілеу тілі») тілдің орнына пайдаланылатын сымсыз құрылғылар 
үшін белгілеудің ықшам тілі (CWML – SOUTH Wales Miners Librari) деректерді көрсету үшін 
пайдаланылатын деректерді сымсыз табыстаудың пакетті құрылғысы, CDMA 1x (0 нұсқасы) 
(Code Division Multiple Access - арналардың кодтық бөлінуімен көптеген қолжетімділік) – 
IMT-2000 (International Mobile Telecommunikations 2000) стандарттар жүйесінің бөлігі CDMA 
пайдаланушыларына 256 кбит/с-тан аспайтын жұмыстың анағұрлым жоғарғы жылдамдығын 
қамтамасыз етеді, сымсыз қосымшалар хаттамасы (WAP) - электр байланыс саласында едəуір 
жетілдірілген қызметтерді көрсетуге мүмкіндік беретін жəне ұтқыр телефон арқылы Интернет 
желісі беттеріне қатынауға мүмкіндік беретін сымсыз байланыс үшін хаттамамен ұғынылады.

Егер абонент соңғы 3 айдың ішінде биллингтік жүйелер деректер талдауында сипаттала-
тын деректерді жеткізген немесе алған болса, онда абонент деректерді беру қызметтерінің 
белсенді пайдаланушысы болып табылады.

10. 8-бөлімнің 1-жолында есепті жылдың соңына ішкі жəне халықаралық, шығыс жəне 
кіріс жеделхаттар көрсетіледі. 

11. 9-бөлімнің 1-жолында Интернет желісіне тіркелген (сымды жəне сымсыз) 
қолжетімділікпен барлық абоненттер саны көрсетіледі.

2-жолда коммутациялық қолжетімділікті пайдаланумен тіркелген (сымды) Интернет 
абоненттерінің саны жəне жоғары жылдамдықты кең жолақты қолжетімділікті пайдала-
нумен тіркелген (сымды) Интернет абоненттерінің санын қоса алғанда тіркелген (сымды) 
абоненттердің саны көрсетіледі. Тек қана белсенді абоненттік қосылымдар, яғни Интернетке 
қосылу үшін соңғы 3 ай ішінде кем дегенде бір рет пайдаланғандар, абоненттік қосылымға ай 
сайынғы төлемдерді жүйелі түрде жүргізушілер қосылады.

2.1-жолда коммутациялық қолжетімділікті пайдаланумен Интернет желісі абоненттерінің 
саны көрсетіледі. Коммутациялық қолжетімділік деп Интернетке модем жəне телефон желісі 
арқылы қосылуды білдіреді. Бұл үшін модемнің Интернет желісін қолжетімділік қажет болған 
жағдайда белгілі телефон нөмірін теруі талап етіледі.

2.2-жолда бір немесе екі бағытта 256 кбит/с немесе одан да жоғары жылдамдықпен жалпы 
пайдаланудағы Интернет желісіне жоғары жылдамдықты қолжетімділік үшін (ТСР/IP қосылуы) 
төлейтін кең жолақты Интернет желісі абоненттерінің жалпы саны көрсетіледі. Осы көрсеткішке 
кабельді модем, цифрлық абоненттік желілер (бұдан əрі - ЦАЖ), пəтерге (ғимаратқа) (FTTH/
В+ЕТТН) талшықты-оптикалық қосу, бөлінген Интернет желісі жəне қосылудың басқа топтарына 
енгізілмеген, жоғары жылдамдықты кең жолақты қолжетімділікті пайдаланумен абоненттері 
кіреді. Бұл жалпы сан төлеу əдiсіне тəуелсiз анықталады. Оған ұялы байланыс желісі (Интернет 
желісі) арқылы деректердi беруге қолжетімділігі бар абоненттер кірмейді.

2.2.1-жолда кабельді телевизиялық желілеріне қосылған модемдерді пайдаланатын 
Интернет желісі абоненттері көрсетіледі. Қолжетімділік бір немесе екі бағытта 256 кбит/с не-
месе жоғары жылдамдықты құрайды.

2.2.2-жолда ЦАЖ технологиясын пайдаланатын Интернет абоненттері көрсетіледі. 
ЦАЖ технологиясы ақпараттың кəдімгі мыс телефон желісі бойынша үйлерге жəне шағын 
кəсіпорындарға ақпаратты кең жолақты беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қатынау 
жылдамдығы бір немесе бірнеше бағыттарда 256 кбит/с немесе жоғарыны құрайды. 

2.2.3-жолда пəтерге (ғимаратқа) (FTTH/В+ЕТТН) талшықты-оптикалық қосылуды пайдала-
натын Интернет абоненттері көрсетіледі. Талшықты-оптикалық желілердің өткізу қабілеттілігі 
барлық басқа байланыс жүйелерінің өткізу қабілеттілігінен бірнеше есе артық жəне секундына 
терабиттермен өлшенуі мүмкін. Талшықты-оптикалық байланыс деп ақпараттық дабылдың та-
сымалдаушы ретінде оптикалық диапазонның электромагнитті сəуле шығаруын, бағыттауыш 
жүйелер ретінде талшықты-оптикалық кабельдерді пайдаланатын сымды электробайланыс 
түрі ұғынылады.

2.2.4-жолда 256 кбит/с-қа тең немесе асатын бəсеңдейтін жылдамдықпен бағытталған 
Интернет желісіне тіркелген (сымды) кең жолақты қатынаудың (ЦАЖ, кабельді модем,талшықты-
оптикалық қосылу жəне бөлінген желілерден басқа) басқа да технологияларын пайдаланатын 
Интернет желісі абоненттері көрсетіледі. Оларға мұндай байланыстың Ethernet жергілікті желісі 
жəне (BPL ) электр берiлiсi желiлерi бойынша кең жолақты қолжетімділік технологиялары 
кiредi. Ethernet жергiлiктi желісі арқылы абоненттiк қосулар - бұл IEEE 802.3 технологиясы 
бойынша абоненттiк қосулар. BPL абоненттік қосулар - бұл электр желісінің желілері бойынша 
деректерді берудің кең жолақты қызметін пайдаланумен қосылу. Аталған көрсеткішке уақытша 
кең жолақты қолжетімділікті пайдаланушылар (PWLAN қатынаудың нүктелері арасындағы 
роуминг), WiMах пайдаланушылары жəне ұялы байланыс желісі бойынша Интернет желісіне 
қатынаудың пайдаланушылары қосылмайды.

3-жолда берілген жүктеу жылдамдығы 256 кбит/с кем емес жерсеріктік қолжетімділігі 
бар Интернет желісіне сымсыз кең жолақты қолжетімділік абоненттерінің саны көрсетіледі.

4-жолда жүктеу жылдамдығы 256 кбит/с кем емес жылдамдығы бар жерүсті тіркелген 
сымсыз байланыс абоненттерінің саны көрсетіледі. Бұл көрсеткіш WiMax технологиясымен 
тіркелген байланыс желілерін жəне тіркелген сымсыз байланыс желілерін қамтуы мүмкін, бірақ 
қолжетімділік нүктесі арқылы уақытша пайдаланушыларды қоспайды. 

12. 10-бөлімнің 1-жолында 256 кбит/с немесе 2 Мбит/с жоғары немесе төмен 
жылдамдығымен Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділіктің барлық тіркелген (сымды) 
желілер көрсетіледі.

2-жолда 2 Мбит/с немесе 10 Мбит/с жоғары немесе төмен жылдамдығымен Интернетке 
кең жолақты қолжетімділіктің барлық тіркелген (сымды) желілері көрсетіледі.

3-жолда 10 Мбит/с-тан жоғары жылдамдығымен Интернетке кең жолақты қолжетімділіктің 
барлық тіркелген (сымды) желілері көрсетіледі.

13. 11-бөлімнің 1-жолында ұтқыр кең жолақты қолжетімділікті белсенді абоненттер сомасы 
көрсетіледі. Ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша белсенді абоненттік қызмет көрсету ұтқыр 
телефон жəне компьютер (USB (электрондық кілттер)) негізінде Интернет желісіне ұтқыр кең 
жолақты қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша белсенді абоненттік қызмет көрсету сомасы-
на жатады. Əлеуетті емес, тек нақты абоненттерді қамтиды, дегенмен əлеуетті абоненттердің 
кең жолақты байланысты қолдайтын телефондарды пайдалану мүмкіндігі бар. Абоненттік 
қызмет көрсету тұрақты абоненттік төлемді немесе қолдану талаптарын қамтуы тиіс пайда-
ланушылар соңғы 3 ай ішінде Интернет желісіне қолжетімді болады. 256 кбит/с-тан аз емес 
жүктеу жылдамдығын қамтамасыз ететін (мысалы, WCDMA, HSDPA, CDMA 2000 1xEV-DO, 
IEEE 802.16e жəне LTE стандартының WiMах) ұтқыр кең жолақты желілер бойынша абоненттік 
қызмет көрсетуді қамтиды. 

1.1-жолда дауысты байланыс жəне деректерді беруге ұтқыр кең жолақты қатынауы бар 
абоненттер саны көрсетіледі. 

Ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша деректерді жəне сөйлеуді беру абоненттерінің 
саны деп HTTP арқылы ашық Интернетке қолжетімділікті жəне онда сөйлеуді тарату (ұялы 
байланыс бойынша сөйлеу мен деректерді таратудың тарифтік жоспарлары) қызметімен бірге 
келісімшартқа енгізілген деректерді жеткізу қызметі немесе сөйлеуді берудің тарифтік жоспа-
рына қосымша пакет ретінде мүмкіндігін қамтамасыз ететін ұтқыр кең жолақты байланыстың 
қызметіне келісімшарттар саны саналады. Бұл сөйлеу мен деректерді беру қызметімен смарт-
фондар негізіндегі келісімшарттар сол терминалда болады. Интернет желісіне қолжетімділік 
үшін келісімшарт бойынша нақты ағымдағы төлемдермен ұтқыр кең жолақты байланыс 
бойынша деректерді жəне сөйлеуді беруге арналған келісімшарттар осы көрсеткішке нақты 
пайдалануға тəуелсіз енгізіледі. Алдын ала төлем жүргізу немесе нақты пайдалану дерегі бой-
ынша төлем жүргізу арқылы ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша деректерді жəне сөйлеуді 
беруге арналған келісімшарттар, егер олар алдыңғы 3 ай бойы Интернет желісіне қолжетімділік 
үшін қолданылған жағдайда ескеріледі. M2M-ге арналған келісімшарттар қосылмайды. Бұл 
көрсеткіш 256 кбит/с кем емес жүктеу жылдамдығын қамтамасыз ететін (WCDMA, HSPA, 
CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX IEEE 802.16e жəне LTE) ұтқыр байланыс желісінің қызметіне 
арналған келісімшарттарды қамтиды жəне аса төмен жылдамдықты қамтамасыз ететін техно-
логияны, нақтырақ айтсақ GPRS, EDGE жəне CDMA 1xRTT-ты қамтымайды.

1.2-жолда тек деректерді жеткізуге ұтқыр кең жолақты қатынауы бар абоненттер саны 
көрсетіледі. 

Тек ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша деректерді жəне сөйлеуді беру абоненттерінің 
саны деп HTTP арқылы ашық Интернетке қолжетімділік мүмкіндігін қамтамасыз ететін жəне 
оларға деректерді беру қызметі қосылмаған келісімшарттар, яғни ұтқыр кең жолақты бай-
ланысты өзіндік қызмет ретінде қамтамасыз ететін келісімшарттар (деректер карталары, 
USB-модемдер (аппараттық кілттер) жəне планшетті компьютерлер үшін ұтқыр кең жолақты 
байланысқа арналған келісімшарттар) санын білдіреді. Келісімшарт бойынша нақты ағымдағы 
төлемдермен тек ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша деректерді беруге арналған 
келісімшарттар осы көрсеткішке нақты қолдануға тəуелсіз енгізіледі. Алдын ала төлем жүргізу 
немесе нақты пайдалану дерегі бойынша төлем жүргізу арқылы ұтқыр кең жолақты байла-
ныс бойынша тек деректерді беруге арналған келісімшарттар, егер олар алдыңғы 3 ай бойы 
Интернет желісіне қолжетімділік үшін қолданылған жағдайда ескеріледі. M2M-ге арналған 
келісімшарттар қосылмайды. Бұл көрсеткіш 256 кбит/с кем емес жүктеу жылдамдығын 
қамтамасыз ететін (мысалы, WCDMA, HSPA, CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX IEEE 802.16e жəне 
LTE) ұтқыр байланыс желісінің қызметіне арналған келісімшарттарды қамтиды жəне аса төмен 
жылдамдықты қамтамасыз ететін технологияны, нақтырақ айтсақ, GPRS, EDGE жəне CDMA 
1xRTT-ты қамтымайды. Бұл көрсеткішке бұл қызметтер ұтқыр телефон бойынша сөйлеуді беру 
қызметімен бірге келісімшартқа енгізілген қызметтердегі деректерді жеткізу келісімшарттарға 
енгізілген деректерді беруге арналған келісімшарттар қосылмайды.

2-жолда LTE/WiMAX технологиялары негізінде ұтқыр кең жолақты байланыс қызметтерінің 
белсенді абоненттерінің саны көрсетіледі. 

LTE/WiMAX технологиялары негізінде ұтқыр кең жолақты байланыс желілері қызметінің 
белсенді абоненттерінің саны деп LTE/ұтқыр WiMAX технологиялары жəне технологияларға 
негізделген LTE-Advanced жəне WirelessMAN сияқты басқа алдыңғы қатарлы ұтқыр кең жолақты 
байланыс желілері негізінде кең жолақты байланыс желілерінде өткен 90 күн ішінде жəне 
Интернет трафигін жасаған келісімшарт саны түсіндіріледі. Бұл көрсеткіш HSPA, UMTS, EV-DO 
желілерінде жəне алдыңғы 3G желілерінде ғана Интернет трафигін құрайтын келісімшарттарды 
қамтымайды, сондай-ақ белгіленген WiMAX-қа арналған келісімшарттарды қамтымайды. 

14. 12-бөлімнің 1-жолында Интернет желісіне қолжетімділікті алу үшін жалпы қолданыстағы 
коммутациялық телефон желілерінде нөмірді терумен байланысты сеанстарда қолданылған 
минуттардың жалпы саны көрсетіледі.

2-жолда сыртқы да, iшкi де ресурстарға Интернет желісіне тіркелген (сымды) кең жолақты 
қатынау трафигі көлемінің жалпы саны ГБайт-та көрсетіледі.

2.1-жолда сыртқы да ресурстарға Интернет желісіне тіркелген (сымды) кең жолақты қатынау 
трафигі көлемінің жалпы саны ГБайт-та көрсетіледі.

3-жолда Интернет желісіне тіркелген сымсыз кең жолақты қатынау трафигі көлемінің жал-
пы саны ГБайт-та көрсетіледі.

4-жолда ұтқыр Интернет трафигі көлемінің жалпы саны, ГБайт-та көрсетіледі.
4.1-жолда ұтқыр кең жолақты байланысты пайдаланумен интернет-трафик (елдегі) 

көлемінің жалпы саны көрсетіледі.
Ұтқыр кең жолақты байланысты пайдаланумен интернет-трафигі (елдегі) деп деректерді 

табыстау жылдамдығы жағынан эквивалентті, оңтайландырылған жəне жетілдірілген 3G не-
месе оған ұқсас стандарттарды қоса алғандағы 3G жүйесі немесе басқа да заманауи ұтқыр 
байланыс жүйесінен шыққан елдегі кең жолақты трафик көлемі аталады. 

4.2-жолда ұтқыр кең жолақты байланысты пайдаланумен интернет-трафик (елден тысқары, 
шығыс роумингі) көлемінің жалпы саны көрсетіледі.

Ұтқыр кең жолақты байланыс пайдаланылған интернет-трафигі (елден тысқары, шығыс 
роумингі) деп оңтайландырылған жəне жетілдірілген 3G немесе оған ұқсас стандарттарды 
қоса алғандағы 3G жүйесі немесе замануи ұтқыр байланыс жүйесінен шыққан елден тысқары 
кең жолақты трафик көлемі аталады. 

5-жолда Интернет (трафик) секундына мегабайтта қолданылатын халықаралық өткізу 
жолағы көрсетіледі. Халықаралық Интернет байланысының (трафик) қолданылған өткізу 
қабілеттілігі халықаралық талшықты-оптикалық кабельдер жəне Интернет трафигін тарату үшін 
радиоарналарға арналған орташа трафик-жүктемеге (секундына мегабайтта көрсетілген) жата-
ды. Орташа мəн есепті жылдың 12 айлық кезеңіне барлық халықаралық Интернет сілтемелер 
ескеріле отырып есептеледі. Егер трафик ассиметриялық (яғни кіру трафигі шығу трафигінен 
көп) болса, онда кіру трафигі бойынша орташа жүктемені ұсынылады. Əртүрлі халықаралық 
Интернет сілтемелерде жалпы орташа трафик-жүктеме əрбір сілтеме бойынша орташа трафик-
салмаққа қосымша есептеледі. 

6-жолда шынайы (қосылған) Интернет халықаралық өткізу жолағы секундына мегабайтта 
көрсетіледі. Интернеттің шынайы (қосылған) халықаралық өткізу қабілеттілігі халықаралық 
талшықты-оптикалық кабельдердің ұсынылған интернет-трафигі үшін, сонымен бірге 

халықаралық радиосызық ұсынылған интернет-трафиктің жалпы қосылған сыйымдылығына 
жатады. Халықаралық желілері бар жəне оларды қолданатын трансұлттық операторлардың 
Интернетке шынайы (қосылған) халықаралық сыйымдылығын Интернет қызметтерін 
ұсынатын ұлттық өнім берушілерге Интернеттің сыйымдылығын жалға беретін көтерме сауда 
компанияларының шынайы (қосылған) сыйымдылығымен қатар қосылады. Егер сыйымдылық 
ассиметриялы (яғни кіру сыйымдылығы шығу сыйымдылығынан көп) болса, онда кіру 
сыйымдылығы бойынша мəліметті ұсынылады. 

15. 13-бөлімнің 1-жолында есепті жылдың соңында тіркелген байланыс желісінің 
(коаксиальді немесе оптоталшықты кабель) көмегімен жеткізілетін кабельді телевизия 
пайдаланушыларының саны көрсетіледі.

1.1-жолда есепті жылдың соңына сұрау бойынша телебағдарламаларды қоса алатын 
интерактивті телевизия абоненттерінің саны көрсетіледі. 

2-жолда жерсеріктік телевизия абоненттері саны көрсетіледі. Телевизиялық 
бағдарламалардың таратылымын жерсерігінен тікелей қабылдауға мүмкіндік беретін, тікелей 
қабылдауға арналған жерсеріктік антенналар көмегімен қосылған абоненттік қосылымдар 
саны көрсетіледі. Аталған көрсеткіш, жерсеріктік антенна арқылы алынатын көп арналы 
бағдарламаларды қабылдауға арналған абоненттік қосылымдар санын қамтиды. Бұл қызмет, 
тиісті антенналары мен телевизиялық құрылғылары бар абоненттерге жерсеріктік телевизиялық 
таралымды қабылдауға мүмкіндік береді. 

3-жолда цифрлық интерактивті телевизия (IPТV) бойынша абоненттік қызмет көрсетуге 
абоненттік қосылулар саны көрсетіледі. 

IPTV бойынша абоненттік қызмет көрсету цифрлық интерактивті телевизия (IPTV) бойынша 
абоненттік қызмет көрсетуге жазылу санына, яғни сəйкес сервис сапасы, тəжірибе, қауіпсіздік, 
интерактивтілік жəне сенімділік деңгейімен IP хаттамасы бойынша деректерді беру желісі 
арқылы жеткізілген телевизияға жатады.

4-жолда телевизиялық қызмет көрсетуге басқа абоненттік қосылулар саны көрсетіледі. 
IPTV, жерсерікті жəне кабельді телевизиядан басқа абоненттік телевизиялық қызмет көрсету 

ақылы телевизиялық жазылуларына жатады. Эфирлік-кабельдік телевизия (MMDS) жəне ақылы 
цифрлық жерүсті телевизия жүйелері (ақылы DTT) сияқты телевизиялық платформаларға жа-
зылуды қамтиды. Тегін телевизия қосылмайды. Ұсынылатын деректерге сəйкес телевизиялық 
платформалар ескертпеде көрсетіледі.

5-жолда тіркелген кең жолақты жəне тіркелген телефон байланысы қызметтерінің 
жиынтығын қолданатын абоненттер саны көрсетіледі.

Тіркелген кең жолақты жəне тіркелген телефон байланысы жиынтығы бойынша абоненттік 
қызмет көрсету телекоммуникациялық қызметке, тіркелген кең жолақты жəне телефон 
байланысы қызметтерін қоса алғанда жиынтық абоненттік жазылулар санына жатады. 
Телекоммуникациялық қызметтер жиынтығының айқындамасында белгіленген критерий-
лерге жауап беретін абоненттік қызмет көрсетулер қосылады. Тіркелген телефон, тіркелген 
кең жолақты байланыс жəне ақылы телевизиядан құралған үштік жиынтық сияқты қосымша 
телекоммуникациялық қызметтерді қамтитын абоненттік қызмет қосылмайды.

6-жолда тіркелген телефон, тіркелген кең жолақты байланыс жəне ақылы телевизия 
қызметтерінің жиынтығын қолданатын абоненттер саны көрсетіледі. 

Тіркелген кең жолақты, тіркелген телефон байланысын жəне ақылы телевизияны қамтитын 
жиынтыққа арналған абоненттік қызмет көрсету телекоммуникациялық абоненттік қызмет 
көрсетуге жиынтық жазылулар санына жатады. Телекоммуникациялық қызметтер жиынтығы 
анықтамасында белгіленген нақты критерийлерге сəйкес келетін абоненттік жазылулар 
ғана қосылады. Тіркелген телефон байланысын, тіркелген кең жолақты байланысты, ақылы 
телевизияны жəне ұтқыр байланысты қамтитын төрт қызметтен жəне ұтқыр деректерді беру 
қызметінен тұратын жиынтықтар сияқты қосымша телекоммуникациялық қызметтерді қамтитын 
жазылулар бұл көрсеткіште есептелінеді.

13.1-жолда есепті жылдың соңында қызмет көрсетілетін абоненттер санына қарамастан 
кабельді телевизия негізгі станцияларының (жүйелерінің) саны көрсетіледі. Көрсеткішке жерүсті 
жүйелердің көп арналы кабельді телевизия саны кіреді: кабельді (мыс немесе оптоталшықты 
кабель бойынша жеткізумен) жəне əр түрлі үйлердегі бірнеше отбасына қызмет көрсететін 
ұжымдық жерсеріктік антенна құрылғыларынан тұрады. Мұнда байланыстың сымсыз арна-
лары бойынша дабылды бөлу жүйесі қосылады.

16. 14-бөлімнің 1-жолында ұялы байланыспен тұтастай қамтылған аумақтың пайыздық 
үлесі көрсетіледі. Бұл көрсеткіш ұялы байланыс сигналымен қамтылған аумақты жалпы 
аумаққа бөлу жолымен есептеледі.

2-жолда жалпы эфирлі цифрлық телехабарлар таратумен қамтылған аумақтың үлестік пай-
ызы көрсетіледі. Бұл көрсеткіш эфирлі цифрлық телехабарлар таратумен қамтылған аумақты 
жалпы аумаққа бөлу жолымен есептелінеді.

3-жолда халықты ұялы байланыс желісімен қамту пайызы көрсетіледі. Ұялы байланыс 
желісі сигналы бар аймақтағы халықтың абонент немесе абонент емес екендігіне қарамастан 
халықтың ұялы байланыс желісімен қамтылу үлесі көрсеткішін анықтайды. Ол ұялы байланыс 
сигналымен қамтылған тұрғындардың санын жалпы халық санына бөлу арқылы анықталады.

3.1-жолда ұялы байланыс 3G желісімен қамтылған халықтың пайыздық үлесі көрсетіледі. 
3.2-жолда ұялы байланыс 4G желісімен қамтылған халықтың пайыздық үлесі көрсетіледі.
17. 15-бөлімнің 1-жолында есепті жылдың соңына магистральдық жəне аймақішілік 

желілердегі (шарт бойынша басқа ұйымдарға ұсынылатын арналарды қоса алғанда) осы 
ұйымның теңгерімінде тұрған аналогтық жəне цифрлық беру жүйелермен құрылған қалааралық 
жəне халықаралық байланыс арналарының жалпы ұзындығы көрсетіледі.

1.1-жолда цифрлық беру жүйелерінен құрылған қалааралық жəне халықаралық телефон 
арналары үшін ұзындық цифрлық беру жүйесінің əртүрлі аппаратураларын қолдануымен 
құрылған беру санын барлық табыстау желілері учаскелері бойынша олардың ұзындығын 
көбейту нəтижелерін қосу арқылы анықталады.

1.1.1-жолда Ethernet интерфейсі арқылы құрылған деректерді берудің қалааралық 
жəне халықаралық цифрлық арналары үшін байланыс арналарының ұзындығы тиісті 
жылдамдықтары бойынша 2 Мбит/с, 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с жəне одан да көп беру 
желілерінің барлық учаскелері бойынша жинақтау арқылы анықталады.

1.1.1.1-1.1.1.4-жолдарда сəйкесінше Ethernet интерфейсі арқылы құрылған Ethernet 
трактілерінің ұзындығы көрсетіледі. Егер портты пайдалану барысында кіші желілік 
жылдамдықта құрылған болса, онда портты іске қосу үлесі есепке алынады (100 Мбит/с 
порты жабдықтарына 70 Мбит/с желілік жылдамдықты арна құрылса, онда есепте 0,7 арна 
есепке алынады).

Беру жүйелеріне желілік тракт, типтік топтық тракт жəне бастапқы желіні беру арналарының 
пайда болуын қамтамасыз ететін техникалық құралдар кешені жатады. Желілік трактіде 
берілетін дабыл түріне байланысты ұқсас жəне цифрлық беру жүйесі болып бөлінеді. 
Дабылдарды тарату ортасында байланысты берудің сымды жүйесі жəне берудің радиожүйесі 
кездеседі.

Электр байланысының арнасы деп тізбекті жалғанған арналар жəне оның ақырғысына 
абоненттік ақырғы құрылғыларын (терминалдарды) қосу барысында хабарламаларды ха-
бар беру көзінен алушыға (алушыларға) беруді қамтамасыз ететін қосалқы желі арналары 
мен тораптарының көмегімен кезекті түрде пайда болған электр дабылдарын өткізу жолы 
түсініледі. Байланыс желісінің түріне қарай арна телефондық, телеграфтық, деректерді беру 
арналары болып бөлінеді. Аумақтық белгілеріне қарай халықаралық, қалааралық, аймақтық, 
жергілікті арналар болып бөлінеді.

Беру желісі деп жалпы желілік құрылғылары, оларға қызмет көрсету құрылғылары 
жəне қызмет көрсету құрылғыларының іс-əрекеті шегінде сол бір тарату ортасы бар беру 
жүйелерінің желілік трактілерінің жəне (немесе) үлгілік физикалық тізбектердің жиынтығы 
танылады. Бастапқы желіге байланысты беру желілері магистральді, аймақішілік, жергілікті 
болып бөлінеді. Тарату ортасына байланысты кабельді, радиорелелі (дециметрлік жəне одан 
да қысқа радиотолқынды радиодабылдарды таратуға негізделген жердегі радио байланыс), 
əуелік, жерсеріктік (жердің бір немесе бірнеше жерсеріктері арқылы радиодабылдарды тара-
туды жүзеге асыратын, жердегі радиостанция арасындағы ғарыштық радио байланыс) бола-
ды. Беру желілерін тарату ортасы бойынша əртүрлі кезектестіріліп қосылуды білдіретін беру 
желілері құрамдастырылған деп аталады.

18. 16-бөлімнің 1-жолында геостанционарлы орбитада (бұдан əрі – ГСО) ғарыштық аппа-
раттарды (бұдан əрі - ҒА) пайдаланумен тіркелген жерсеріктік қызметтері (бұдан əрі – ТЖҚ) 
жүйесінде жұмыс істейтін берудің жергілікті жерсеріктік таратудың беретін жер станцияларының 
жалпы саны есепті жылдың соңына ескеріледі. Деректерді кəсіпорындар мен ұйымдар өз 
теңгерімінде ТЖҚ-ның жерсеріктік таратуының беру станциялары, телевизиялық таратудың 
жəне (немесе) дыбыстық таратудың жүйесі бар байланыс операторлары ұсынады.

1.1-жолда ҒА жəне ГСО пайдаланумен ТЖҚ телевизиялық таратуының жер бетіндегі беру 
станцияларының саны көрсетіледі. Деректерді жерсеріктік телевизия саласындағы қызметке 
лицензиясы бар операторлар ұсынады.

19. 17-бөлімнің 1-жолының 1-бағанында коммутациялық станциялардың (пунктілердің) 
құрастырылған сыйымдылықтарына:

Автоматты телефон станцияларының (бұдан əрі – АТС) құрастырылған нөмірлік 
сыйымдылығының барлық түрі (тірекші, түйінді жəне басқалары) жəне олардың шығу желілері, 
құрастырылған нөмірлік сыйымдылық (бұдан əрі - ҚНС) TDM (POTS) түйіндері;

SSW бағдарламалық коммутаторының (Н.248 жəне SIP) абоненттік лицензияларының саны;
ҚНС NGN (POTS) түйіндері; 
OLT-да белсенділендірілген лицензиялар саны, осының негізінде FXSONT жəне ONU 

(POTS) порттарын телефон желілеріне қосу жүргізіледі; 
технологиялық, тесттік нөмірлер;
таксофон нөмірлері;
Р2Р (POTS) желісіндегі FXS порты;
CDMA сымсыз қолжетімділіктің негізгі станцияларының қосылатын абоненттік нөмірлерінің 

барынша көп ықтимал саны;
Wi-Max құрастырылған нөмірлік сыйымдылығы жатады.
1-жолда 2-бағандар коммутациялық станциялардың (пунктілердің) іске қосылған 

сыйымдылықтары қатарына:
1) барлық коммутациялық пунктілердің станциялық іске қосылған нөмірлік сыйымдылықтары, 

яғни қосылған тіркелген телефон желілерінің нақты саны (Е1 ағындары бойынша қосылған 
нөмірлерден басқа):

барлық түрдегі АТС арқылы іске қосылған нөмірлік сыйымдылықтары (тірекші, түйінді жəне 
тағы басқалар) жəне олардың шығу сыйымдылықтары, ҚНС TDM (POTS) түйіндері;

іске қосылған ҚНС NGN (POTS) желілерінің нөмірлік сыйымдылықтар; 
OLT жүйесінде белсенділендірілген лицензиялар саны осының негізінде FXSONT жəне 

ONU (POTS) порттарына қосылған телефон желілерін қосу жүргізілген; 
SIP-платформалардың іске қосылған лицензияларының саны;
технологиялық, тесттік нөмірлер;
таксофон нөмірлері;
2) Р2Р (POTS) желісінің іске қосылған FXS порттары; 
3) CDMA (CDMA 450 жəне CDMA 800) сымсыз қолжетімділігін ұсынатын негізгі станцияларға 

қосылған абоненттер саны; 
4) іске қосылған Wi-Max нөмірлік сыйымдылығы жатады.
20. 18-бөлімде есепті жылдың соңына сымсыз байланыстың базалық станцияларының 

жалпы саны көрсетіледі.
21. 19-бөлімнің 1-жолында есепті жылы жөндеу бюросына түскен өтінімдердің жалпы 

саны көрсетіледі.
3-жолда жыл ішінде тіркелген 100 желіге шаққандағы тіркелген телефон желілеріндегі 

ақаулар туралы хабарланған оқиғалардың жалпы саны көрсетіледі. Бұл көрсеткіш жыл ішінде 
телефон желісіндегі ақаулар туралы хабарланған оқиғалардың жалпы санын қолданыстағы 
тіркелген желілердің жалпы санына бөлу жəне нəтижесін 100-ге көбейту арқылы есептеледі.

8-жолда тіркелген (сымды) кең жолақты байланыс қызметінің активациялану уақыты 
көрсетіледі (күндермен). Тіркелген (сымды) кең жолақты байланыс қызметіне қатысты акти-
вациялану уақыты деп тапсырыс беру күнінен бастап қызметтің активациялану күніне дейінгі 
уақыт түсініледі. Сол немесе басқа жылға алынған барлық жаңа тапсырыстар үшін қызметтің 
активациялануының орташа уақыты көрсетілуі тиіс.

22. 20-бөлімде Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына сəйкес (бұдан əрі – 
ЭҚЖЖ) 5 таңбалы бөлінісіндегі қызметтің қайталама түрлерінің атаулары, ал «ЭҚЖЖ-нің коды» 
бағынында – ЭҚЖЖ-ға сəйкес саланың 5 таңбаға дейін коды көрсетіледі.

23. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

24. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште жəне электрондық формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсындағы 
(www.stat.gov.kz) «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы 
жүзеге асырылады.

Ескертпе: Х – бұл айқындама толтыруға жатпайды.
25. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Байланыс қызметтерінің көлемі»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 1.1-1.7-жолдардың ∑ əрбір бағандар бойынша;
1.1-жол = 1.1.1-1.1.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.2-жол = 1.2.1-1.2.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.3-жол = 1.3.1-1.3.4-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.3.1-жол = 1.3.1.1-1.3.1.7-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.4-жол = 1.4.1-1.4.2-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.5-жол = 1.5.1-1.5.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.5.1-жол ≥ 1.5.1.1-жолдан ∑ əрбір баған үшін;
1.5.2-жол ≥ 1.5.2.1-жолдан ∑ əрбір баған үшін;
1.5.3-жол ≥ 1.5.3.1-жолдан ∑ əрбір баған үшін;
1.6-жол = 1.6.1-1.6.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.7-жол = 1.7.1-1.7.2-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.7.1-жол = 1.7.1.1-1.7.1.2-жолдардың ∑ əрбір баған үшін.
2) 3-бөлім. «Тіркелген телефон желілерінің саны бойынша ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 1.1-1.4-жолдардың ∑ барлық баған бойынша.
3) 4-бөлім. «Қалааралық телефон байланысының шақырулары бойынша ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол ≥ 1.1-жолдан барлық баған бойынша. 
4) 5-бөлім. «Тіркелген телефон байланысының трафигін өткізу бойынша ақпарат»: 
4-жол = 4.1-4.2-жолдардың ∑ əрбір баған үшін.
5) 6-бөлім. «Заттай көріністегі ұялы байланыс қызметінің көлемі туралы ақпарат»:
10.1-жол ≤ 10-жолдан.
6) 7-бөлім. «Ұтқыр байланыс абоненттерінің саны»: 
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір бағандар үшін;
1-жол ≥ 2-жолдан барлық баған бойынша;
7.1-бөлімнің деректері ≤ 7-бөлімнің 1-бағаны бойынша 2-жолдан.
7) 8-бөлім. «Жөнелтілген телеграммалар саны»: 
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жолдар үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол ≥ 1.1-жолдан əрбір баған үшін.
8) 9-бөлім. «Тіркелген Интернет желісінің абоненттері туралы ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 2-4-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
2-жол = 2.1-2.2-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
2.2-жол = 2.2.1-2.2.4-жолдар ∑ əрбір баған үшін.
9) 11-бөлім. «Интернет желісіне жылжымалы сымсыз кең жолақты қолжетімділік пайдала-

натын абоненттер саны туралы ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 1.1-1.2-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
2-жол ≤ əрбір бағандар үшін 1-жолдан.
10) 12-бөлім. «Интернет желілеріндегі трафиктер туралы ақпарат»:
2.1-жол ≤ 2-жолдан барлық баған бойынша.
11) 13-бөлім. «Тарату көрсеткіштері мен басқада көрсеткіштер туралы ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1.1-жол ≤ 1-жолдан барлық баған бойынша;
13.1.1-жол ≤ 13.1-жолдан.
12) 15-бөлім. «Қалааралық жəне халықаралық байланыс арналарының ұзындығы»:
1-жол ≥ 1.1-жолдан;
1.1-жол ≥ 1.1.1-жолдан; 
1.1.1-жол = 1.1.1.1-1.1.1.4- жолдар ∑.
13) 16-бөлім. «Спутниктік байланыс пен таратудың жер станциялары»:
3-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жолдар үшін; 
4-баған ≤ 2-бағаннан əрбір жолдар үшін; 
1-жол ≥ 1.1-жолдан əрбір бағандар үшін. 
14) Раздел 17. «Коммутациялық станциялардың сыйымдылығы»:
1-жол ≥ 1.1-жолдан əрбір бағандар үшін;
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір бағандар үшін.
15) 18-бөлім. «Сымсыз байланыстың базалық станцияларының саны туралы ақпарат»:
1-жол = 1.1-жолдан;
1.1-жол ≥ 1.1.1-жолдан.
16) 19-бөлім. «Байланыс қызметтерінің сапасы туралы ақпарат»:
2-жол ≤ 1-жолдан.
17) 20-бөлім. «Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемі 

туралы ақпарат»:
1-жол = барлық жолдар ∑.

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №284 бұйрығына 5-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 5 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №284

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 191101003
Код статистической формы 191101003

Пошталық жəне курьерлік қызмет жəне 
байланыс қызметтері туралы есеп

Отчет о почтовой и курьерской 
деятельности и услугах связи

3-байланыс 
3-связь

Айлық Есепті кезең  ай  Жыл
Месячный Отчетный период      ай              Год

Қызметкерлерінің санына қарамастан Экономикалық қызмет түрінің жалпы жіктеуішінің 
53 – пошта жəне курьерлік қызметтер, 61 – байланыс кодтарына сəйкес негізгі жəне 
қосалқы экономикалық қызмет түрлеріне ие заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, дара кəсіпкерлер ұсынады.
Представляется юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными подраз-
делениями независимо от численности, индивидуальными предпринимателями, имеющими 
основной и вторичный виды экономической деятельности согласно кодам Общего классифика-
тора видов экономической деятельности 53 – почтовая и курьерская деятельность, 61 – связь.

Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 2-күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления - до 2 числа (включительно) после отчетного периода

ЖСН коды
код ИИН       

БСН коды
код БИН       

1. Пошта жəне курьерлік қызметтің қызмет                  
көрсетуінің нақты орнын көрсетіңіз (кəсіпорынның 
тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место оказания услуг почтовой и 
курьерской деятельности (независимо от места регистрации 
предприятия) - область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне 
сəйкес аумақ коды (статистикалық нысанды 
қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика 
органының қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору админи-
стративно-территориальных объектов (заполняется 
работником органа статистики при сдаче статистиче-
ской формы на бумажном носителе)

Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына  
сəйкес (ЭҚЖЖ - мұнда жəне бұдан əрі), экономикалық 
қызметтің нақты жүзеге асырылатын түрінің 
атауы мен кодын көрсетіңіз                                                    
Укажите наименование и код фактически осу-
ществляемого вида экономической деятельно-
сти, согласно Номенклатуре видов экономиче-
ской деятельности (здесь и далее - ОКЭД) 

2. Пошта жəне курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтерінің көлемі туралы 
ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию об объеме услуг почтовой и курьерской деятельности, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

ба
рл

ығ
ы

вс
ег

о

одан - 
ауылдық 
жерлер

из них - сель-
ская местность ба

рл
ы

ғы
вс

ег
о

одан - 
ауылдық 
жерлер

из них - сель-
ская местность

А Б 1 2 3 4

1

Пошта жəне курьерлік 
қызметтің көрсетілетін 
қызметтерінің көлемі 
Объем услуг почтовой и курьер-
ской деятельности

3. Байланыс қызметінің көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию об объеме услуг связи, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан - 
ауылдық 
жерлер
из них - 

сельская 
местность

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан - 
ауылдық 
жерлер

из них - сель-
ская мест-

ность
А Б 1 2 3 4

1 Байланыс қызметінің көлемі
Объем услуг связи

1.1
Қалааралық жəне халықаралық 
телефон байланысы қызметтері 
Услуги междугородной и международ-
ной телефонной связи
соның ішінде:
в том числе: Х Х Х Х

1.1.1 республика ішінде
внутри республики

1.1.2 ТМД12 елдері
страны СНГ

1.1.3 ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2
Жергілікті телефон байланысы 
қызметтері 
Услуги местной телефонной связи 

1.3

Сымды жəне сымсыз 
телекоммуникациялық желілер 
арқылы деректерді беру бойынша 
қызметтер 
Услуги по передаче данных по сетям 
телекоммуникационным проводным и 
беспроводным

1.4

Сымды жəне сымсыз 
телекоммуникациялық желілер 
бойынша Интернет желісінің 
қызметтері
Услуги сети Интернет по сетям теле-
коммуникационным проводным и бес-
проводным

1.5

Сымсыз желілер жəне жерсерігі, 
кабельді инфрақұрылым арқылы 
бағдарламаларды тарату бойынша 
қызметтер
Услуги по распространению программ 
по инфраструктуре кабельной, по се-
тям беспроводным и через спутник

1.6 Ұтқыр байланыс қызметтері
Услуги мобильной связи

1.6.1 одан ұялы байланыс қызметтері 
из них услуги сотовой связи

1.6.1.1
одан интерконнект (трафикті өткізу) 
қызметтері 
из них услуги интерконнекта (пропуск 
трафика)

х х

1.7
Өзге де телекоммуникациялық 
қызметтер
Услуги телекоммуникационные прочие

Ескертпе:
Примечание:
1 ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
СНГ – Содружество Независимых Государств

4. Байланыстың негізгі қызметтерін тұтынушылар туралы ақпаратты көрсетіңіз, 
мың бірлік

Укажите информацию о потребителях основных услуг связи, тысяч единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан - 
ауылдық 
жерлер
из них - 

сельская 
местность

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан - 
ауылдық 
жерлер
из них - 

сельская 
местность

А Б 1 2 3 4

1
Тіркелген телефон желілерінің саны 
Число фиксированных телефон-
ных линий 

1.1
одан цифрлық телефон станцияла-
рына қосылған 
из них подключенных к цифровым 
телефонным станциям

2
Ұялы байланыс абоненттерінің 
саны
Число абонентов сотовой связи 

3
Тіркелген Интернет абоненттерінің 
саны
Число абонентов фиксированного 
Интернета
соның ішінде:
в том числе: Х Х Х Х

3.1
тіркелген (сымды) Интернет 
абоненттерінің саны
число абонентов фиксированного 
(проводного) Интернета

3.2

жерсеріктік желілерді пайдалану-
мен Интернет желісінде сымсыз кең 
жолақты қолжетімділікті пайдалана-
тын абоненттер саны
число абонентов беспроводного широ-
кополосного доступа в сети Интернет 
с использованием спутниковых линий

3.3

жер үстіндегі тіркелген сымсыз 
байланыстың желілерін пайдалану-
мен Интернет желісінде сымсыз кең 
жолақты қолжетімділікті пайдалана-
тын абоненттер саны
число абонентов беспроводного широ-
кополосного доступа в сети Интернет 
с использованием линий наземной 
фиксированной беспроводной связи

4

Жоғары жылдамдықты кең 
жолақты қолжетімділікті пай-
даланумен тіркелген Интернет 
абоненттерінің саны
Число абонентов фиксированного 
Интернета с использованием высоко-
скоростного широкополосного доступа

5

Интернет желісіне қатынауы бар 
ұялы байланыс абоненттерінің 
саны 
Число абонентов сотовой связи, име-
ющих доступ к сети Интернет 

5.1

одан деректерді кең жолақты 
жоғарғы жылдамдықты беруге 
қолжетімділігі бары 
из них имеющих доступ к широкопо-
лосной высокоскоростной передаче 
данных

(Жалғасы. Басы 27-28-беттерде) 

(Соңы 30-бетте) 
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5. Жылдамдығы бойынша жоғары жылдамдықты кең жолақты қолжетімділікті пай-
даланумен тіркелген (сымды) Интернет абоненттерінің саны 

 туралы ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию о числе абонентов фиксированного (проводного) Интернета с ис-

пользованием высокоскоростного широкополосного доступа в разбивке по скоростям, единиц 
(заполняется один раз в год по состоянию на 1 января)

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1

1 256 кбит/с13 - тан 2 Мбит/с14-а кем емеске
от 256 кбит/с до менее 2 Мбит/с

2 2 Мбит/с - тан 10 Мбит/с-а кем емеске
от 2 Мбит/с до менее 10 Мбит/с 

3 10 Мбит/с - тан жоғары
выше 10 Мбит/с

Ескертпе:
Примечание:
2 Кбит/с - килобит секундына 
Кбит/с - килобит в секунду 
3  Мбит/с - мегабит секундына 
Мбит/с - мегабит в секунду 

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
4 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы №284 бұйрығына 6-қосымша

«Пошталық жəне курьерлік қызмет жəне байланыс қызметтері туралы есеп» (коды 
191101003, индексі 3-байланыс, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Пошталық жəне курьерлік қызмет жəне байланыс қызметтері туралы есеп» 
(коды 191101003, индексі 3-байланыс, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың бойынша статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес 
əзірленген жəне «Пошталық жəне курьерлік қызметі жəне байланыс қызметтері туралы есеп» 
(коды 191101003, индексі 3-байланыс, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) абонент – байланыс қызметі үшін абоненттік желі, абоненттік нөмір немесе сəйкестендіру 

кодын беру арқылы қызмет көрсету туралы шарт жасалған жеке немесе заңды тұлғалар;
2) байланыс қызметтері – пошта жəне арнаулы жөнелтілімдерді, пошталық ақша ауда-

рымдарын немесе телекоммуникация хабарламаларын қабылдау, өңдеу, сақтау, беру, тасы-
малдау, жеткізу жөніндегі қызмет; 

3) курьерлік пошта байланысының көрсетілетін қызметтері – курьер көрсететін, тіркелетін 
пошта жөнелтілімдерін қабылдау, тасымалдау жəне табыс ету бойынша көрсетілетін қызметтер;

4) қалааралық телефон байланысы – жергілікті телефон байланысын қоспағандағы 
Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан пайдаланушылар арасындағы телефон 
байланысы; 

5) пошта байланысы – пошта жəне арнайы жөнелтілімдерді қабылдау, өңдеу, тасымалдау 
жəне жеткізу, сондай-ақ поштамен ақша аудару;

6) пошталық қызмет – пошта желілері арқылы пошталық қызметтерді ұсыну; 
7) ұялы байланыс – абоненттің бір ұяшықтан екінші ұяшыққа қозғалуы барысында 

байланыстың үзілмеуін қамтамасыз ететін жəне радиотолқындар арқылы көбінесе ауызша 
сөйлеу түрінде берілетін ақпаратпен екі жақты (көп тарапты) алмасуға арналған, қызмет 
көрсетілетін аумақты бірнеше ұяшықтарға бөлетін электр байланысының түрі;

8) халықаралық телефон байланысы – Қазақстан Республикасының аумағында жəне басқа 
мемлекеттің аумағында орналасқан байланыс қызметтерін пайдаланушылар арасындағы 
телефон байланысы.

3. Құндық көріністегі барлық көрсеткіштер қосылған құнға салықты есепке алусыз, бір ондық 
белгісімен мың теңгеде көрсетіледі. 

Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшеге заңды тұлға статистикалық нысанды 
тапсыру бойынша өкілеттік берсе, онда ол өзі орналасқан жердегі статистика органдарына 
осы статистикалық нысанды ұсынуы керек. Егер құрылымдық бөлімше жəне оқшауланған 
бөлімшеде статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктер болмаса, онда заңды 
тұлға өзі орналасқан жердегі статистика органдарына олардың аумақтарын көрсете отырып, 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелер бөлінісінде статистикалық нысанды ұсынады.

4. 2-бөлімде кəсіпорын қызметінің негізгі жəне қосалқы түрлері бойынша көрсетілген пошта 
жəне курьерлік қызметтің құндық көріністегі көлеміне есепті айда көрсетілген қызметтерге ақша 
төлемдердің түскен күніне қарамастан, есепті айда халыққа жəне заңды тұлғаларға көрсетілген 
қызмет көлемі енеді. Пошта қызметтерінің көлеміне құндық көріністе ішкі жəне халықаралық 
пошта жөнелтілімдерінің барлық түрлері қосылады, соның ішінде:

1) пошта төлемдерінің сатылған белгілері;
2) жазбаша хат-хабарлар (EMS (Express Mail Service бұдан əрі – EMS) жөнелтілімдері жəне 

арнайы байланыс жөнелтілімдерін қоспағанда);
3) жеткізілген түбіртек хабарламалар, зейнетақылық үзінді көшірмелері;
4) сəлемдемелер (EMS жөнелтілімдері жəне арнайы байланыс жөнелтілімдерін қоспағанда);
5) бандерольдер, ұсақ пакеттер;
6) шарт негізінде мерзімді басылымдар (жеткізу, жіберу, жөнелту);
7) пошта бөлімшелерінің қызметтері (өнімді өткізуден түскен табыстар), филателиялық 

өнім, ашық хаттар, конверттер, жəшік жəне жəшіктік материалдар, қатаң есептілік бланкілері 
жəне өзге де тауарлар;

8) өзге де пошта қызметтері: телеграммаларды қабылдау жəне жөнелту, арнайы 
байланыстың қосымша қызметтері, қосымша пошта қызметтері, пошталық жөнелтілімдерді 
қайтару, EMS жөнелтілімдерінің, арнайы байланыстың қызметтері, ірі көлемді пошта 
жөнелтілімдерін жеткізу жəне жіберу бойынша пошта қызметтері, «Директ-мейл» пошта 
қызметтері жəне басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтер.

Жедел түрдегі пошта EMS жөнелтілімдеріне жедел түрде өңделетін жəне жеткізілетін хат-
тар (пакеттер) жəне сəлемдемелер жатады.

Пошта байланысы қызметтерінің көлеміне ақша аударымдарымен байланысты қызметтер 
қосылмайды, себебі Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сəйкес пошталық 
жинақтау банктерінің қызметтері, сонымен қатар пошталық ақша аударымдары саласындағы 
қызмет ақша несие делдалдығының басқа түрлері – 64.19 класына жатады.

5. 3-бөлімнің 1-жолында кəсіпорын қызметінің негізгі жəне қосалқы түрлері бойын-
ша көрсетілген байланыс қызметінің құндық көріністегі көлеміне есепті айда көрсетілген 
қызметтерге ақшаның түскен күніне қарамастан, есепті айда халыққа, кəсіпорындарға, 
ұйымдарға жəне басқа топтарға көрсетілген қызмет көлемі енеді.

1.1-жолда қалааралық жəне халықаралық телефон байланысының қызмет көрсетуі алдын-
ала тапсырыс беру бойынша қалааралық жəне халықаралық телефон арқылы сөйлесулерді, 
жедел тариф бойынша сөйлесулер, таксофон көмегі арқылы сөйлесулер, қосымша қызметтер 
(сөйлесу пунктіне шақыру туралы абоненттің мекен-жайы немесе телефоны бойынша ескерту, 
басқа қаладағы телефон нөмірі туралы анықтамаларды беру, сөйлесулерді басқа мекенжайға 
жолдау) ұсыну бойынша қызметтерді қамтылады.

1.2-жолда жергілікті телефон байланысы көрсеткен қызметтеріне қалалық (жергілікті) 
телефондалған аймақтар (облыстар) арасындағы байланысты орнату жəне ұстауға қажетті қосу 
(қайта қосу) жəне беру (деректер мен хабарламаларды) бойынша қызмет көрсетулерді қамтиды.

Жергілікті телефон байланысы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан бір 
елді мекендегі абоненттер арасындағы телефон байланысын білдіреді.

Осы қызмет көрсетулер телефонды жеке жəне ұжымдық (сəйкес төлемақымен) пайдала-
нуды қарастырады. Сонымен қатар, осыған телефондық аппаратты орнату (қайта орнату), 
жөндеу жəне ауыстыру (телефон нөмірін анықтай алатын немесе нөмірді анықтай алмайтын 
негізгі жəне параллельді), абонент нөмірін ауыстыру, байланыстың қалалық телефон байла-
ныс желісіне келген ақауларды жөндеу жəне басқа да қосымша қызметтер бойынша (күзет 
дабылдамасының қосылуы, қосымша телефон шалулар, жарық дабылдамасы жəне тағы 
басқа) қызметтер жатқызылады.

1.3-жолда сымды жəне сымсыз телекоммуникациялық желілер арқылы деректерді беру 
бойынша қызметтер көлеміне əртүрлі немесе бірдей сызбалы жабдықтары (құрылғылары) 
бар түпкілікті пунктілер арасындағы деректерді беру бойынша желілік қызметтер кіреді. 
Деректерді беру (жəне қабылдау) бойынша қызмет көрсетулер байланыс желісіне жалпы 
қолжетімді, сондай-ақ белгіленген (тұтынушылармен арнайы төленген) арналары арқылы 
жүзеге асырылады. 

Деректерді беру деп есептеу құралдарымен бұдан кейін өңдеу немесе өңдеуден кейінгі қос 
белгілер түрінде ұсынылған деректерді беруді электр байланысы құралдарымен қамтамасыз 
ететін электр байланысы танылады.

Интернет желісі деп оның элементтері TCP/IP хаттамасында негізделген бірыңғай 
мекенжайлық кеңістік арқылы бір-бірімен өзара байланысқан, пайдаланушыларға көптеген 
ақпараттық, бизнес ресурстарға жəне электрондық поштаға қол жеткізу мүмкіндігін ұсынатын 
ғаламдық ақпараттық жүйе ұғынылады.

1.6-жолда ұтқыр байланыс қызметтері көлемі тасымалданатын ұтқыр телефон (радиотеле-
фон) бойынша хабарламаларды қабылдау жəне жіберу жөніндегі қызметтерден тұрады. Мұндай 
телефондарда жалпы пайдаланудағы телефон желілеріне немесе басқа ұтқыр телефондарға 
ену рұқсаты бар жəне жалпы пайдаланудағы телефон желілеріне, оның ішінде факсимильді 
байланысқа тəн барлық функцияларды орындайды.

Ұтқыр байланыс бойынша көрсеткіштер қозғалыстағы абоненттерге өзара жəне тұрақты 
телефон желісінің абоненттерімен байланысуға мүмкіндік беретін ұтқыр байланыстың қызмет 
көрсетулерін ұсынатын операторлармен толтырылады. 

Интерконнект (трафикті өткізу) қызметінің көлеміне байланыс операторларынан қаражаттың 
түсімі енгізіледі. Интерконнект - операторлардың арасындағы желіаралық байланысты 
білдіреді. Интерконнектке мөлшерлеме бір оператордың өзге операторға абоненттің өз 
желісінен тыс сөйлесудің əр минуты үшін төлеген сомасын анықтайды. Желі ішіндегі қоңырау 
шалудың тарифі əдетте аз болады, өйткені бұған қосалқы төлем жоқ.

1.7-жолда өзге де телекоммуникациялық қызметтер көлеміне телематикалық қызметтері, 
IP-телефония, зияткерлік желілер, технологиялық тұрғыдан басқа байланыс операторларының 
телекоммуникация желісіне қосу жəне жалғау бойынша телекоммуникация қызметтерін 
ұсынумен байланысты қызметтер, телекоммуникация желісіне абоненттік қолжетімділікті 
ұйымдастыру бойынша қызметтер, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша 
қызметтері (техникалық жабдықты, желінің инфрақұрылым элементтерін, өзге де жабдықты) 
қосылады. Сонымен қоса жабдықты (телекоммуникациялық жабдықты, желінің инфрақұрылым 
элементтерін, өзге де жабдықты) жалға беру бойынша қызметтер, байланыс операторлары 
үшін трафикті (интерконнекті) өткізу бойынша қызметтер жəне байланыс операторларының 
көлік желісі қолжетімділікті ұсыну бойынша қызметтер, байланыс арналарын жалға беруді 
ұсыну бойынша қызметтер жатқызылады.

IP-телефонияға Интернет желісін немесе кез келген басқа IP-желісін халықаралық жəне 
қалааралық телефон сөйлесулерін ұйымдастыру жəне жүргізу жəне нақты уақыт режимінде 
факстерді беру құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін технология жатады. 

6. 4-бөлімнің 1-жолында есепті кезеңнің соңына тіркелген телефон желілерінің саны 
көрсетіледі. Тіркелген телефон желісі абоненттің соңғы жабдығын жалпы қолданыстағы ком-
мутацияланатын желімен байланыстыратын жəне телефон стациясының жабдығында бөлінген 
порты бар белсенді желі болып табылады. Оған аналогты тіркелген телефон желілерінің, 
қызметтерді интеграциялаумен цифрлық желі (ИҚЦЖ) арналарының, тіркелген сымсыз бай-
ланыс абоненттерінің, жалпы қолданыстағы ақылы таксофондар жəне VoIP абоненттерінің 
санын қосу керек.

2-жолда есепті жылдың соңына сандық сондай-ақ, аналогтық барлық стандарттардың 
белсенді ұялы байланыс абоненттерінің саны көрсетіледі. Есеп жылжымалы байланыс опера-
торларымен жасалған шарт бойынша жүргізіледі, бұл жерде ескеретін мəселе GSM стандартта-
ры бойынша абоненттерді есептеу SIM-карталар саны бойынша есептеледі. Абоненттер соңғы 
3 ай ішінде бір рет болсын байланысты пайлаланған болса белсенді болып саналады. Бұған тек 
қана белсенді абоненттер, яғни қызметті соңғы үш ай ішінде кем дегенде бір рет қоңырау соғу 
немесе қабылдау, не болмаса SMS хабарлама алу жəне жөнелту немесе Интернетке қолжеткізу 
сияқты операцияларды жүзеге асыру үшін қызметті пайдаланғандар енеді.

3-жолда сымды жəне сымсыз қолжетімділікпен тіркелген Интернет абоненттерінің барлық 
саны көрсетіледі. 

3.1-жолда нөмірді терумен тіркелген (сымды) Интернет абоненттерінің санын жəне 
жоғары жылдамдықты кең жолақты қолжетімділікті пайдаланумен тіркелген (сымды) Интернет 
абоненттерінің санын қосқанда тіркелген (сымды) қолжетімділігі бар Интернет желісі 
абоненттерінің барлық саны көрсетіледі. Тек қана белсенді абоненттік қосылымдар, яғни 
Интернетке қосылу үшін соңғы 3 ай ішінде кем дегенде бір рет пайдаланғандар, сондай-ақ 
абоненттік қосылымға ай сайынғы төлемдерді жүйелі түрде жүргізушілер қосылады.

3.2-жолда жүктеу жылдамдығы 256 кбит/с кем емес жерсеріктік қолжетімділігі бар Интернет 
желісіне сымсыз кең жолақты қолжетімділікті пайдаланатын абоненттердің саны көрсетіледі.

3.3-жолда жүктеу жылдамдығы 256 кбит/с кем емес жылдамдығы бар жер үсті тіркелген 
сымсыз байланыс абоненттерінің саны көрсетіледі. Бұл көрсеткіш WiMax технологиясымен 
тіркелген байланыс желілерін жəне сымсыз тіркелген байланыс желілерін қамтиды, бірақ 
қолжетімділік нүктесі жəне сол сияқтылар арқылы уақытша пайдаланушыларды қоспайды.

5-жолда есепті кезеңнің соңында ұялы жылжымалы байланыс желісі бойынша (мультимедия 
қызметі жəне Интернет желісіне шығуды қосқанда) деректерді беруді пайдаланған Интернет 
желісіне қатынауы бар белсенді ұялы байланыс абоненттерінің жалпы саны көрсетіледі.

Егер абонент соңғы 3 айдың ішінде биллингтік жүйелер деректер талдауында сипаттала-
тын деректерді жеткізген немесе алған болса, онда абонент деректерді беру қызметтерінің 
белсенді пайдаланушысы болып табылады.

5.1-жолда кең жолақты беру (мұнда бір немесе екі бағыттарда 256 кбит/с тең немесе одан 
асатын жылдамдықтар белгіленеді) жылдамдықтарымен деректерді беруге (Интернет желісі) 
қолжетімділігі бар белсенді ұялы жылжымалы байланыс желісі абоненттерінің саны көрсетіледі.

7. 5-бөлімнің 1-жолында 256 кбит/с немесе 2 Мбит/с жоғары жəне төмен жылдамдығымен 
Интернетке кең жолақты қолжетімділіктің барлық тіркелген (сымды) желілері көрсетіледі.

2-жолда 2 Мбит/с жəне 10 Мбит/с төмен жылдамдығымен Интернетке кең жолақты 
қолжетімділіктің барлық тіркелген (сымды) желілері көрсетіледі.

3-жолда 10 Мбит/с-тан жоғары жылдамдығымен Интернетке кең жолақты қолжетімділіктің 
барлық тіркелген (сымды) желілері көрсетіледі.

8. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

9. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште жəне электронды форматта жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсындағы (www.stat.gov.kz) 
«Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Ескертпе: Х – бұл айқындама толтыруға жатпайды.
9. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Пошта жəне курьерлік байланыс қызметтерінің көлемі»:
2-баған ≤ 1-бағаннан;

4-баған ≤ 3-бағаннан.
2) 3-бөлім. «Байланыс қызметтерінің көлемі»: 
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жолдар үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 1.1-1.7-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
1.1-жол = 1.1.1-1.1.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
1.6.1-жол ≤ 1.6-жолдан əрбір баған үшін; 
1.6.1.1-жол ≤ 1.6.1-жолдан əрбір баған үшін.
3) 4-бөлім. «Байланыстың негізгі қызметтерін тұтынушылар туралы 
ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
3-жол = 3.1-3.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
4-жол ≤ 3-жолдан əрбір баған үшін;
5.1-жол ≤ 5-жолдан. əрбір баған үшін.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14616 
болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 қараша        №285        Астана қаласы

Туризм статистикасы бойынша жалпымемлекеттiк 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөнiндегi нұсқаулықтарды бекiту 
туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 3) жəне 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 260) тармақшасына сəйкес, 
бұйырамын: 

1. Мыналар:
1) «Орналастыру орындарының қызметi туралы есеп» жалпымемлекеттiк статистикалық 

байқаудың статистикалық нысаны (коды 221103001, индексi 2-туризм, кезеңдiлiгi тоқсандық) 
осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес;

2) «Орналастыру орындарының қызметi туралы есеп» жалпымемлекеттiк статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөнiндегi нұсқаулық (коды 221103001, индексi 
2-туризм, кезеңдiлiгi тоқсандық) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес;

3) «Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауална-
масы» жалпымемлекеттiк статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 222112003, 
индексi Н-050, кезеңдiлiгi жылдық) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес;

4) «Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауал-
намасы» жалпымемлекеттiк статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөнiндегi нұсқаулық (коды 222112003, индексi Н-050, кезеңдiлiгi жылдық) осы бұйрықтың 
4-қосымшасына сəйкес; 

5) «Келушiлердi зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттiк статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны (коды 222110002, индексi Н-060, кезеңдiлiгi жылына 2 рет) осы 
бұйрықтың 5-қосымшасына сəйкес; 

6) «Келушiлердi зерттеу сауалнамасы» жалпымемлекеттiк статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөнiндегi нұсқаулық (коды 222110002, индексi Н-060, 
кезеңдiлiгi жылына 2 рет) осы бұйрықтың 6-қосымшасына сəйкес бекiтiлсiн.

2. «Туризм статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 2 қыркүйектегі № 136 бұйрығының (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде № 12141 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 15 қазанда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспасөз басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №285 бұйрығына 1-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 1 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №285

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді тапсырмау «Əкімшілік 
құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 497-бабында көзделген 
əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в со-
ответствующие органы государственной статистики являются административными право-
нарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об админи-
стративных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 221103001
Код статистической формы 221103001

Орналастыру орындарының 
қызметі туралы есеп
Отчет о деятельности 

мест размещения
2-туризм

Тоқсандық  Есепті кезең  тоқсан  Жыл
Квартальная  Отчетный период      квартал            Год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан əрі – ЭҚЖЖ) – 55-коды-
на сəйкес негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет түрлерінен тұратын орынды 
ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуді жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне 
(немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, дара кəсiпкерлер 
тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги по организации проживания, 
имеющие основной и вторичный виды экономической деятельности согласно коду Общего 
классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКЭД) – 55.

Тапсыру мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 25-ші күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления - до 25 числа (включительно) после отчетного периода

ЖСН коды
код ИИН       

БСН коды
код БИН       

1. Орналастыру орны туралы жалпы мəліметтер
 Общие сведения о месте размещения

1.1 Орналастыру орнының нақты орналасқан жерін көрсетіңіз (оның 
тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение места размещения (независимо 
от места его регистрации) - область, город, район, населенный пункт

 

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (ƏАОЖ) сəйкес аумақ 
коды (статистика органының қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территори-
альных объектов (КАТО) (заполняется работниками органа статистики)

 

1.2 Орналастыру орнының нақты жүзеге асырылатын экономикалық 
қызметтің негізгі түрінің атауы мен кодын Экономикалық қызмет 
түрлерінің номенклатурасына сəйкес (ЭҚЖЖ бойынша код) көрсетіңіз 
Укажите наименование и код фактически осуществляемого основно-
го вида экономической деятельности места размещения, согласно 
Номенклатуре видов экономической деятельности (код по ОКЭД)

 

1.3 Орналастыру орнының бірегей коды1 
 Уникальный код места размещения 

 

1.4 Сіздің орналасқан орныңыз жататын курорттық аймақтың 
реттік нөмірін көрсетіңіз     
Укажите порядковый номер курортной зоны, к которой относится 
Ваше место размещения

2. Орналастыру орындарының сипаттамасы 
Характеристика мест размещения

«√» белгісімен жауаптың тиісті нұсқасы белгіленеді
Отмечается знаком «√» соответствующий вариант ответа

А. Орналастыру орнының түрі: 2.1 мейрамханасы бар қонақ үй 
    Тип места размещения:  гостиница с рестораном
   2.2 мейрамханасы жоқ қонақ үй  
   гостиница без ресторана
   2.3 демалыс үйі
   дом отдыха
   2.4 мотель 
   2.5 демалыс пансионаты
   пансионат отдыха
   2.6 балалар лагері
   детский лагерь 

Ескертпе:
Примечание:
1 Орналастыру орнының тізіліміне сəйкес
Согласно реестру мест размещения

  2.7 бір қабатты бунгало, ауылдық үйлер (шале), коттедждер,
 шағын үйлер жəне пəтерлер
 одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, небольшие домики и квартиры
 
  2.8 трейлерлік парктер, ойын-сауық қалашықтары, қысқа мерзімді 
 орналастыру үшін аң аулайтын жəне балық аулайтын жерлер
 трейлерные парки, развлекательные городки, охотничьи и рыболовные 
 угодья для краткосрочного размещения
 
  2.9 туристік лагерь         2.10 туристік база               2.11 кемпинг
 туристский лагерь туристская база кемпинг
 
  2.12 басқа тұрғын үй түрлері
 другие виды жиль

Б. Қонақ үй дəрежелері:           1.1 * (1 жұлдызды)            1.4 **** (4 жұлдызды)    
Категория гостиницы:  * (1 звезда) **** (4 звезды)
                                                      1.2 ** (2 жұлдызды)           1.5 ***** (5 жұлдызды)
                                                     ** (2 звезды) ***** (5 звезд)
                                            1.3 *** (3 жұлдызды)         1.6 санаты жоқ қонақ үй
                                                    *** (3 звезды) без категории 

3. Орналастыру орындары туралы келесі ақпаратты көрсетіңіз
Укажите следующую информацию по местам размещения

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Ба
рл

ы
ғы

Вс
ег

о

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіш атауы
Наименование по-
казателя

Ба
рл

ы
ғы

Вс
ег

о

А Б 1 А Б 1

1

Есепті кезеңдегі орташа 
алғанда қызметкерлердің 
тізімдік саны, адам
Списочная численность ра-
ботников в среднем за от-
четный период, человек

4
Бөлмелер саны 
барлығы, бірлік
Количество номеров 
всего, единиц 
одан:
из них: Х

1.1 одан əйелдер
из них женщины 4.1 апартаменттер

апартаментов

2

Маусымдық 
қызметкерлердің саны, 
адам 
Численность сезонных ра-
ботников, человек

4.2

«люкс» 
сыныбындағы 
класса «люкс»

3
Көрсетілген қызмет 
көлемі, мың теңге
Объем оказанных услуг, 
тысяч тенге

4.3
стандарт бөлмелер 
стандартных номеров 

3.1 резиденттерге
резидентам 4.4 жайлылықтары жоқ

без удобств

3.2

 резидент еместерге
 нерезидентам

5

Біржолғы 
сыйымдылық, 
төсек-орын
Единовременная 
вместимость, койко-
мест

6

Тапсырылған 
бөлмелер саны, 
бірлік
Количество сданных 
номеров, единиц

7
Тəулік-төсектің ор-
таша құны, теңге
Средняя стоимость 
койко-суток, тенге

4. Келушілер бойынша ақпаратты көрсетіңіз2

Укажите информацию по посетителям

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің 
атауы

Наименование пока-
зателей

Ке
лу

ш
іл

ер
, б

ар
лы

ғы
, а

да
м

По
се

ти
те

ле
й,

 в
се

го
, ч

ел
ов

ек Соның ішінде сапар 
мақсаттары бойынша
В том числе по целям 

поездок

1-
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ға
нн

ан
тү

не
йт

ін
 ке

лу
ш

іл
ер

 (т
ур

ис
те

р)
Из

 гр
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ы 
1 

но
чу

ющ
ие

по
се

ти
те

ли
 (т

ур
ис

ты
)

Ұс
ы

ны
лғ

ан
 тө

се
к-

 тə
ул

ік 
(т

үн
еу

ле
р)

, т
əу

лі
к-

тө
се

к
Пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

ко
йк

о-
су

то
к (

но
-

че
во

к)
, к

ой
ко

-с
ут

ок

жеке
личные

іскерлік жəне 
кəсіби

деловые и 
профессио-

нальные

А Б 1 2 3 4 5

1 Барлығы
Всего

1.1
Резиденттер (Қазақстан 
Республикасы)
Резиденты (Республика 
Казахстан)

1.2 Резидент еместер 
Нерезиденты 

Ескертпе:
Примечание:
2 1.2 тармағын толтыру кезінде қосымша парақтар пайдаланылады
 При заполнении пункта 1.2 используются дополнительные листы

5. Айлар бойынша бөліп орналастыру орындары туралы келесі ақпаратты көрсетіңіз3

Укажите информацию по местам размещения в разбивке по следующим месяцам

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Сə
уі

р
Ап

ре
ль

М
ам

ы
р

М
ай

М
ау

сы
м

Ию
нь

Ш
іл

де
Ию

ль

Та
мы

з
Ав

гу
ст

Қы
рк

үй
ек

Се
нт

яб
рь

А Б 1 2 3 4 5 6

1
Көрсетілген қызмет көлемі, мың 
теңге
Объем оказанных услуг, тысяч тенге

1.1 резиденттерге
резидентам

1.2 резидент еместерге
нерезидентам

2
Қызмет көрсетілген келушілер 
саны, адам
Количество обслуженных посетите-
лей, человек

2.1 резиденттер
резидентов

2.2 резидент еместер
нерезидентов

3
2-жолдан түнейтін келушілер (ту-
ристер)
из строки 2 ночующие посетители 
(туристы)

4
Ұсынылған төсек-тəулік 
(түнеулер), тəулік-төсек
Предоставлено койко-суток (ноче-
вок), койко-суток

5
Өткізілген бөлмелер саны, бірлік
Количество сданных номеров, 
единиц

Ескертпе:
Примечание:
3 2017 жылдың 2 жəне 3 тоқсандарына ғана толтырылады
 Заполняется только за 2 и 3 кварталы 2017 года

6. Есепті кезеңдегі орналастыру орындарының жұмыс
істеген күндерінің саны, күндер    
 Количество дней функционирования мест размещения 
в отчетном периоде, дни

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
4 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы №285 бұйрығына 2-қосымша

«Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп» (коды 221103001, индексі 
2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Орналастыру орындарының қызметі туралы есеп» (коды 221103001, индексі 
2-туризм, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Орналастыру 
орындарының қызметі туралы есеп» (коды 221103001, индексі 2-туризм, кезеңділігі 
тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі 
– статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) жұмыскер – жұмыс берушімен еңбек қатынастарында тұратын жəне жеке еңбек шарты 

бойынша жұмысты тікелей орындайтын жеке тұлға;
2) маусымдық жұмыстар – климаттық немесе өзге де табиғи жағдайларға байланысты 

белгілі бір кезең (маусым) ішінде бірақ бір жылдан аспайтын уақытта орындалатын жұмыстар;
3) туристерді орналастыру орындары – мейманханалар, мотельдер, кемпингтер, туристік 

базалар, қонақжайлар, демалыс үйлері, пансионаттар жəне туристердің тұруы мен оларға 
қызмет көрсету үшін пайдаланылатын басқа да үй-жайлар мен ғимараттар;

4) турист – уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі кезеңге 
келетін жəне ақылы қызметпен айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кəсіби-
іскерлік, спорттық, діни жəне өзге де мақсаттарда кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға.

3. Статистикалық нысан бухгалтерлік құжаттар мен алғашқы есепке алу құжаттары 
деректерінің негізінде толтырылады. 

4. 2-бөлімнің А-тармағының 2.3-тармақшасындағы демалыс үйіне регламенттелген 
режимдегі сауықтыру - алдын-алу сипатындағы қызметтерді ұсынумен демалысқа арналған 
жағдайды қамтамасыз ететін, рекреациялық аймақта орналасқан орналастыру орны жатады.

2.4-тармақшадағы мотель ретінде автостраданың бойында орналасқан немесе туристік 
орталықтың құрамына кіретін, автотуристерге арналған қонақ үй танылады.

2.5-тармақшада жайлылығы аз, əдетте демалысқа арналған жағдайды қамтамасыз 
ететін, рекреациялық аймақта орналасқан, маусымдық сипатта жұмыс істейтін орналастыру 
орындары көрсетіледі.

2.6-тармақшада балалардың белсенді демалуына арналған маусымдық сипатта жұмыс 
істейтін орналастыру орындары көрсетіледі.

2.7-тармақшада асхана жабдығы бар немесе толықтай ас үймен жабдықталған, тамақтануға, 
тұруға жəне ұйықтауға арналған, толық жабдықталған бөлмелерден тұратын жеке оқшауланған 
үй-жайлар көрсетіледі.

2.9-тармақшада туристік лагерь мақсатына қарай уақытша немесе тұрақты болып бөлінеді. 
Туристік контингентіне байланысты (ұйымдастырылмаған, соның ішінде отбасылық, туристер, 
оқушылар, спорттық сапарға қатысушылар, автотуристер) жəне альпинистік лагерь, базалық 
лагерь, бивак, лагерь тұрағы, туристік-сауықтыру лагері болып бөлінеді

2.10-тармақшадағы туристік база ретінде туристерге түнейтін орындардың жоспарлы 
бағыттарын (бос орындар болғанда жолдамасы жоқ туристерге), тамақтандыруды ұсынатын 
жəне оларға туристік-экскурсиялық, мəдени-тұрмыстық жəне денешынықтыру-сауықтыру 
қызметін көрсетуді қамтамасыз ететін орналастыру орны танылады.

2.11-тармақшадағы кемпинг автотуристер үшін тұрақпен, дəретханамен жəне шатырларға 
арналған орындармен немесе жеңіл типтегі үйлермен жабдықталған орынды білдіреді.

2.12-тармақшаға жаз маусымы кезінде келушілерге берілетін, бір орындық немесе жалпы 
бөлмелердегі немесе жатақханалардағы уақытша баспана қамтылады.

5. 2-бөлімнің Б-тармағының 1.1-тармақшасында 1 жұлдызды санатындағы қонақ үй 
тұратындарды орналастыру үшін ең қажет деген қызмет түрлері ғана қарастырылған шағын 
мекемелер, мекеменің өзі ұйымдастырған, келушілерді орналастыру мен тамақтандыру сияқты 
базалық қызмет түрлерін ұсынуды білдіреді.

1.2-тармақшадағы 2 жұлдызды санатындағы қонақ үйге тұратындарға қызметтердің 
стандартталған жиынтығын, соның ішінде қонақ үй аумағындағы кафе немесе мейрамханада 
тамақтандыру қызметімен қоса, дербес сантораптармен жабдықталған бөлмелерді ұсынатын 
шағын жəне орта мекемелер жатады.

1.3-тармақшада 3 жұлдызды санатындағы қонақ үй тұратындарға қызметтердің кең ауқымды 
жиынтығын көрсететін, соның ішінде мейрамхана (қонақ үйде орналасқан меймандардан 
басқа да тұтынушыларға ұсынады) мен бар, бизнес-орталық қызметтерін көрсетумен қатар, 
жеке телефонмен жəне дəретханалық керек-жарақтар ұсынылған, дербес сантораптарымен 
жабдықталған бөлмелерді тазалау қызметтерін көрсететін орта мекемені есептейді.

1.4-тармақшада 4 жұлдызды санатындағы қонақ үй сапалы жиһазбен жабдықталған, 
бірыңғай дизайнмен безендірілген, кең жатын бөлмелері бар нөмірлерге тəулік бойы қызмет 
көрсету, химиялық тазарту мен такси, жоғары деңгейлі асхана сервисі бар мейрамхана 
қызметтері түрлерін жоғары деңгейде көрсететін орта жəне ірі мекемелерді көрсетеді.

1.5-тармақшада 5 жұлдызды санатындағы қонақ үй халықаралық стандарттар деңгейінде 
қызметтер ұсынатын, жайлы жағдайда тұруға толығымен жабдықталған бөлмелері бар, жаттығу 
залдары, жүзу бассейндері, жеке кабинеттері мен банкет жəне мəжіліс-залдары қызметтерін 
ұсынатын, арнайы дайындықтан өткен үздіксіз қызмет көрсетуді жəне мейрамхананың 
жұмысын жоғары деңгейлі асхана сервисін қамтамасыз ететін қызметкерлері бар орта жəне 
ірі мекемелерді білдіреді.

1.6-тармақшада келушілерді орналастырудан басқа қызмет түрлерін ұсынбайтын, қызметі 
шектеулі шағын мекеме есепке алынады.

6. 3–бөлімнің 1-жолында тізімдік санда, жұмыс берушінің актілерін орындай отырып, 
жұмысты белгілі бір мамандығы, біліктілігі немесе лауазымы бойынша орындайтын, есепті 
кезеңде ұйымның тізімінде бар барлық қызметкерлер ескеріледі. 

Орташа алғанда есепті кезеңге (тоқсандағы) қызметкерлердің тізімдік саны ұйымның орта-
ша алғанда тоқсандағы жұмыс істеген барлық айларына қызметкерлердің тізімдік санын қосу 
жəне алынған соманы үшке бөлу жолымен анықталады.

3-жолда орналастыру орындарын ұсыну бойынша көрсетілген қызмет көлемі көрсетіледі. 
Егер тұру құны келуші таңғы асты пайдаланған немесе пайдаланбағанына қарамастан, таңғы 
асты тиісті тарифтің ажырамас бөлігі ретінде қамтыса, онда таңғы ас ұсынумен тұру бойынша 
көлем қосылған құнға салықты (бұдан əрі – ҚҚС) ескерусіз, бір ондық белгімен, мың теңгеде 
құндық көріністе келтіріледі.

4-жол бойынша қонақ үй бөлмесі бір, екі жəне одан да көп бөлмеден тұратын, оқшауланған, 
жиһазбен жабдықталған, уақытша тұруға тапсырылатын тұрғын үй-жайды білдіреді.

4.1-жол бойынша апартамент негізінде алаңы 40 шаршы метрден кем емес, екi не одан да 
көп (қонақ үй (асхана), жатын бөлме) бөлмеден тұратын, асхана жабдығы бар орналастыру 
орнындағы нөмiр танылады.

4.2-жол бойынша люкс классты бөлме алаңы 35 шаршы метрден кем емес, екі тұрғын 
бөлмеден (қонақ бөлмесі жəне жатын бөлме) тұратын, бір (екі) адамның тұруына арналған 
орналастыру орнындағы нөмірді білдіреді.

4.3-жол бойынша стандартты бөлмеге бір тұрғын бөлмеден, бір (екі) төсегі бар, толық 
санитарлық тораппен (ванна (себезгі), қолжуғыш, унитаз) қамтылған бір (екі) адам тұруға 
есептелген орналастыру орнындағы бөлме жатады.

4.4-жол бойынша жайлылығы жоқ бөлмелерге тұру бойынша ең төмен қызметтер топта-
масын ұсынатын, жайлылығы төмен деңгейдегі бөлмелер жатады.

5-жол бойынша бір жолғы сыйымдылық барлық бөлмелердегі орнатылған тұрақты төсек 
саны бойынша анықталады. Бөлмелердегі уақытша (қосымша) орындар мен үнемі тікелей 
мақсатында бос болмайтын орындар есепке алынбайды.

6-жол бойынша тапсырылған бөлмелер саны есепті кезеңде тапсырылған бөлмелер 
санын білдіреді. Мысалы, қонақ үйде 5 бөлме бар, 2 отбасылық жұп 2 бөлмені 7 күнтізбелік 
күнге жалға алды, бұл жағдайда тапсырылған бөлмелер саны 2 бөлменің 7 күтізбелік күнге 
көбейтіндісіне тең, ол 14 өткізілген бөлмеге тең. 

7-жолда тəулік-төсектің орташа құны - орналастыру орындарында ұсынылған тəулік-
төсектен түскен табыстың жалпы сомасының тəулік-төсек санына қатынасы (ондық сансыз 
ҚҚС есебімен теңгеде). Егер тəулік-төсектің орташа құны тиісті тарифтің ажырамас бөлігі 
ретінде таңғы асты қамтыса, осы тамақты келуші пайдаланғаны немесе пайдаланбағанына 
қарамастан, онда тəулік-төсектің орташа құнын таңғы аспен көрсету керек.

7. 4 бөлімде келушілер жөнінде ақпарат көрсетіледі.

Келушіге өзінің əдетте тұратын жерінің шегінен тыс орналасқан қандай-да бір негізгі орынға 
бір жылдан аз мерзімге елде немесе келу орындарында тіркелген кəсіпорынға жұмысқа орна-
ласу мақсатын қоспағанда, кез-келген мақсатта (іскерлік сапар, демалыс немесе жеке мақсат) 
сапар жасайтын саяхатшы жатады.

4-бөлімнің 2-бағанындағы жеке мақсаттарға демалыс жəне дем алу, достар мен туыстарға 
бару, білім алу жəне кəсіби дайындық, емдік жəне сауықтыру емшаралары, дін (қажылық), 
дүкендерді аралау, транзит сияқты сапарлардың мақсаттары жəне өзге де мақсаттар жатады.

3-бағандағы іскерлік жəне кəсіби мақсаттар егер келген елінде немесе орнында өндіруші-
резидентпен анық немесе тұспалданатын еңбек жалгерлік қатынастардың белгілері болма-
са, өз бетінше жұмыспен қамтылған тұлғалардың жəне жалдамалы жұмыскерлердің қызметі, 
инвесторлардың, бизнесмендердің қызметін көрсетеді. Іскерлік жəне кəсіби мақсаттарға 
мыналар жатады: кеңестерге, конференцияларға, жəрмеңкелер мен, көрмелерге қатысу, 
дəрістер оқу, концерттер, қойылымдар мен спектакльдер қою, ғылыми қолданбалы немесе 
іргелі зерттеулерге қатысу, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді жарнамалау, туристік сая-
хаттар бағдарламаларын құрастыру, орналастыру жəне көлік қызметтері бойынша қызметтерді 
ұсынуға шарттар жасасу, кəсіби спорттық іс-шараларға қатысу, ресми немесе бейресми кəсіби 
дайындық курстарына өндірістен қол үзбей қатысу, жеке көлік құралдарына (корпоративті ұшақ, 
яхта) экипаж (команда) құрамындағы жұмыс. 

5-баған бойынша ұсынылған тəулік-төсек тұрақты орындардың қолданылған санын 
көрсететін түнеуді білдіреді жəне тұратындарды есепке алу кітабы негізінде анықталады.

Тоқсан ішінде деректерді жинаудың анықтығы үшін орналастыру орындарына қонақтардың 
орналастыру орнына келген кезде қонақтарды есепке алу карточкасын толтыруын немесе 
күнделікті есепке алу кітабында келушінің ТАƏ (болған жағдайда), бөлмеде тұратындар саны, 
олардың тұрғылықты тұратын орны немесе елі, сапардың мақсаты, келушінің келу жəне шығу 
күні жəне уақыты бойынша жүргізуді тəжірибеге енгізуді ұсынамыз.

8. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

9. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз тасығышта жəне электронды форматта жүзеге 
асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті интернет-ресурсындағы (www.stat.gov.kz) 
«Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №285 бұйрығына 3-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 3 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №285

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан коды 222112003
Код статистической формы 222112003

Үй шаруашылықтарының сапарларға жұмсаған 
шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы

Анкета обследования домашних хозяйств 
о расходах на поездки

Н-050

Жылдық   Есепті кезең   Жыл
Годовая   Отчетный период              Год

Байқауға іріктемеге түскен үй шаруашылықтары қатысады
В наблюдении принимают участие домашние хозяйства, попавшие в выборку

Интервьюерлер тапсыратын мерзім - 15 қаңтарға (қоса алғанда) дейін.
Срок представления интервьюерами - до 15 января (включительно).

1. Аумақтың атауы (елді мекеннің)
 Наименование территории (населенного пункта)________________________________________

2. Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне  
(бұдан əрі - ƏАОЖ) сəйкес елді мекеннің коды  
Код населенного пункта согласно Классификатору 
административно-территориальных объектов (далее – КАТО)……………………………….…….........

3. Елді мекеннің түрі (қала, ауыл)
 Тип населенного пункта (1 - город, 2 село)………………………………………………………..

4. Даңғыл, көше, алаң, тұйық көше 
Проспект, улица, площадь, переулок__________________________________________________

5. Үйдің жеке (ID) коды   
 Индивидуальный код (ID) дома.........................................................................................................

6. Пəтердің жеке (ID) коды   
Индивидуальный код (ID) квартиры ……………………………………………….................………....

7. Бланкінің реттік нөмірі   
 Порядковый номер бланка..............................................................................................................

8. Интервьюердің коды   
Код интервьюера..............................................................................................................................

9. Сұхбат жүргізу күні            күні       айы              жыл
 Дата проведения интервью                      число               месяц             год

Құрметті респонденттер, келесі сұрақтарға жауап беруіңізді өтінеміз
Уважаемые респонденты, пожалуйста, ответьте на нижеследующие вопросы

1. Сапар туралы жалпы мəліметтер
 Общие сведения о поездке

(Соңы. Басы 27-29-беттерде) 

(Соңы 31-бетте) 
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2. Шығыстарды көрсетіңіз (туристік жолдама алмаған респонденттер толтырады, 
сондай-ақ респонденттердің туристік жолдама құнына кірмеген шығыстары көрсетіледі), 
теңгемен

 Укажите расходы (заполняются респондентами, не приобретавшими туристскую пу-
тевку, а также указываются расходы респондентов, не вошедшие в стоимость туристской 
путевки), в тенге

Жол 
коды 
Код 

строки

Атауы
Наименование

Сапарға 
дейін
До по-
ездки

Сапар 
кезінде
В ходе 
поездки

Барлығы
Всего

А Б 1 2 3
1 Сапарды жүзеге асыру үшін Сіз қанша ақша 

жұмсадыңыз, барлығы
Какую сумму денег Вы израсходовали на осу-
ществление поездки, всего

1.1 паспорт жəне визаны алуға
получение паспорта и визы 

1.2 сақтандыру
страховка 

1.3 тұру
проживание 

1.4 халықаралық тасымалды қоспағанда көлік 
қызметтеріне төлем
оплата услуг транспорта, за исключением 
международных перевозок

1.4.1 көлік құралдарын жалға алу
аренда транспортных средств

1.5 туристік агенттіктер жəне операторлардың 
қызметтері 
услуги туристских агентств и операторов 

×

1.6 дүкендерде өнімдерді сатып алуды қоса 
алғанда, тамақтану
питание, включая покупку продуктов в ма-
газинах

1.6.1 мейрамхана жəне кафелерде тамақтану
питание в ресторанах и кафе

1.7 киім жəне аяқ киім буйымдары
предметы одежды и обуви

×

1.8 базарлық жəне сыйлықтар
сувениры и подарки

×

1.9 техника
техника

×

1.10 тоқыма тауарлары (кілем, төсек-орын 
жапқыш жəне сол сияқтылар)
текстильные товары (ковры, пледы и тому 
подобное)

×

1.11 жанармай (жеке автомобильмен немесе 
жалға алынған автокөлік құралдарымен 
жүрген жағдайда)
топливо (в случае передвижения на собствен-
ном автомобиле или на автотранспортных 
средствах, взятых на прокат)

1.12 өзге тауарларды сатып алу
покупка прочих товаров

×

1.13 белгілі бір құндылығы бар бұйымдар: асыл 
металдар жəне тастар (гауһар тас, алтын, 
күміс), антиквариат, көркем өнер туындыла-
ры жəне басқа құндылықтарды сатып алу
приобретение изделий, обладающих опреде-
ленной ценностью: драгоценные металлы и 
камни (бриллианты, золото, серебро), антиква-
риат, предметы художественного искусства и 
другие ценности

×

1.14 рекреациялық жəне спорттық іс-шаралар
рекреационные и спортивные мероприятия

×

1.15 мəдени қызметтер
услуги культурные

×

1.16 емдік жəне сауықтыру емшаралары
лечебные и оздоровительные процедуры

×

1.17 өзге де шығыстар 
прочие расходы

3. Астана қаласындағы 2017 жылғы 10 маусымнан бастап 10 қыркүйекке дейін 
өткізілетін 2017 жылғы халықаралық көрме (бұдан əрі - ЭКСПО - 2017) бойынша сұрақтар

 Вопросы по всемирной выставке 2017 года (далее – ЭКСПО – 2017) в г. Астане, которая 
будет проводиться с 10 июня по 10 сентября 2017 года

3.1 Сіз Астана қаласында Халықаралық мамандандырылған ЭКСПО – 2017 көрмесінің 
өткізілетіні туралы білесіз бе?

Вы знаете о проведении Международной специализированной выставки ЭКСПО – 2017 
в г. Астане?

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 285 бұйрығына 4-қосымша

«Үй шаруашылықтарын сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сау-
алнамасы» (коды 222112003, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Үй шаруашылықтарын сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауална-
масы» (коды 222112003, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне 
«Үй шаруашылықтарын сапарларға жұмсаған шығыстары туралы зерттеу сауалнамасы» (коды 
222112003, индексі Н-050, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтама осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
турист – уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі кезеңге 

келетін жəне ақылы қызметпен айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кəсіби-
іскерлік, спорттық, діни жəне өзге де мақсаттарда кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға.

3. Зерттеу үй шаруашылығы мүшелерінен пікіртерім алу жəне мəліметтерді осы 
статистикалық нысанға жазу жолымен жүргізіледі.

Сауалнама сұрақтарына 18 жастан асқан респондент жауап береді. Сауалнама үй 
шаруашылықтарының іріктеме жиынтығына түскен əрбір жеке алынған үй шаруашылығына толтырылады.

Егер үй шаруашылығы бір жыл ішінде бірнеше сапар жасаса, онда əрбір сапарға бөлек са-
уалнама толтырылады. Егер үй шаруашылығының мүшелері бір бірінен бөлек сапарда болса, 
онда əрбір сапарға бөлек сауалнама толтырылады.

Сұралынып жатқан респондентті қосқандағы үй шаруашылығының барлық мүшелерінің 
шығыстары есептелінеді.

Отбасының барлық мүшелерінің шығыстар көлемі (оның ішінде 15 жасқа дейінгі 
балалардың) қосынды түрде көрсетіледі.

4. 1-бөлімнің 1.4-тармағында ішкі туризм кезінде 1) тармақша, ал шығу туризмінде 2) 
тармақша толтырылады. Егер сапарда респонденттер екі немесе одан да көп орындарда 
болса немесе бірнеше елге барса, онда көбірек түнеген орын негізгі болу орны болып сана-
лады. Түнеген күндерінің саны бірдей болса, онда негізгі болу орны болып, респонденттің 
тұрғылықты тұратын жерінен анағұрлым қашық жердей орын табылады.

1.5-тармақтың 1) тармақшасындағы еңбек демалысы жəне демалыс көрнекті орындарды та-
машалау, табиғи жəне жасанды объектілеріге бару, спорттық немесе мəдени іс-шараларға бару, 
спорт түрлерімен кəсіби емес тұрғыдан (шаңғы, атпен серуендеу, гольф, теннис, су астында 
жүзу, серфинг, жаяу жорықтар, бағдарлар, альпинизм) айналысу, жағажайларда демалу, жүзу 
бассейндерін жəне демалу мен ойын-сауықтың кез-келген орындарын пайдалану, круиздер, құмар 
ойындары, жастардың жазғы лагерьлеріне бару, демалыс үйлері, таңдаулы мейрамханаларға 
бару, меншігіндегі немесе үй шаруашылығында жалға алынған саяжай үйлерінде болуды қамтиды.

1.5-тармақтың 2) тармақшасында туыстарына немесе достарға бару, үйлену тойларына, 
жерлеу немесе кез-келген отбасылық іс-шараларға бару, науқастарды немесе қарттарды 
қысқа мерзімді күту көрсетіледі.

1.5-тармақтың 3) тармақшасы жұмыс беруші немесе ұйымдар (тұлғалар) төлейтін қысқа 
мерзімді курстарға (бір жылдан аз) бару; оқытудың нақты бағдарламасынан өту (ресми немесе 
бейресми) немесе ақылы оқу, тілді меңгеру, кəсіби немесе арнайы курстар, ғылыми демалы-
стар, ресми курстар көмегімен нақты дағдыларды үйрену жатады.

1.5-тармақтың 4) тармақшасындағы емдік жəне сауықтыру емшараларына ауруханадан 
кейінгі емдеуді аяқтау үшін жəне медициналық пен əлеуметтік мекемелердің неғұрлым жал-
пы спектрі үшін аурухана, клиника, шипажай қызметтерін алу, медициналық жабдықтар мен 
қызметтерді қолдану арқылы косметологиялық хирургияны қоса, медициналық кеңес беру-
ге негізделген, медициналық қызметтерді алу үшін теңіз жəне спа курорттарға, сондай-ақ 
мамандандырылған мекемелерге бару жатады.

Емдеу мекемесінде бір жыл немесе одан көп болуды талап ететін ұзақ емделу туризм саласы-
на жатпайтындықтан, емдік жəне сауықтыру емшаралары тек қысқа мерзімді емделуді қамтиды.

1.5-тармақтың 5) тармақшасында діни жиындар мен іс-шараларға қатысу, қажылық 
көрсетіледі.

1.5-тармақтың 6) тармақшасында қайта сату немесе келешекте қандай да бір өндірістік 
үдерісте пайдалану үшін (бұл жағдайда іскерлік жəне кəсіби мақсаттар айтылып отыр) тау-
арларды сатып алуды қоспағанда, жеке тұтыну немесе сыйлықтар үшін тұтыну тауарларын 
сатып алу көрсетіледі.

1.5-тармақтың 7) тармақшасындағы транзит басқа жерге барудың жалғасын қоспағанда, 

қандай да арнайы мақсатсыз кез-келген орынға тоқтау деп түсіндіріледі.
1.5-тармақтың 8) тармақшасында іскерлік жəне кəсіби мақсаттар өз бетінше жұмыспен 

қамтылған адамдардың жəне жалдамалы қызметкерлердің қызметін, егер ол қызметте ба-
ратын елде немесе жерде өндіруші-резидентпен еңбек жалгерлік қатынастың нақты болуы 
немесе соны білдіретін белгілері болмаса, сондай-ақ инвесторлардың, бизнесмендердің 
қызметін есепке алады.

Іскерлік жəне кəсіби мақсаттарға кеңестерге, конференцияларға, жəрмеңкелерге жəне 
көрмелерге қатысу, дəрістер оқу, концерттер, қойылымдар мен спектакльдер қою, ғылыми 
қолданбалы немесе түбегейлі зерттеулерге қатысу, тауарлар мен қызметтерді жарнамалау, 
туристік саяхаттар бағдарламаларын құру, орналастыру жəне көлік қызметтері бойынша 
қызметтерді ұсынуға шарттар жасау, кəсіби спорттық іс-шараларға қатысу, ресми немесе 
бейресми кəсіби дайындық курстарына өндірістен қол үзбей қатысу, жеке көлік құралдарында 
(корпоративті ұшақ, яхта) экипаж (команда) құрамындағы жұмыс жатады.

1.5-тармақтың 9) тармақшасындағы сапарлардың өзге де мақсаттарына еріктілер ретінде 
жұмыс істеу, көші-қон жəне жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін зерделеу, уақытша төленбейтін 
қызметтердің кез-келген түрлерін жүзеге асыру жатады.

5. 1.9-тармақта туристік жолдамаға кіретін шығыстар көрсетіледі, ал қалған барлық туристік 
жолдамаға кірмеген шығыстар 2-бөлімде көрсетіледі.

6. Шығу туризмі бойынша туристік сапарды өздігінен ұйымдастырған халықаралық 
тасымалдарға келушілердің көлік шығыстары 1.10-тармағында ғана көрсетеді.

1.11-тармақта респондет халықаралық немесе ішкі сапарларда болған көлік түрі көрсетіледі.
1.11-тармақтың 6) тармақшасында жүргізушісімен (такси, лимузиндер жəне жүргізушісімен 

жеке автокөліктерді жалға алу) жалға алынған автокөлік құралдары жəне жүргізушісіз (8 адамға 
дейін сыйымдылығы) көрсетіледі.

1.12-тармақта шығу келушілері сияқты, Қазақстан көлік компанияларының қызметтерін 
қолданса ішкі келушілер де толтырады.

7. 2-бөлімдегі шығу туризмінде келушілердің өз елінде баж салығы салынбайтын тауарларға 
шығыстары сыртқа шыққанға дейін шығу келішілерінің шығыстары бойынша статистикалық 
деректерге енгізілмейді. Баж салығы салынбайтын тауарларды өзі тұрақты тұратын елінен 
тыс жерлерде сатып алған жағдайда, шығыстар сыртқа шығушылар шығыстары бойынша 
статистикалық деректерге енгізіледі.

Туристік сапардағы шығыстар кез-келген тəсілмен жүргізілетін төлемдерді қамтиды мы-
салы, қолма-қол ақшаға, кредиттік карта, жол немесе жеке чек, жұмыс беруші шотты тікелей 
ұсыну, электрондық аударым, сондай-ақ тұлға немесе ұйым, мысалы, егер осы тұлға (ұйым) 
келген елдің резиденті болмаса төлейтін шығындар.

Туристік сапар барысында туристік шығыстардан коммерциялық мақсаттар үшін са-
тып алулар (яғни қайта сатуға немесе келушілердің кез-келген санаты жүзеге асыратын 
өндірістің факторы ретінде, сондай-ақ өз жұмыс берушісінің атынан іскерлік сапарда келуші 
жүргізген сатып алулар), капитал салымдары немесе мəмілелер (келушілер жүзеге асыратын 
жəне жерге, тұрғын үйлерге, жылжымайтын мүлікке жəне өзге де маңызды сатып алынатын 
заттарға (автомашина, автофургон, катер, екінші үйге) қатысты егер олар болашақта туризм 
мақсатында пайдаланылса), қолма-қол қаражаттар (қандай да бір туристік тауарға немесе 
қызметті төлеуге кірмейтін, демалыс сапары кезінде туыстарға немесе таныстарға берілетін, 
сондай-ақ қайырымдылық жарналар) алынып тасталынады.

2-бөлімнің 1-бағанын республика шегінен тыс, сондай-ақ өзінің тұрақты тұратын жерінің 
шегінен тыс Қазақстанның аумағына демалуға шығатын респонденттер толтырады. Бұл бағанда 
шетелге сапар шегу кезінде Қазақстан аумағындағы шығыстар (Қазақстан аумағында əуежайға 
дейін көлік, қонақ үйде немесе туыстарда тұру, жолда тамақтану), тұрғылықты тұратын орында 
жасалған ішкі туризм бойынша шығыстар (мысалы, басқа жерге барар алдында автомашинаға 
жанар-жағармай құю) көрсетіледі. 

2-бағанда шығу туризмі бойынша сапар кезіндегі шығыстарға Қазақстанның аумағы шегінен 
тыс жүзеге асырылатын шығыстар жатады, ал ішкі туризм шығыстарына тұрақты тұру орны 
шегінен тыс қалыптасатын шығыстар жатады.

1.4-жолда көлік шығыстары барлық жол шығыстарын қамтиды, соның ішінде халықаралық 
тасымалдарды қоспағанда, автокөлік құралдарын жөндеу жəне қосалқы бөлшектер сатып алу, 
автокөлік құралдарын жалға алу, тұрақ үшін төлем, ақылы автожолдардағы алым, əуежай жəне 
таксиге шығыстарды қосканда ұқсас алымдар.

1.4.1-жолдағы көлік құралдарын жалға алу жүргізушісіз машинаны жалға алуға барлық 
шығыстарды қамтиды.

Қоғамдық көлік құралдарына жол жүру билетінің құнына тамақтандыру енгізілген жағдайда, 
онда толық құнды көліктік шығысқа жатқызу қажет (1.4-жолы). Тамақтану бөлек төленген 
жағдайда, оның құны тамақтану шығысына жатқызылады жəне 1.6-жолында көрсету керек. 

Коммерциялық орналастыру құнына келушінің таңғы асты пайдаланғанына немесе 
пайдаланбағанына қарамастан, таңғы ас тиісті тарифтің ажырамас бөлігі ретінде кірсе, жалпы 
құнды орналастыру шығысы деп есептеу қажет жəне 1.3-жолында көрсетіледі. 

Алайда, тамақтану үшін түпкілікті шотқа енгізілетін бөлек төлем алынған жағдайда, онда 
оның құны тамақтану шығыстарына жатады жəне 1.6-жолында көрсетіледі.

1.5-жолда келушілердің экскурциялық қызметтерге, гидтердің қызметтеріне, театрлық, 
спорттық жəне ойын-сауық оқиғаларына алдын-ала тапсырыс берілген билеттерге, көлік 
билеттерін брондау қызметтеріне жұмсаған шығыстары көрсетіледі.

1.6-жолда тамақтану мен сусындарға жұмсалған сапарға дейінгі жəне сапар барысындағы 
шығыстар жатады.

1.12-жолда 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 жəне 1.11-жолдарда ескерілмеген тауарларды сатып 
алуға жұмсалған шығыстарды көрсету қажет.

1.11-жолда жеке меншік автомобильмен немесе жалға алынған автокөлік құралдарымен 
жүруге жəне жанармайға жұмсалған шығыстар көрсетіледі.

1.13-жол бойынша белгілі бір құндылығы бар бұйымдарға шығыстарға өндіру немесе 
қолдану мақсатында қолданылмайтын, бірақ құндық қор ретінде біраз уақыт сақталатын, 
туристік сапар кезінде жеке қолдану немесе сыйлық ретінде алынған айтарлықтай құнды 
тауарларға шыққан шығындар жатады. 

1.14-жол бойынша рекреациялық жəне спорттық іс шараларға шығыстарға дема-
лыс саябақтарына, бұқаралық спорт ғимараттарына, ойын мекемелеріне, казино, спорт 
объектілеріне, көрмелерге, фестивальдарға, конгресс-орталықтарына, конференц-
орталықтарына бару, бос уақыт жəне демалуға тауарлар, спорт мүкəммалдары жалдау жəне 
лизинг жатады.

1.15-жол бойынша мəдени іс-шараларға театрлық көрсетілімдерге, концерттерге, му-
зейлерге, тарихи объектілер мен ғиммараттарға, ботаникалық бақшаларға, хайуанаттар 
бағына бару жатады.

1.16-жол бойынша емдік-сауықтыру емшараларына шығыстарға ауруханадан кейінгі 
емдеуді аяқтау үшін жəне медициналық жəне əлеуметтік мекемелердің неғұрлым жалпы спектрі 
үшін аурухана, клиника, шипажай қызметтерін алу, медициналық жабдықтар мен қызметтерді 
қолдану арқылы косметологиялық хирургияны қоса, медициналық кеңес беруге негізделген, 
медициналық қызметтерді алу үшін теңіз жəне спа курорттарға, сондай-ақ мамандандырылған 
мекемелерге бару, сондай-ақ массаж қызметтері жатады.

1.17-жол бойынша өзге де шығыстарға жүкші, вокзалдардағы ақылы анықтамалар, сақтау 
камералары, пленканы айқындау, фотографияларды шығару байланыс қызметі, Интернет-
кафе, вакцинация, медициналық бақылау қызметтер жатады.
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Құрметті респондент!
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 

сауалнамаға қатысқаныңыз үшін Сізге алдын-ала алғысын білдіреді жəне осы 
сауалнаманың сұрақтарына жауап беруіңізді сұрайды. Сізден алынған деректер 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес жария етілмейді 
жəне тек статистикалық көрсеткіштерді есептеу үшін пайдаланылады.

Уважаемый респондент!
Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 

заранее благодарит Вас за участие в опросе и убедительно просит ответить на вопросы 
настоящей анкеты. Полученные от Вас данные, согласно действующему законодательству 
Республики Казахстан, не разглашаются и будут использованы только для расчета стати-

стических показателей.

Құрметті респонденттер, келесі сұрақтарға жауап берулеріңізді өтінеміз
Уважаемые респонденты, пожалуйста, ответьте на нижеследующие вопросы

1. Қазақстанға сапар туралы жалпы мəліметтер
    Общие сведения о визите в Казахстан

2. Сапар кезіндегі көрсетілген қызметтерге кеткен шығыстарды көрсетіңіз1, теңге
 Укажите расходы на услуги во время визита, тенге

Жол 
коды 
Код 

строки
Атауы

Наименование

Қазақстан 
аумағындағы 

сапарға шығыстар
Расходы в поезд-
ке на территории 

Казахстана
А Б 1

1
Сапарды іске асыру үшін Сіз қанша ақша жұмсадыңыз, 
барлығы
Какую сумму денег Вы израсходовали на осуществление 
поездки, всего

1.1 тұру
проживание 

1.2
халықаралық тасымалды қамтамасыз ететін көлік 
қызметтеріне төлем (ұшақ, теміржол көліг)
оплата услуг транспорта, обеспечивающего международ-
ные перевозки (самолет, железнодорожный транспорт)

1.3
халықаралық тасымалды қоспағандағы көлік 
қызметтеріне төлем
оплата услуг транспорта, за исключением международных 
перевозок 

1.3.1 көлік құралдарын жалға алу
аренда транспортных средств

1.4 туристік агенттіктер жəне операторлардың қызметтері 
услуги туристских агентств и операторов 

1.5
дүкендерде өнімдерді сатып алуды қоса алғанда 
тамақтану
питание, включая покупку продуктов в магазинах

1.5.1 мейрамхана жəне кафелерде тамақтану
питание в ресторанах и кафе

1.6 киім жəне аяқ киім 
предметы одежды и обуви

1.7 базарлық жəне сыйлықтар
сувениры и подарки

1.8 техника
техника

1.9
тоқыма тауарлары (кілем, төсек-орын жапқыш жəне 
сол сияқтылар)
текстильные товары (ковры, пледы и тому подобное)

1.10

жанармай (жеке автомобильмен немесе жалға алынған 
автокөлік құралдарымен жүрген жағдайда)
топливо (в случае передвижения на собственном авто-
мобиле или на автотранспортных средствах, взятых на 
прокат)

1.11 өзге тауарларды сатып алу
покупка прочих товаров

1.12

белгілі бір құндылығы бар бұйымдар: асыл металдар 
жəне тастар (гауһар тас, алтын, күміс), антиквариат, 
көркем өнер туындылары жəне басқа құндылықтарды 
сатып алу
приобретение изделий, обладающих определенной ценно-
стью: драгоценные металлы и камни (бриллианты, золото, 
серебро), антиквариат, предметы художественного искус-
ства и другие ценности

1.13 рекреациялық жəне спорттық іс-шаралар
рекреационные и спортивные мероприятия

1.14 мəдени қызметтер
услуги культурные

1.15 емдік жəне сауықтыру емшаралары
лечебные и оздоровительные процедуры

1.16. өзге де шығыстар 
прочие расходы

Ескертпе:
Примечание:
1 Инвестициялық, коммерциялық жəне қайырымдылық сипаттағы шығыстарды 

қоспағанда, 
 Қазақстанда ғана сатып алынған тауарлар мен көрсетілген қызмет құнын көрсету
 Указывать стоимость купленных товаров и полученных услуг только в Казахстане, не 

включая расходы
 инвестиционного, коммерческого и благотворительного характера

3. Қазақстаннан шыққанда Сіз қандай көлік түрін қолданасыз? 
Какой вид транспорта Вы используете, покидая Казахстан?

1) əуе көлігі   
    воздушный транспорт
2) су көлігі    
    водный транспорт
3) теміржол көлігі   
    железнодорожный транспорт
4) қалааралық автобус   
    междугородный автобус
5) жеке меншік автокөлік   
    собственная автомашина
6) жалға алынған автокөлік құралдары  
    автотранспортные средства, взятые на прокат

4. Сіз қазақстандық көлік компаниясының қызметін пайдаландыңыз ба?
 Вы пользовались услугами казахстанской транспортной компании? 

1) иə    
    да
2) жоқ    
    нет 

5. Сапар барысында Сіз қиындықтарға ұшырадыңыз ба?
Сталкивались ли Вы с трудностями во время поездки?

Жол 
коды 
Код 

строки

Атауы
Наименование

Ия
Да

Жоқ
Нет

1 Паспорттық бақылаудан өту кезінде
При прохождении паспортного контроля

2 Миграциялық қызметте тіркелу кезінде
При регистрации в миграционной службе

3 Жолаушылар көлігін қолдануда
При использовании пассажирского транспорта

4

Орналастыру орындарында (орналастыру орындары 
қызметкерлерінің шет тілін білмеуі, шектеулі сервис, 
қызмет көрсетудің төмен сапасы)
В местах размещения (незнание иностранных языков сотруд-
никами мест размещения, ограниченный сервис, низкое каче-
ство услуг)

5
Қала, көрнекі орындар, оқиғалар, іс-шаралар жəне т.б. тура-
лы ақпараттар алу кезінде
При получении информации о городе, достопримечательно-
стях, событиях, мероприятиях и др.

6 Көрнекі орындарға барған кезде 
При посещении достопримечательностей

7 Тамақтану объектілеріне барған кезде
При посещении объектов питания

6. Сапарға қанағаттану дəрежесі
Бес баллдық шəкіл бойынша сапарға қанағаттану дəрежесін белгілеңіз (5-жақсы, 

1-өте жаман)
Степень удовлетворенности поездкой
 Отметьте степень удовлетворенности поездкой по пятибалльной шкале (5 – отлично, 

1 – очень плохо)

Жол 
коды 
Код 

строки

Атауы
Наименование

Қанағаттану дəрежесі
Степень удовлетворенности
5 4 3 2 1

1 Орналастыру бойынша қызметтер
Услуги по размещению

2
Қоғамдық тамақтандыру объектілерінің 
қызметтері
Услуги объектов общественного питания

3 Көлік қызметтері
Услуги транспорта

4 Демалыс жəне ойын-сауық қызметтері
Услуги отдыха и развлечений

5
Экскурсиялық қызметтер (гидтер 
қызметтері)
Экскурсионные услуги
(услуги гидов)

7. Қазақстанда Сіз қандай турлар жəне экскурсияларды пайдаландыңыз?
Какими турами и экскурсиями Вы пользовались в Казахстане? 
1.1 емдік-сауықтыру
      лечебно-оздоровительные  
1.2 медициналық
      Медицинские  
1.3 мəдени-танымдық
      культурно-познавательные  
1.4 оқиғалы
      событийные   
1.5 экологиялық
      экологические  
1.6 таулы
      горные   
1.7 аң аулау жəне балық аулау
      охота и рыболовство  
1.8 өзгелер
      прочие _____________________________

8. Астана қаласындағы 2017 жылғы 10 маусымнан бастап 10 қыркүйекке дейін 
өткізілетін 2017 жылғы халықаралық көрме (бұдан əрі - ЭКСПО - 2017) бойынша сұрақтар

 Вопросы по всемирной выставке 2017 года (далее – ЭКСПО – 2017) в г. Астане, которая 
будет проводиться с 10 июня по 10 сентября 2017 года

8.1 Сіз Астана қаласында Халықаралық мамандандырылған ЭКСПО – 2017 көрмесінің 
өткізілетіні туралы білесіз бе?

Вы знаете о проведении Международной специализированной выставки ЭКСПО – 2017 
в г. Астане?

1) Иə → 8.2-тармақ жəне əрі қарай 2) Жоқ → 8.3-тармақ жəне əрі қарай
Да 8.2 и далее Нет 8.3 и далее 

8.2 Сіз Астана қаласындағы ЭКСПО - 2017 туралы қандай дереккөздерден білдіңіз?
 Из каких источников Вы узнали про ЭКСПО - 2017 в г. Астане?
 
8.2.1 теледидар  
         телевидение
8.2.2 радиостанция  
8.2.3 газеттер мен журналдар
         газеты и журналы
8.2.4 Интернет  
8.2.5 сыртқы жарнама  
         наружная реклама
8.2.6 басқа дереккөздер  
         другие источники

8.3 Сіз Астана қаласындағы ЭКСПО – 2017-ге қатысуды жоспарлаудасыз ба?
Планируете ли Вы посетить ЭКСПО - 2017 в г. Астане? 

1) Иə  2) Мүмкін      3) Айта алмаймын 
    Да     Может быть         Не могу сказать 

4) Бардыңыз (шілде айында сұралған келушілер үшін) 
Уже посетили (для посетителей, опрашиваемых в июле месяце)

8.4 Сізді қоса алғанда ЭКСПО-2017-ге қанша адам баруды 
жоспарлайды немесе барып келді?    
 Сколько человек, включая Вас, планируют посетить или 
 уже посетили ЭКСПО-2017?

8.5 Сіз ЭКСПО-2017 көрмесіне баруды жоспарлауда немесе ЭКСПО-2017 көрмесіне 
барғанда пайдалынылған қандай орналастыру орнын қалайсыз?

Какое место размещения Вы предпочитаете при планировании посещения выставки 
ЭКСПО-2017 или уже использовали при посещении выставки ЭКСПО-2017?

8.5.1 қонақ үй
гостиница
8.5.2 туыстар немесе таныстар тегін ұсынылған орналасу
размещение, предоставляемое бесплатно родственниками или знакомыми
8.5.3 жалға алынған пəтер (үй)
съемная квартира (дом)
8.5.4 басқа тұрғын үй түрлері
другие виды жилья ____________________________________________
(атауын көрсетіңіз)
(укажите наименование)

8.6 Астана қаласындағы ЭКСПО-2017-ге қатысу барысында өткізілген түнеулер 
санын көрсетіңіз?

 Укажите количество проведенных ночевок при посещении ЭКСПО-2017 в городе Астане?

8.7 Сіз ЭКСПО – 2017 көрмесіне қатысуға Астана қаласына келу үшін қандай көлік 
түрін пайдаланғанды қалайсыз немесе пайдаландыңыз?

Какой вид транспорта Вы предпочитаете использовать или уже использовали для приезда 
в г.Астану для посещения выставки ЭКСПО-2017? 

8.7.1 əуе көлігі
   воздушный транспорт   
8.7.2 теміржол көлігі
   железнодорожный транспорт   
8.7.3 қалааралық автобус
   междугородный автобус
8.7.4 жеке меншік автокөлік  
   собственная автомашина
8.7.5 жалға алынған автокөлік құралдары 
   автотранспортные средства, взятые на прокат

8.8 Сіз ЭКСПО-2017 көрмесіне барғанда басқа қай жерге баруды жоспарлайсыз немесе 
бардыңыз (Астана қаласына жақын облыстар жəне елді мекендер)?

Куда еще Вы предпочитаете поехать при посещении выставки ЭКСПО-2017 или уже по-
сетили (области и населенные пункты, ближайшие к г. Астане)?

1) Ақмола облысы   
    Акмолинская область
1.1) Бурабай к.   
    п. Бурабай
2) Қарағанды облысы  
    Карагандинская область
3) Басқа
    Другое __________________________
                    (атауын көрсетіңіз)
                    (укажите наименование)

8.9 Сіз ЭКСПО – 2017 көрмесіне барғанда қандай кəдесыйлар алғыңыз келеді не-
месе алдыңыз?

 Какие сувениры Вы предпочитаете приобрести при посещении выставки ЭКСПО-2017 
или уже приобрели? 

8.9.1 ЭКСПО – 2017-нің символикасымен 
         с символикой ЭКСПО - 2017
8.9.2 Астана қаласының символикасымен 
         с символикой города Астаны
8.9.3 Қазақстанның символикасымен  
         с символикой Казахстана
8.9.4 басқа кəдесыйлар   
         другие сувениры
8.10 ЭКСПО-2017 көрмесіне барғанда қандай шығыстарды жұмсауды жоспарлайсыз 

немесе жұмсадыңыз?2

Какие расходы планируете при посещении выставки ЭКСПО-2017 или уже осуществили?

Жол 
коды 
Код 

строки

Атауы
Наименование

Шығыстар, 
теңге

Расходы, 
тенге

А Б 1

1 Барлығы
Всего

1.1 тұру
проживание 

1.2 кіру билеті үшін
за входной билет

1.3
Астана қаласында орын ауыстыру үшін көлік қызметтеріне 
төлем
оплата услуг транспорта для передвижения по г.Астане

1.4 дүкендерде өнімдерді сатып алуды қоса алғанда, тамақтану
питание, включая покупку продуктов в магазинах

1.5 гидтар қызметі
услуги гида

1.6 базарлық жəне сыйлықтар
сувениры и подарки

1.7 өзге де шығыстар 
прочие расходы

ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫҢЫЗ ҮШІН АЛҒЫС АЙТАМЫЗ!
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Ескертпе:
Примечание:
2 Инвестициялық, коммерциялық жəне қайырымдылық сипаттағы шығыстарды 

қоспағанда, 
   Қазақстанда ғана сатып  алынған тауарлар мен көрсетілген қызмет құнын көрсету
  Указывать стоимость купленных товаров и полученных услуг только в Казахстане, не 

включая расходы
  инвестиционного,  коммерческого и благотворительного характера

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы №285 бұйрығына 6-қосымша

«Келушілерді зерттеу сауалнамасы» (коды 222110002, индексі Н-060, кезеңділігі 
жылына 2 рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Келушілерді зерттеу сауалнамасы» (коды 222110002, индексі Н-060, кезеңділігі 
жылына 2 рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толты-
ру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Келушілерді зерттеу сауалнамасы» 
(коды 222110002, индексі Н-060, кезеңділігі жылына 2 рет) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтама осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады: 
турист – уақытша болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бір жылға дейінгі кезеңге 

келетін жəне ақылы қызметпен айналыспай, сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кəсіби-
іскерлік, спорттық, діни жəне өзге де мақсаттарда кемінде бір рет түнейтін жеке тұлға.

3. Ақпаратты жинауды келушілерді жеке іртерім алу негізінде кездейсоқ іріктеме əдісімен 
осы зерттеуді жүргізуге уəкілетті тұлғалар жүзеге асырады. 

4. Сапар дегеніміз қандай-да бір адамның оның тұрғылықты тұру орнынан қайтып оралғанға 
дейінгі саяхаты: яғни бару жəне кері қайту дегенді білдіреді. Сапар түрлі орындарға барудан 
тұрады. Сəйкесінше кіру сапарлары ол елге кіру жəне шығу уақыты аралығындағы саяхат. 

1-бөлімнің 1.4-тармағының «Басқа да» деген 3-тармақшасында Қазақстанға сапарды 
интернет арқылы тікелей броньдаусыз жəне туроператор немесе турагент қызметінің көмегінсіз, 
өздігінен ұйымдастырып келген шетелдік келушілер ескеріледі.

1-бөлімнің 1.8-тармағы 1) тармақшасындағы еңбек демалысы жəне демалу көрнекі 
орындарды тамашалау, табиғи жəне көркемөнер объектілеріне, спорт немесе мəдени іс-
шараларға бару, спорт түрлерімен кəсіби емес тұрғыдан (шаңғы, атпен серуендеу, гольф, 
теннис, су астында жүзу, серфинг, жаяу жорықтар, бағдарлар, альпинизм жəне тағы да 
басқалар) айналысу, жағажайларда демалу, жүзу бассейндерін жəне демалу мен ойын-
сауықтың кез-келген орындарын пайдалану, круиздер, құмар ойындары, жастардың жазғы 
лагерьлеріне бару, демалыс үйлері, бал айын өткізу, таңдаулы мейрамханаларға бару, 
меншігіндегі немесе үй шаруашылығынан жалға алынған саяжай үйлерінде болуын қамтиды.

1.8-тармақтың 2) тармақшасында туыстар немесе достарға бару, үйлену тойларына, жерлеу 
немесе кез-келген басқа отбасылық іс-шараларға бару, науқастарды немесе қарттарды қысқа 
мерзімді күту көрсетіледі.

1.8-тармақтың 3) тармақшасы жұмыс беруші немесе ұйымдар (тұлғалар) төлейтін 
қысқа мерзімді курстарға (бір жылдан аз) бару, нақты оқу бағдарламасынан өту (ресми 
немесе бейресми) немесе ақылы оқу, тілді меңгеру, кəсіби немесе арнайы курстар, ғылыми 
демалыстар, ресми курстар көмегімен арнайы дағдыларды үйренуді қамтиды.

1.8-тармақтың 4) тармақшасындағы емдік жəне сауықтыру емшараларына ауруханадан 
кейінгі емдеуді аяқтау үшін жəне медициналық əрі əлеуметтік мекемелердің неғұрлым жалпы 
спектрі үшін аурухана, клиника, шипажай қызметтерін алу, медициналық жабдықтар мен 
қызметтерді қолдану арқылы косметологиялық хирургияны қоса, медициналық кеңес беруге 
негізделген, медициналық қызметтерді алу үшін теңіз, спа жəне басқа курорттарға, сондай-ақ 
мамандандырылған мекемелерге бару жатады. 

Емдеу мекемесінде бір жыл немесе одан көп болуды талап ететін ұзақ емделу туризм 
саласына жатпайтындықтан, емдік жəне сауықтыру емшаралары тек қысқа мерзімді емделуді 
қамтиды.

1.8-тармақтың 5) тармақшасында діни жиындар мен іс-шараларға қатысу, қажылық 
көрсетіледі. 

1.8-тармақтың 6) тармақшасында қайта сату немесе келешекте қандай да бір өндірістік 
үдерісте пайдалану үшін (бұл жағдайда іскерлік жəне кəсіби мақсаттар айтылып отыр) 
тауарларды сатып алуды қоспағанда, жеке тұтыну немесе сыйлықтар үшін тұтыну тауарларын 
сатып алу көрсетіледі.

1.8-тармақтың 7) тармақшасындағы транзит деп басқа жерге барудың жалғасын қоспағанда, 
қандай да арнайы мақсатсыз кез-келген орынға тоқтау түсіндіріледі.

1.8-тармақтың 8) тармақшасында іскерлік жəне кəсіби мақсаттар өз бетінше жұмыспен 
қамтылған тұлғалардың жəне жалдамалы қызметкерлер қызметін, егер ол қызметте баратын 
елде немесе жерде өндіруші-резидентпен еңбек жалгерлік қатынастың нақты болуы немесе 
соны білдіретін белгілері болмаса, сондай-ақ инвесторлардың, бизнесмендердің қызметін 
есепке алады. 

Іскерлік жəне кəсіби мақсаттарға кеңестерге, конференцияларға, жəрмеңкелерге жəне 
көрмелерге қатысу, дəрістер оқу, концерттер, қойылымдар мен спектакльдер қою, ғылыми 
қолданбалы немесе түбегейлі зерттеулерге қатысу, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді 
жарнамалау туристік саяхаттар бағдарламаларын құру, орналастыру жəне көлік қызметтері 
бойынша қызметтерді ұсынуға шарттар жасау, кəсіби спорттық іс-шараларға қатысу, ресми 
немесе бейресми кəсіби дайындық курстарына өндірістен қол үзбей қатысу, жеке көлік 
құралдарында (корпоративті ұшақ, яхта) экипаж (команда) құрамында жұмыс жəне т. б. жатады.

1.8-тармақтың 9) тармақшасындағы сапарлардың өзге де мақсаттарына еріктілер ретінде 
(басқа санаттарға қосылмаған) жұмыс істеу, көші-қон жəне жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін 
зерделеу, басқа санаттарға қосылмаған уақытша төленбейтін қызметтердің кез-келген түрлерін 
жүзеге асыру жатады.

5. 1.9-тармақта респондент Қазақстан аумағында орын ауыстырған көлік түрі көрсетіледі.
1.9-тармақтың 6) тармақшасында жүргізушісімен (такси, лимузиндер жəне жүргізушісімен 

жеке автокөліктерді жалға алу) жəне жүргізушісіз (8 адамға дейін сыйымдылығы) жалға алынған 
автокөлік құралдары көрсетіледі.

6. 2-бөлімде шығыстар баптарын толтырғанда шамамен алғандағы соманы көрсетуге 
болады.

Респондент төлейтін барлық шығыстарды (жұбайы жəне баласы) ескеру қажет.
Келу туризмінде баж салығы салынбайтын тауарларға кететін шығыстарға туризмге кеткен 

шығыстар жатады, егер осы сатып алу Қазақстан аумағында жасалса. Қазақстанға кіруге дейін 
сатып алынған тауарларға кеткен шығыстар алып тасталады.

Туристік сапардағы шығыстарға кез-келген тəсілмен мысалы, қолма-қол ақшаға, кредиттік 
карта, жол немесе жеке чек, шотты тікелей ұсыну, электрондық аударым мен жүргізілетін 
төлемдерді, сондай-ақ басқа тұлға немесе ұйым, мысалы, егерде осы тұлға (ұйым) келген елдің 
резиденті болмаса, сіздің жұмыс берушіңіз төлейтін шығындарды қамтиды.

Туристік сапар барысында туристік шығыстардан коммерциялық мақсаттар үшін са-
тып алулар (яғни қайта сатуға немесе келушілердің кез-келген санаты жүзеге асыратын 
өндірістің факторы ретінде, сондай-ақ өз жұмыс берушісінің атынан іскерлік сапарда келуші 
жүргізген сатып алулар), капитал салымдары немесе мəмілелер (келушілер жүзеге асыратын 
жəне жерге, тұрғын үйлерге, жылжымайтын мүлікке жəне өзге де маңызды сатып алынатын 
заттарға (автомашина, автофургон, катер, екінші үйге) қатысты егер олар болашақта туризм 
мақсатында пайдаланылса), қолма-қол қаражаттар (қандай да бір туристік тауарға немесе 
қызметті төлеуге кірмейтін, демалыс сапары кезінде туыстарға немесе таныстарға берілетін, 
сондай-ақ қайырымдылық жарналар) алынып тасталынады.

2-бөлімнің 1.2-жолында көлік шығыстарына Қазақстан аумағында жасалған халықаралық 
тасымалдарды қамтамасыз ететін шығыстар жатады.

1.3-жолда көлік қызметтерін төлеу Қазақстан аумағындағы барлық жол шығыстарын 
қамтиды, соның ішінде халықаралық тасымалдарды қоспағанда автокөлік құралдарын жөндеу 
жəне қосалқы бөлшектер сатып алу, автокөлік құралдарын жалға алу такси шығыстарын 
қосқанда, тұрақ үшін төлем, ақылы автожолдардағы алым, əуежай жəне ұқсас алымдар.

1.3.1 жолда көлік құралдарын жалдау жүргізушісіз машина жалдау үшін барлық шығыстарды 
қамтиды.

Қоғамдық көлік құралдарына жол жүру билетінің құнына тамақтану енгізілген жағдайда, 
толық құнды көліктік шығысқа жатқызу қажет. Тамақтану бөлек төленген жағдайда, оның құны 
тамақтану шығысына жатқызылады жəне 1.5-жолда көрсетіледі. 

1.4-жолда келушілердің экскурциялық қызметтеріне, гидтердің қызметтеріне, театрлық, 
спорттық жəне ойын-сауық оқиғаларына алдын-ала тапсырыс берілген билеттерге, көлік 
билеттерін брондау қызметтеріне жұмсалған шығыстары көрсетіледі.

Коммерциялық орналастыру құнына келушінің таңғы асты пайдаланғанына немесе 
пайдаланбағанына қарамастан, таңғы ас тиісті тарифтің ажырамас бөлігі ретінде кірсе, жалпы 
құнды орналастыру шығысы деп есептеу қажет жəне 1.1-жолында көрсетіледі.

Алайда, тамақтану үшін түпкілікті шотқа енгізілетін бөлек төлем алынған болса, онда оның 
құны тамақтану шығыстарына жатады жəне 1.5-жолда көрсетіледі.

1.5-жолда сусындар мен тамақтануға сапар барысында жұмсалған шығыстар көрсетіледі.
1.11-жолда 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 жəне 1.10-жолдарда ескерілмеген тауарларға жұмсалған 

шығыстар көрсетіледі.
1.10-жолда жеке меншік көлікте немесе жалға алынған автокөлік құралдарымен жүруге 

кеткендегі жанармайға жұмсалған шығыстар көрсетіледі.
1.12-жол бойынша белгілі бір құндылығы бар бұйымдарға өндіру немесе қолдану 

мақсатында қолданылмайтын, бірақ құндық қор ретінде біраз уақыт сақталатын туристік са-
пар кезінде жеке қолдану немесе сыйлық ретінде алынған айтарлықтай құнды тауарларға 
жүргізілген шығыстар жатады.

1.13-жол бойынша рекреациялық жəне спорттық іс шараларға шығыстарға дема-
лыс саябақтарына бұқаралық спорт ғимараттарына, ойын мекемелеріне, казино, спорт 
объектілеріне, көрмелерге, фестивальдарға, конгресс-орталықтарына, конференц-
орталықтарына бару, бос уақыт жəне демалуға тауарлар, спорт мүкəммəлдары жəне 
басқаларын жалдау жəне лизинг жатады.

1.14- жол бойынша мəдени іс шараларға театрлық көрсетілімдерге, концерттерге, 
мұражайларға, тарихи объектілер мен гиммараттарға, ботаникалық бақшалар, хайуанаттар 
бағына бару жатады.

1.15-жол бойынша емдік-сауықтыру емшараларына шығыстарға ауруханадан кейінгі 
емдеуді аяқтау үшін жəне медициналық əрі əлеуметтік мекемелердің неғұрлым жалпы 
спектрі үшін аурухана, клиника, шипажай қызметтерін алу, медициналық жабдықтар мен 
қызметтерді қолдану арқылы косметологиялық хирургияны қоса, медициналық кеңес беруге 
негізделген, медициналық қызметтерді алу үшін теңіз, спа жəне басқа курорттарға, сондай-ақ 
мамандандырылған мекемелерге бару, сондай-ақ массаж қызметтері жатады.

1.16-жол бойынша өзге де шығыстарға жүкші, вокзалдардағы ақылы анықтамалар, сақтау 
камерасы, пленканы айқындау, фотографияларды шығару байланыс қызметі, Интернет-кафе, 
вакцинация, медициналық бақылау жəне қызметтер жатады.

7. 3-бөлімнің 6-тармағында жүргізушісімен (такси, лимузиндер жəне жүргізушісімен жеке 
автокөліктерді жалға алу) жəне жүргізушісіз (8 адамға дейін сыйымдылығы) жалға алынған 
автокөлік құралдары көрсетіледі.

8. 7-бөлімнің 1.1-тармағында емдік-сауықтыру турларына белгілі-бір қалпына келтіру 
(сауықтыру), профилактикалық жəне емдік шараларды өтуді сипаттайтын жеке немесе топтық 
демалыс (мысалға, шипажайларда немесе курорттық орталықтарда) жатады.

1.2-тармақ бойынша медициналық турларға жоғары білікті, не көбінесе шұғыл араласуды 
қамтитын мамандандырылған медициналық көмек алу мақсатында жеке тұлғалардың тұрақты 
тұратын орны шегінен тыс сапарлары жатады.

1.3-тармақ бойынша мəдени-танымдық турларға тарихи, архитектуралық жəне мəдени 
көрнекі орындарды қарау мақсатындағы сапарлары жатады.

1.4-тармақ бойынша оқиғалы турларға бизнес, мəдениет жəне спорт саласындағы іс-
шараларға қатысумен байланысты сапарлар жатады.

1.5-тармақ бойынша экологиялық турларға ұлттық саябақтар, қорықтар, табиғи ескерткіштер 
жəне ботаникалық бақтар сияқты табиғи аумақтарға қоршаған ортаны зерттеу мақсатында 
барған сапарлар жатады.

1.6-тармақ бойынша таулы арда серуендеу жəне таулы белестерден өту, шыңдарға шығу, 
жоталы тау, биік таулы жерлерге жаяу жорықтар жатады.

1.7-тармақ бойынша аң аулау жəне балық аулауға аң аулау жəне балық аулау мақсатындағы 
демалыс жатады.

1.8-тармақ бойынша өзге де турлар мен экскурсияларға шаңғы, су, жаяу жүру жəне ат 
турларын қамтитын турлар жатады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 
жел тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№14574 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 30-бетте) 
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2016 жылғы 30 қараша          №286           Астана қаласы

«Кәсіпорындардың қаржысы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2015 
жылғы 7 қазандағы №154 бұйрығына өзгерістер енгізу 

туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 3) жəне 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 260) тармақшасына сəйкес, 
бұйырамын:

1. «Кəсіпорындардың қаржысы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 
2015 жылғы 7 қазандағы № 154 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12227 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 20 
қарашада жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 1), 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«1) «Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп» (коды 271112001, индексі 11, кезеңділігі 

жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 
1-қосымшасына сəйкес;

2) «Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп» (коды 271112001, индексі 11, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес;»;

1, 2-қосымшалар тиісінше осы бұйрықтың 1, 2-қосымшаларына сəйкес редакцияда жа-
зылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

мерзімді баспасөз басылымдарында жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми 
жариялауға жіберілуін;

3) мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың көшірмесін 
қағаз жəне электрондық түрде Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің 
эталондық бақылау банкiне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ 

 
 «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрi
Б. Сұлтанов ______________
2016 жылғы 28 қараша

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №286 бұйрығына 1-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 1 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 7 ноября 2015 года №154

Қазақстан Республикасы 
                                                                       Ұлттық экономика министрлігі Статистика              

                                                                      комитеті төрағасының 2015 жылғы 7 қазандағы 
                                                                        №154 бұйрығына 1-қосымша

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».
Статистикалық нысан коды 271112001
Код статистической формы 271112001

Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп
Отчет о состоянии основных фондов

11

Жылдық   Есепті кезең   Жыл
Годовая   Отчетный период         Год

Қызметкерлерінің тізімдік саны 100 адамнан көп кəсіпкерлік қызметпен айналысатын 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері қызметкерлердің 
санына қарамастан ұсынады. Бұдан басқа, мемлекеттік (бюджеттік) мекемелер, 
денсаулық сақтау жəне білім беру ұйымдары, банктер, сақтандыру компаниялары, құқық 
саласындағы қызметті жүзеге асыратын кəсіпорындар, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры, қоғамдық қорлар, қоғамдық бірлестіктер, діни ұйымдар қызметкерлерінің саны-
на қарамастан ұсынады.
Представляют юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со 
списочной численностью работников свыше 100 человек и (или) их филиалы и представи-
тельства независимо от численности работников. Кроме этого, представляют государственные 
(бюджетные) учреждения, организации здравоохранения и образования, банки, страховые 
компании, предприятия, осуществляющие деятельность в области права, единый накопи-
тельный пенсионный фонд, общественные фонды, общественные объединения, религиозные 
организации – независимо от численности работников

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 15 сəуірге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 15 апреля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН       

1. Кəсіпорынның нақты орналасқан жерін көрсетіңіз 
(кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс,
қала, аудан, елді мекен               
Укажите фактическое местонахождение предприятия 
(независимо от места регистрации  предприятия) – область, 
город, район, населенный пункт

 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес 
аумақ коды (бұдан əрi - ƏАОЖ) (статистика органының 
қызметкері толтырады)                
 Код территории согласно Классификатору административно-
территориальных объектов (далее - КАТО) (заполняется работниками органа статистики)

2. Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың қолда бары жəне қозғалысы тура-
лы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию о наличии и движении основных фондов по основному виду дея-
тельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Негізгі қорлардың 
барлығы 
Всего основных фондов

2 Негізгі құралдар
Основные средства

3 Ғимараттар 
Здания 

4 тұрғын ғимараттар 
жилые здания 

5
тұрғын емес 
ғимараттар нежилые 
здания
оның ішінде
из них X X X X X X X X X X X

6

мəдени-ойын-сауық 
мақсатындағы 
ғимараттар 
здания культурно-раз-
влекательного назна-
чения

7
қонақ үйлер мен мей-
рамханалар
гостиницы и рестораны

8

ғибадат үйлері ретінде 
пайдаланылатын 
жəне діни қызметке 
арналған ғимараттар
здания, используемые 
как молитвенные дома 
и для религиозной дея-
тельности

9

тарихи неме-
се күзетілетін 
ескерткіштер 
исторические или охра-
няемые памятники

10 Имараттар 
Сооружения

11
беріліс құрылғылары
передаточные устрой-
ства
оның ішінде
 из них X X X X X X X X X X X

12

магистралдық 
құбырлар, байланыс 
желілері жəне 
энергетикалық 
(кабельдік) желілер
магистральные 
трубопроводы, линии 
связи и энергетические 
(кабельные) линии

13

азаматтық 
құрылыстың басқа да 
объектілері 
 другие объекты граж-
данского строительства

14

спорт жəне демалыс 
орындарына арналған 
имараттар 
сооружения для спорта 
и мест отдыха 

15
Машиналар мен 
жабдықтар
Машины и оборудование

16
Көлік құралдары мен 
жабдықтары
Транспортные средства 
и оборудование

17

автомобильдер, 
тіркемелер жəне 
жартылай тіркемелер
автомобили, прицепы и 
полуприцепы

18 кемелер мен қайықтар 
суда и лодки

19

темір жол 
локомотивтері, 
моторлы трамвай 
вагондары жəне жыл-
жымалы құрам
локомотивы 
железнодорожные, 
вагоны моторные 
трамвайные и 
подвижной состав

20

əуеге ұшу аппараттары 
жəне ғарыштық ұшу 
аппараттары 
аппараты летательные 
воздушные и 
космические 
летательные аппараты

21
Өзге де машиналар 
мен жабдықтар
Прочие машины и 
оборудование
оның ішінде
из них X X X X X X X X X X X

22

сəулелендіру, 
электромедициналық 
жəне 
электротерапевтік 
жабдықтар 
оборудование облучаю-
щее, электромедицин-
ское и электротерапев-
тическое 

23

электр қозғалтқыштар, 
генераторлар жəне 
трансформаторлар
электродвигатели, гене-
раторы и 
трансформаторы

24 турбиналар
турбины

25
гидравликалық күш 
беретін жабдықтар 
оборудование гидравли-
ческое силовое 

26
көтергіш-көлік 
жабдықтары 
оборудование подъем-
но-транспортное

27

ауыл жəне орман 
шаруашылығына 
арналған өзге де ма-
шиналар 
машины для сельско-
го и лесного хозяйства 
прочие

28
металдарды өңдеуге 
арналған станоктар
станки для обработки 
металлов

29
металлургияға 
арналған машиналар
машины для метал-
лургии

30

кен өндіру өнеркəсібіне 
арналған машиналар 
машины для 
горнодобывающей 
промышленности

31

өздігінен жүретіндерді 
қоса алғанда əмбебап 
бульдозерлер 
бульдозеры, включая 
универсальные, само-
ходные 

32

грейдерлер (автогрей-
дерлер) жəне өздігінен 
жүретін тегістеуіштер 
грейдеры (автогрейде-
ры) и планировщики 
самоходные 

33
өздігінен жүретін 
скреперлер 
скреперы самоходные

34

таптағыш машиналар 
мен өздігінен жүретін 
жол аунақтары
машины трамбовочные 
и катки дорожные само-
ходные

35

бір шөмішті өздігінен 
жүретін фронталды 
тиегіштер 
погрузчики одноковшо-
вые фронтальные само-
ходные

36

бір шөмішті 
механикалық өздігінен 
жүретін экскаваторлар 
жəне кабинасы 360 
градусқа бұрылатын 
шөмішті тиегіштер 
(толық бұрылатын 
машиналар) (бір 
шөмішті фронталды 
тиегіштерден басқа) 
экскаваторы одноковшо-
вые механические са-
моходные и погрузчики 
ковшовые с поворотом 
кабины на 360 градусов 
(машины полноповорот-
ные) (кроме погрузчиков 
одноковшовых фрон-
тальных)

37
шынжыр табанды 
тракторлар
тракторы гусеничные

38

тағам өнімдерін, су-
сындарды жəне темекі 
өнімдерін өңдеуге 
арналған жабдық, 
оның бөліктерінен 
басқа 
оборудование для об-
работки продуктов пи-
щевых, напитков и из-
делий табачных, кроме 
ее частей

39

Ақпараттық, 
компьютерлік жəне 
телекоммуникациялық 
(АКТ) құрал-жабдықтар
Информационное, ком-
пьютерное и 
телекоммуникационное 
(ИКТ) оборудование 
оның ішінде
из них X X X X X X X X X X X

40
компьютерлер жəне 
шалғай жабдықтар 
компьютеры и перифе-
рийное оборудование
оның ішінде
из них X X X X X X X X X X X

41

электрондық-
есептеуіш техника, 
оның бөлшектері мен 
керек жарақтары
техника электронно-вы-
числительная, ее детали 
и принадлежности

42
коммуникациялық 
жабдықтар 
оборудование коммуни-
кационное 

43
Өзге де негізгі 
құралдар 
Прочие основные 
средства

44 Биологиялық активтер
Биологические активы

45

 Ересек жұмыс жəне 
өнімді 
 мал (төлден жəне 
соятын 
 малдан басқа) 
 Взрослый рабочий 
и продуктивный скот 
(кроме
 молодняка и скота для 
убоя)

46
Көпжылдық 
екпеағаштар 
 Многолетние насаж-
дения

47

Басқа топтамаларға 
енгізілмеген негізгі 
құралдар
Основные средства, не 
включенные в другие 
группировки
оның ішінде
 из них X X X X X X X X X X X

48

кітапханалар, ғылыми-
техникалық ақпарат 
органдарының, 
мұрағаттар, 
мұражайлар мен осы 
сияқты мекемелердің 
қорлары фонды библио-
тек, органов научно-тех-
нической
информации, архивов, 
музеев и подобных уч-
реждений

49

Материалдық емес 
активтер (зияткерлік 
меншік өнімдері) 
Нематериальные 
активы (продукты 
интеллектуальной 
собственности)

50

Бағдарламалық 
қамтамасыз ету жəне 
деректер қорлары
Программное 
обеспечение и базы 
данных
оның ішінде
из них X X X X X X X X X X X

51 деректер қорлары 
базы данных

52

жүйелік жəне 
қолданбалы 
бағдарламалық 
құралдар
системные и приклад-
ные программные 
средства

53

Ойын-сауық жанры, 
əдебиет жəне өнер 
туындыларының 
түпнұсқалары 
Оригиналы произве-
дений 
развлекательного жанра, 
литературы и искусства

54
Лицензиялық 
келісімдер 
Лицензионные согла-
шения

55 Патенттер
Патенты

56

Гудвилл жəне 
маркетингтік 
активтер 
Гудвилл и маркетинго-
вые активы

57
Өзге де материалдық 
емес активтер
Прочие нематериальные 
активы 

оның ішінде
из них X X X X X X X X X X X

58
өндіріс құпиялары 
(«ноу-хау»)
секреты производства 
(«ноу-хау»)

59
ұйымдастырушылық 
шығындар 
организационные за-
траты

60 жалгерлік шарттар
арендные договоры

3. Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың шығындары мен өтелімі туралы 
ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию о затратах и амортизации основных фондов по основному виду 
деятельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 Негізгі қорлардың барлығы 
Всего основных фондов

2 Негізгі құралдар
Основные средства

3 Ғимараттар 
Здания

4 тұрғын ғимараттар 
жилые здания

5 тұрғын емес ғимараттар 
нежилые здания
оның ішінде
из них X X X X X X X

6
мəдени ойын-сауық мақсатындағы 
ғимараттар 
здания культурно-развлекательного назна-
чения

7 қонақ үйлер мен мейрамханалар
гостиницы и рестораны

8
ғибадат үйлері ретінде пайдаланылатын 
жəне діни қызметке арналған ғимараттар
здания, используемые как молитвенные дома 
и для религиозной деятельности

9 тарихи немесе күзетілетін ескерткіштер 
исторические или охраняемые памятники

10 Имараттар 
Сооружения

11 беріліс құрылғылары
передаточные устройства
оның ішінде
из них X X X X X X X

12

магистралдық құбырлар, байланыс 
желілері жəне энергетикалық (кабельдік) 
желілер
магистральные трубопроводы, линии связи и 
энергетические (кабельные) линии

13 азаматтық құрылыстың басқа объектілері 
другие объекты гражданского строительства
оның ішінде
 из них X X X X X X X

14
спорт жəне демалыс орындарына арналған 
имараттар
сооружения для спорта и мест отдыха

15 Машиналар мен жабдықтар
Машины и оборудование

16 Көлік құралдары мен жабдықтары
Транспортные средства и оборудование

17
автомобильдер, тіркемелер жəне жартылай 
тіркемелер
автомобили, прицепы и полуприцепы

18 кемелер мен қайықтар 
суда и лодки

19
темір жол локомотивтері, моторлы трам-
вай вагондары жəне жылжымалы құрам
локомотивы железнодорожные, вагоны 
моторные трамвайные и подвижной состав

20
əуеге ұшу аппараттары жəне ғарыштық ұшу 
аппараттары 
аппараты летательные воздушные и 
космические летательные аппараты

21 Өзге де машиналар мен жабдықтар 
Прочие машины и оборудование
 оның ішінде
 из них X X X X X X X

22
сəулелендіру, электромедициналық жəне 
электротерапевтік жабдықтар 
оборудование облучающее, электромедицин-
ское и электротерапевтическое

23
электр қозғалтқыштар, генераторлар, 
трансформаторлар
электродвигатели, генераторы и трансфор-
маторы

24 турбиналар
турбины

25 гидравликалық күш беретін жабдықтар 
оборудование гидравлическое силовое 

26 көтергіш-көлік жабдықтары 
оборудование подъемно-транспортное 

27
ауыл жəне орман шаруашылығына 
арналған өзге де машиналар
машины для сельского и лесного хозяйства 
прочие

28 металдарды өңдеуге арналған станоктар
станки для обработки металлов

29 металлургияға арналған машиналар
машины для металлургии

30
кен өндіру өнеркəсібіне арналған маши-
налар 
машины для горнодобывающей 
промышленности

31
өздігінен жүретіндерді қоса алғанда 
əмбебап бульдозерлер 
бульдозеры, включая универсальные, само-
ходные

32
грейдерлер (автогрейдерлер) жəне 
өздігінен жүретін тегістеуіштер 
грейдеры (автогрейдеры) и планировщики 
самоходные

33 өздігінен жүретін скреперлер 
скреперы самоходные

34
таптағыш машиналар мен өздігінен жүретін 
жол аунақтары
машины трамбовочные и катки дорожные 
самоходные 

35
бір шөмішті өздігінен жүретін фронталды 
тиегіштер 
погрузчики одноковшовые фронтальные са-
моходные

36

бір шөмішті механикалық өздігінен жүретін 
экскаваторлар жəне кабинасы 360 градусқа 
бұрылатын шөмішті тиегіштер (толық 
бұрылатын машиналар) (бір шөмішті фрон-
талды тиегіштерден басқа) 
экскаваторы одноковшовые механические са-
моходные и погрузчики ковшовые с поворотом 
кабины на 360 градусов (машины полнопово-
ротные) (кроме погрузчиков одноковшовых 
фронтальных)

37 шынжыр табанды тракторлар
тракторы гусеничные

38

тағам өнімдерін, сусындарды жəне темекі 
өнімдерін өңдеуге арналған жабдық, оның 
бөліктерінен басқа 
оборудование для обработки продуктов пи-
щевых, напитков и изделий табачных, кроме 
ее частей

39

Ақпараттық, компьютерлік жəне 
телекоммуникациялық (АКТ) құрал-
жабдықтар
Информационное, компьютерное и 
телекоммуникационное (ИКТ) оборудование 
оның ішінде
из них X X X X X X X

40 компьютерлер жəне шалғай жабдықтар 
компьютеры и периферийное оборудование 
оның ішінде
из них X X X X X X X

41
электрондық-есептеуіш техника, оның 
бөлшектері мен керек-жарақтары
техника электронно-вычислительная, ее дета-
ли и принадлежности

42 коммуникациялық жабдықтар 
оборудование коммуникационное

43 Өзге де негізгі құралдар 
Прочие основные средства

44 Биологиялық активтер
Биологические активы

45

 Ересек жұмыс жəне өнімді мал
 (төлден жəне соятын малдан
 басқа) 
 Взрослый рабочий и  продуктивный скот (кро-
ме  молодняка и скота для убоя)

46 Көпжылдық екпеағаштар 
Многолетние насаждения

47
Басқа топтамаларға енгізілмеген негізгі 
құралдар
Основные средства, не включенные в другие 
группировки

48
Материалдық емес активтер (зияткерлік 
меншік өнімдері) 
Нематериальные активы (продукты интеллек-
туальной собственности)

49
Бағдарламалық қамтамасыз ету жəне де-
ректер қорлары
Программное обеспечение и базы данных
оның ішінде
из них X X X X X X X

50 деректер қорлары 
базы данных

51
жүйелік жəне қолданбалы бағдарламалық 
құралдар
системные и прикладные программные 
средства

52
Ойын-сауық жанры, əдебиет жəне өнер 
туындыларының түпнұсқалары 
Оригиналы произведений развлекательного 
жанра, литературы и искусства

53 Лицензиялық келісімдер 
Лицензионные соглашения

54 Патенттер
Патенты

55 Гудвилл жəне маркетингтік активтер 
Гудвилл и маркетинговые активы

56 Өзге де материалдық емес активтер Прочие 
нематериальные активы 
оның ішінде
из них X X X X X X X

57 өндіріс құпиялары («ноу-хау»)
секреты производства («ноу-хау»)

58 ұйымдастырушылық шығындар 
организационные затраты

59 жалгерлік шарттар
арендные договоры

4. Қосалқы қызмет түрінің кодын көрсетіңіз (ЭҚЖЖ1)     
 Укажите код вторичного вида деятельности (ОКЭД1)                  

Ескертпе:
Примечание:

1 мұнда жəне бұдан əрі ЭҚЖЖ (5 таңбалы) - экономикалық қызмет түрлерінің но-
менклатурасы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан

1 здесь и далее ОКЭД (5-ти значный) - номенклатура видов экономической деятельно-
сти, размещена в разделе «Классификаторы» на интернет-ресурсе Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz)

4.1 Қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың қолда бары жəне қозғалысы 
туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию о наличии и движении основных фондов по вторичным видам 
деятельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Негізгі құралдар
Основные средства

2 Ғимараттар 
Здания 

3 Имараттар
Сооружения

4
Машиналар мен 
жабдықтар
Машины и 
оборудование

5

Көлік құралдары мен 
жабдықтары 
Транспортные 
средства и 
оборудование

6
Өзге де машиналар 
мен жабдықтар 
Прочие машины и 
оборудование

7

Ақпараттық, 
компьютерлік 
жəне телеком-
муникациялық (АКТ) 
құрал-жабдықтар
Информационное, ком-
пьютерное и телеком-
муникационное (ИКТ) 
оборудование 
оның ішінде
из них X X X X X X X X X X X

8
компьютерлер жəне 
шалғай жабдықтар 
компьютеры и перифе-
рийное оборудование
оның ішінде
из них X X X X X X X X X X X

9

электрондық-
есептеуіш техника, 
оның бөлшектері мен 
керек-жарақтары
техника электронно-
вычислительная, ее 
детали и принадлеж-
ности

10
Өзге де негізгі 
құралдар 
Прочие основные 
средства

11
Биологиялық ак-
тивтер
Биологические активы

12

Материалдық емес 
активтер (зияткерлік 
меншік өнімдері) 
Нематериальные 
активы 
(продукты интеллекту-
альной собственности)

5. Қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың шығындары мен өтелімі ту-
ралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге

 Укажите информацию о затратах и амортизации основных фондов по вторичным видам 
деятельности, тысяч тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7

1 Негізгі құралдар
Основные средства

2 Ғимараттар 
Здания 

3 Имараттар
Сооружения

4 Машиналар мен жабдықтар
Машины и оборудование

5 Көлік құралдары мен жабдықтары 
Транспортные средства и оборудование

6 Өзге де машиналар мен жабдықтар 
Прочие машины и оборудование

7

Ақпараттық, компьютерлік жəне 
телекоммуникациялық (АКТ) құрал-
жабдықтар
Информационное, компьютерное и телекомму-
никационное (ИКТ) оборудование 
оның ішінде
из них X X X X X X X

8 компьютерлер жəне шалғай жабдықтар 
компьютеры и периферийное оборудование
оның ішінде
из них X X X X X X X

9
электрондық-есептеуіш техника, оның 
бөлшектері мен керек-жарақтары
техника электронно-вычислительная, ее дета-
ли и принадлежности

10 Өзге де негізгі құралдар 
Прочие основные средства

11 Биологиялық активтер
Биологические активы

12
Материалдық емес активтер 
(зияткерлік меншік өнімдері) 
Нематериальные активы 
(продукты интеллектуальной собственности)

6. Негізгі қорлар бойынша қосымша ақпарат 
 Дополнительная информация по основным фондам

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1

1
Есепті жылғы негізгі құралдардың негізгі қызмет түрі бойынша 
орташа жылдық құны, мың теңге
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный год по ос-
новному виду деятельности, тысяч тенге

2
Есепті жылғы негізгі құралдардың қосалқы қызмет түрлері 
бойынша орташа жылдық құны, мың теңге
Среднегодовая стоимость основных средств за отчетный год по вто-
ричным видам деятельности, тысяч тенге

3
Есепті жылы жойылған негізгі құралдардың жеткіліксіз өтелінген 
құны, мың теңге
Недоамортизированная стоимость ликвидированных основных 
средств за отчетный год, тысяч тенге

4
Жыл бойы тауар-материалдық қорларға аударылған негізгі 
құралдардың құны, мың теңге
Стоимость основных средств, переведенных в товарно-материальные 
запасы в течении года, тысяч тенге

5 Жерлерді жақсартуға жұмсалған күрделі шығындар, мың теңге
Капитальные затраты на улучшение земель, тысяч тенге

6 Есепке қосылған субъектілердің саны, бірлік
Количество субъектов, включенных в отчет, единиц

7
Жыл соңына өндірілмеген активтерге меншік құқығын беруге 
байланысты шығындар, мың теңге
Издержки, связанные с передачей прав собственности на непроизве-
денные активы на конец года, тысяч тенге

8 Жыл соңына маркетингтік активтер, мың теңге
Маркетинговые активы на конец года, тысяч тенге

9
Жыл соңына келісім-шарттар, жалға алу шарты жəне лицензия-
лар, бірлік
Контракты, договоры аренды и лицензии на конец года, единиц

10 Жыл соңына құндылықтар, мың теңге
Ценности на конец года, тысяч тенге
оның ішінде 
из них X

11 қымбат металдар мен тастар 
драгоценные металлы и камни

12 антиквариат жəне басқа көркем өнер туындылары
антиквариат и другие художественные предметы

13 басқа құндылықтар
другие ценности

6.1 Жер учаскелері мен аяқталмаған құрылыстың жəне инвестициялық мүліктің қолда 
бары туралы ақпаратты көрсетіңіз

 Укажите информацию о наличии земельных участков, незавершенном строительстве и 
инвестиционном имуществе

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Жыл ба-
сына

На начало 
года

Жыл 
соңына
На конец 

года
А Б 1 2

1 Жер учаскелерінің қолда бары, мың теңге
Наличие земельных участков, тысяч тенге

1.1
демалыс мақсаттарына арналған жер учаскелерінің 
қолда бары жəне өзге де ашық жерлер, мың теңге
наличие земельных участков для целей отдыха и про-
чая открытая земля, тысяч тенге

2 Жер учаскелерінің жалпы ауданы, га 
 Общая площадь земельных участков, га

3 Аяқталмаған құрылыстың қолда бары, мың теңге
Наличие незавершенного строительства, тысяч тенге

4 Инвестициялық мүлік, мың теңге 
Инвестиционное имущество, тыс. тенге

(Соңы 33-бетте) 
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6.2 Кəсіпорындар балансындағы стационарлық сауда объектілер бойынша 
ақпаратты көрсетіңіз

 Укажите информацию по стационарным торговым объектам, находящимся на балансе 
предприятия 

Жол 
коды
Код 

строки Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

 Сауда 
объектілерінің 

саны, 
бірлік

 Количество тор-
говых объектов, 

единиц

 Сауда аумағы, 
шаршы метр
Торговая пло-

щадь, кв.м

А Б 1 2

1  Барлығы
 Всего
 соның ішінде санаты бойынша
 в том числе по категориям

1.1 10 000 шаршы метрден жəне одан жоғары
10 000 кв.м. и выше

1.2 2 000 - 10 000 шаршы метр
2 000 - 10 000 кв.м.

1.3 500 - 2 000 шаршы метр
500 - 2 000 кв.м.

1.4 100 - 500 шаршы метр
100 - 500 кв.м.

1.5 100 шаршы метрге дейін
до 100 кв.м.

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:

2 Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 

2 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қараша №286 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 7 қазандағы №154 бұйрығына 2-қосымша

«Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп» (коды 271112001, индексі 11, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп» (коды 271112001, индексі 11, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабы 8) тармағына сəйкес əзірленді жəне «Негізгі қорлар жағдайы туралы есеп» (коды 
271112001, индексі 11, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) бастапқы құн – Қазақстан Республикасының бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк 

заңнамасымен басқа өлшеу базасы қолданылатыны жазылған жағдайларды қоспағандағы 
тарихи құны;

2) биологиялық актив - жануар немесе өсімдік;
3) ғимараттар – көтеретін жəне қалқалайтын немесе үйлескен (көтеретін жəне қалқалайтын) 

конструкциялардан тұратын, объектінің функционалдық мақсатына байланысты адамдардың 
тұруына немесе малдардың паналауына, заттарды сақтауға арналған тұрақты мақсаттар 
үшін салынған объект; 

4) имараттар – инженерлік-құрылыстық объект (ғимараттан басқа), олардың міндеті еңбек 
мəнін өзгертумен байланысты емес сол немесе  басқа техникалық функцияларды орындау 
арқылы өндіріс процесін жүзеге асыру үшін немесе əртүрлі өндірістік  емес функцияларды 
жүзеге асыру үшін қажет жағдайларды жасау болып табылады;

5) инвестициялық мүлік – жалдау төлемдерін немесе капитал құнының өсімін алу 
мақсатында, бірақ:

өндірісте немесе тауарларды жеткізуде, қызметтер көрсетуде пайдалану үшін, əкімшілік 
мақсаттарда емес; немесе қарапайым шаруашылық қызмет барысында сату мақсатында емес 
иеліктегі (меншік иесіндегі немесе қаржылық жалдау шарты бойынша жалға берушідегі) жыл-
жымайтын мүлік (жер жəне (немесе) ғимарат не ғимараттың бір бөлігі);

6) компьютер – операциялардың берілген нақты айқындалған өзгермелі тізбектілігін орын-
дай алатын жабдық немесе жүйе;

7) қосалқы қызмет түрі – бұл үшінші тұлғаға арналған өнімді (тауарлар, көрсетілетін 
қызметтер) өндіру мақсатында негізгіден басқа жүзеге асырылатын қызмет түрі; 

8) материалдық емес активтер – тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 
өндіруде немесе өткізуде, əкімшілік мақсатта жəне басқа субъектілерге жалға беруде ұзақ 
мерзім бойы пайдалануға арналған нақты мəні жоқ:

анықтауға болатын;
объектімен бақыланатын;
субъект пайдалануынан болашақта экономикалық пайда алуды көздейтін ақшалай емес 

активтер;
9) машиналар мен жабдықтар – энергияны, материалдар мен ақпараттарды қайта 

жаңғыртатын құрылғылар. Негізгі (басым) мақсатына байланысты машиналар мен жабдықтар 
түрлі санаттарға бөлінеді;

10) негізгі қорлар – тауарларды өндіру немесе жеткізу, нарықтық жəне нарықтық емес 
қызметтер көрсету, жалға беру немесе əкімшілік мақсаттар үшін пайдаланылатын жəне 
мынадай:

оларды бір жылдан астам уақыт бойы пайдалану көзделетін;
болашақтағы экономикалық тиімділіктер осындай активтерге байланысты болуы мүмкін;
активтің құны анық айқындалуы мүмкін талаптарға жауап беретін материалдық жəне 

материалдық емес ақшалай емес активтер;
11) негізгі қорлардың өтелімі – бұл оны пайдалы қолдану мерзімі ішінде активтің өтелетін 

құнының шығыстарына жүйелі түрде бөлу;
12) негізгі құралдар – субъект тауарлар өндіру немесе жеткізу жəне қызметтер көрсету 

үшін, басқа субъектілерге жалға беру үшін не əкімшілік мақсаттар үшін пайдаланатын жəне 
бір жылдан астам уақыт бойы пайдалану көзделген жылжымайтын мүліктерді (ғимараттар, 
имараттар жəне жерге байланысты басқа да активтер), машиналар мен жабдықтарды қоса 
алғандағы материалдық-заттық нысаны бар ақшалай емес активтер;

13) негізгі қызмет түрі – қосылған құны субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа 
түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі; 

14) теңгерімдік құны – жиналған өтелімді жəне құнсызданудың шығындарын шегеруден 
кейінгі активті тану сомасы;

15) тұрғын ғимарат – ортақ мүлік болып табылатын, негізінен тұрғын үй-жайдан, сондай-ақ 
тұрғын емес үй-жай жəне өзге де бөліктерден тұратын құрылыс. Егер жалпы пайдалы алаңның 
жартысынан азы тұрғындық мақсат үшін пайдаланылса, ғимарат оның мақсатты дизайнына 
сəйкес тұрғын емес ғимарат ретінде жіктеледі;

16) тұрғын емес ғимарат - негізінен пайдаланылатын немесе тұрғын емес мақсаттарға 
арналған құрылыс. Егер жалпы пайдалы алаңның жартысы тұрғындық мақсаттар үшін пайда-
ланылса, ғимарат тұрғындық ретінде жіктеледі;

17) сауда алаңы – тауарларды сату кезiнде тауарларды қоюға, көрсетуге, сатып алушыларға 
қызмет етуге жəне сатып алушылармен ақшалай есеп айырысуға, сатып алушылардың өтуiне 
арналған, арнайы құрал-жабдық қойылған сауда объектiсiнiң алаңы;

18) стационарлық сауда объектісі – жермен берік байланысқан жəне инженерлік-техникалық 
қамтамасыз ету желілеріне қосылған (технологиялық біріктірілген) ғимарат немесе ғимараттың 
бiр бөлiгi (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай), құрылыс немесе 
құрылыстың бiр бөлiгі (қосарлас, қосарлас-жапсарлас, жапсарлас салынған үй-жай);

19) шалғай жабдық – компьютерге ақпаратты енгізуге немесе оны одан шығаруға мүмкіндік 
беретін аппаратура (терминалдар, принтерлер, сканерлер, плоттерлер, үздіксіз қоректендіру 
көздері, тінтуір жəне пернетақта).

3. Электрондық-есептеуіш техника, оның бөлшектері жəне төменде көрсетілгендерді 
қамтитын керек-жарақтары:

1) басқа топтамаларға енгізілмеген енгізу-шығару құрылғылары;
2) бір корпуста, кем дегенде, комбинацияланған немесе жекелеген блоктарға 

орналастырылған орталық процессор жəне енгізу жəне шығару құрылғысы бар цифрлық 
есептеуіш машиналар;

3) бір корпуста мына типтердегі бір немесе екі құрылғыдан: жадыда сақтау құрылғысы, 
енгізу немесе шығару құрылғысы болатын немесе болмайтын, деректерді автоматтандырылған 
өңдеуге арналған өзге де цифрлық машиналар;

4) екі немесе одан көп қызметтерді: басып шығару, қарап шығу, көшіру, факспен жіберу 
қызметтерін атқаратын құрылғылар;

5) есептеуіш машиналармен немесе желімен байланысты сауда терминалдары, сауда 
автоматтары жəне осыған ұқсас машиналар;

6) жүйелер түрінде берілген, деректерді автоматтандырылған өңдеуге арналған цифрлық 
машиналар;

7) көбінесе деректерді өңдеудің автоматты жүйелерінде қолданылатын мониторлар мен 
проекторлар;

8) салмағы 10 кг аспайтын портативті цифрлық есептеуіш машиналар (лэптоптар, ноут-
буктар, органайзерлер); цифрлық жəне осыған ұқсас машиналар.

4. 2-бөлімде негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың қолда бары жəне қозғалысы 
туралы ақпарат көрсетіледі жəне ол төменде келтірілген бағандарды қамтиды:

1-бағанда есепті жылдың басына бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың нақты бары 
көрсетіледі. Аталған баған өткен жылдың соңындағы негізгі қордың нақты бары деректерімен 
тең болуы тиіс. Сəйкес келмеген, деректер алшақтаған жағдайда түсіндірмелер жəне тиісті 
құжаттар, мысалы, бағалаушылар қорытындысы беріледі; 

2-бағанда ағымдағы жылы (бұрын пайдалануда болмаған) іске қосылған жəне сатып 
алынған қаржыландыру көздеріне қарамастан, соның ішінде банк кредиттері есебінен 
жаңа негізгі қорлар; бұрын ескерілмеген, төлем үшін сатып алынған жəне жеке жəне заңды 
тұлғалардан түскен негізгі қаражаттар көрсетіледі;

3-бағанда – қайта бағалаудан, бағамдық айырмашылық (шетел валютасында белгіленген 
негізгі қорлар жағдайында) есебінен түскен түсім көрсетіледі;

4-бағанда – өзге де себептер бойынша негізгі қорлардың (өтеусіз түсім, жалдау мерзімінің 
бітуі бойынша меншік құқығының ауысуы, түгендеу нəтижелері бойынша негізгі құралдардың 
кіріске алынбаған (ескерілмеген) объектілерін айқындау, бас ұйымдардан еншілес (тəуелді) 
кəсіпорындарына түсім, мемлекеттік меншікті жекешелендіру тəртібіндегі түсім, басқа 
ұйымдардан жарғылық капитал салымы түріндегі түсім) түсімі көрсетіледі;

5-бағанда есепті жылы есептен шығарылған негізгі қордың бастапқы құны (моральдық 
немесе табиғи тозған жағдайдағы есептен шығару, құқықтық өтуі кезінде бұрын сатып алу 
құқығымен жалға берілген негізгі құралдардың есептен шығарылуы) көрсетіледі;

6-бағанда 5-бағаннан төтенше жағдайлар, атап айтқанда: жер сілкінісі, дауылдар, 
құрғақшылық, су тасқыны, орман өрті, табиғат апаттары, індеттер, технологиялық процестермен 
(улы қалдықтардың ірі шығарындылары) байланысты төтенше оқиғалар нəтижесінде есептен 
шығарылған негізгі қорлардың бастапқы құны бөліп көрсетіледі;

7-бағанда есепті жыл бойы жүргізілген қайта бағалау, бағамдық айырмашылықтың (ше-
тел валютасында белгіленген негізгі қорлар жағдайында) нəтижесінде құнын азайту есебінен 
істен шығуы көрсетіледі;

8-бағанда өзге де себептер бойынша негізгі қорлардың істен шығуы (объектіні басқа заңды 
немесе жеке тұлғаға сату, басқа ұйымдардың жарғылық капиталындағы салым түріндегі негізгі 
құралдардың объектілерін беру, негізгі құрал объектілерін сыйға тарту, айырбас шарттары 
бойынша беру, бас ұйымдардан еншілес ұйымдарға түсім) көрсетіледі; 

9-бағанда 8-бағаннан негізгі құралдарды тəркілеу нəтижесінде өзге де себептер бойынша 
олардың бастапқы құны бөліп көрсетіледі;

10-бағанда бастапқы құн бойынша есепті кезеңдегі жылдың соңына кəсіпорынның негізгі 
қорларының қолда бары көрсетіледі; 

11-бағанда жыл соңына теңгерімдік құны бойынша (жинақталған өтелім сомасын жəне 
құнсызданудан болған залалды шегергендегі) негізгі қорлардың нақты қолда бары көрсетіледі.

5. Негізгі қорлардың орташа жылдық құны негізгі қызмет түрі бойынша «жыл басына 
бастапқы құны бойынша негізгі қорлардың қолда бары» жəне «жыл соңына бастапқы құны 
бойынша негізгі қорлардың қолда бары» арасындағы орташа мəн ретінде есептеледі.

4-бөлімде өндіріс көлемінде ең көп үлес салмағы бар қосалқы қызмет түрінің коды 
көрсетіледі. 4.1-бөлімде барлық қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың қолда 
бары жəне қозғалысы туралы ақпарат көрсетіледі. 

6.2-бөлімде стационарлық сауда объектілері бойынша кəсіпорын (қызмет түріне 
қарамастан) сауда алаңдарын жалға беретініне немесе өз бетінше сауда қызметін жүзеге 
асыратынына қарамастан, теңгеріміндегі объектілер бойынша ақпарат көрсетіледі.

6. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 
болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

7. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Ескертпе: Х – осы айқындама толтыруға жатпайды.
7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың қолда бары жəне қозғалысы 

туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге»:
10-баған = 1, 2, 3, 4-бағандар қосындысына – 5, 7, 8-бағандар қосындысы əрбір жол үшін; 
5-баған ≥ 6-бағаннан əрбір жол үшін;
8-баған ≥ 9-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 2, 49-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
2-жол = 3, 10, 15, 43, 44, 47-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
3-жол = 4, 5-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
5-жол ≥ 6, 7, 8, 9-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
10-жол = 11, 13-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
11-жол ≥ 12-жолдан əрбір баған үшін;
13-жол ≥ 14-жолдан əрбір баған үшін;
15-жол = 16, 21, 39-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
16-жол ≥ 17, 18, 19, 20-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
21-жол ≥ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ,35, 36, 37, 38-жолдар қосындысынан 

əрбір баған үшін;
39-жол = 40, 42-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
40-жол ≥ 41-жолдан əрбір баған үшін;
44-жол = 45, 46-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
47-жол ≥ 48-жолдан əрбір баған үшін;
49-жол = 50, 53, 54, 55, 56, 57-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
50-жол ≥ 51, 52-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;

57-жол ≥ 58, 59, 60-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
2) 3-бөлім. «Негізгі қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың шығындары мен өтелімі туралы 

ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге»:
1-жол = 2, 48-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
2-жол = 3, 10, 15, 43, 44, 47-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
3-жол = 4, 5-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
5-жол ≥ 6, 7, 8, 9-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
10-жол = 11, 13-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
11-жол ≥ 12-жолдан əрбір баған үшін;
13-жол ≥ 14-жолдан əрбір баған үшін;
15-жол = 16, 21, 39-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
16-жол ≥ 17, 18, 19, 20-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
21-жол ≥ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38-жолдар қосындысынан 

əрбір баған үшін;
39-жол = 40, 42-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
40-жол ≥ 41-жолдан əрбір баған үшін;
44-жол = 45, 46-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
48-жол = 49, 52, 53, 54, 55, 56-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
49-жол ≥ 50, 51-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін; 
56-жол ≥ 57, 58, 59-жолдар қосындысынан əрбір баған үшін;
3) 4.1-бөлім «Қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың қолда бары жəне 

қозғалысы туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге»:
10-баған = 1, 2, 3, 4-бағандар қосындысынан – 5, 7, 8-бағандар қосындысын əрбір жол үшін;
5-баған ≥ 6-бағаннан əрбір жол үшін;
8-баған ≥ 9-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 2, 3, 4, 10, 11-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
4-жол = 5, 6, 7-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
7-жол ≥ 8-жолдан əрбір баған үшін;
8-жол ≥ 9-жолдан əрбір баған үшін;
4) 5-бөлім. «Қосалқы қызмет түрлері бойынша негізгі қорлардың шығындары мен өтелімі 

туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге»:
1-жол = 2, 3, 4, 10, 11-жолдар қосындысына əрбір баған үшін;
4-жол = 5, 6, 7-жолдар қосындысына əрбір баған үшін; 
7-жол ≥ 8-жолдан əрбір баған үшін; 
8-жол ≥ 9-жолдан əрбір баған үшін;
5) 6-бөлім. «Негізгі қорлар бойынша қосымша ақпарат»:
10-жол ≥ 11, 12, 13-жолдар қосындысынан.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 28 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14622 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 30 қараша            №287                   Астана қаласы 

 «Қызмет көрсету статистикасы бойынша 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
Төрағасының 2014 жылғы 27 қазандағы №24 бұйрығына 

өзгерістер енгізу туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12–бабының 3) жəне 8) тармақшаларына, сонымен қатар Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 260) тармақшасына сəйкес, 
бұйырамын:

1. «Қызмет көрсету статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті Төрағасының 
2014 жылғы 27 қазандағы № 24 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 9911 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 2 
ақпанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 5, 6-тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«5) «Лизингтік қызмет туралы есеп» (коды 201112003, индексі 1-лизинг, кезеңділігі 

жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 
5-қосымшасына сəйкес;

4) «Лизингтік қызмет туралы есеп» (коды 201112003, индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрықтың 6-қосымшасына сəйкес».

5, 6-қосымшалары осы бұйрықтың 1, 2-қосымшаларына сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 

Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың  Қазақстан Республикасы Əділет  министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін мерзімді баспасөз басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;

3) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркеуден өткен күніен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
орналастыру үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығының» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

4.  Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ 

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №287 бұйрығына 1-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 1 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №287

                                  Қазақстан Республикасы 
                     Ұлттық экономика министрлігі 
       Статистика комитеті төрағасының 
                2014 жылғы 27 қазандағы 
                                                                            №24 бұйрығына 5-қосымша

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 201112003
Код статистической формы 201112003

Лизингтік қызмет туралы есеп
     Отчет о лизинговой деятельности
1-лизинг

Жылдық  Есепті кезең   Жыл
Годовая  Отчетный период              Год

Қызметкерлердің санына қарамастан Экономикалық қызмет түрінің номенклатура-
сы бойынша келесі кодтарға сəйкес 64.91.1, 64.91.2, 77.11.2, 77.12.2, 77.31.2, 77.32.2, 
77.33.2, 77.34.2, 77.35.2, 77.39.2, 77.40.0 лизинг саласындағы қызметтің негізгі түрі бар 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
независимо от численности, с основным видом деятельности в области лизинга, согласно 
кодам по Номенклатуре видов экономической деятельности 64.91.1, 64.91.2, 77.11.2, 77.12.2, 
77.31.2, 77.32.2, 77.33.2, 77.34.2, 77.35.2, 77.39.2, 77.40.0.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 30 наурызға (қоса алғанда) дейін.
Срок представления – до 30 марта (включительно) после отчетного периода.

БСН коды
код БИН       

1. Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз (облыс, қала, аудан)
     Укажите регион оказания услуг (область, город, район)

Аумақ коды Əкімшілік-аумақтық 
объектілер жіктеуішіне сəйкес 
(статистикалық нысанды қағаз 
жеткізгіште тапсыру кезінде статистика 
органының қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору 
административно-территориальных объек-
тов (заполняется работником органа стати-
стики при сдаче статистической формы на 
бумажном носителе) 
2. Сіз қандай лизинг қызметін жүзеге 
асыратыныңызды «ü» белгісімен 
белгілеңіз
     Отметьте, пожалуйста знаком «ü», какая 
лизинговая деятельность Вами осущест-
вляется

қаржылық 
лизинг        
финансовый 
лизинг

операциялық 
лизинг               
операционный лизинг  

3. Қызметіңіздің негізгі сипаттамаларын көрсетіңіз
 Укажите основные характеристики деятельности 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1

1 Жыл ішінде алынған лизингтік төлемдер көлемі, мың теңге
Объем полученных лизинговых платежей за год, тысяч тенге

2 Жыл соңындағы ағымдағы лизингтік портфель, мың теңге
Текущий лизинговый портфель на конец года, тысяч тенге

4. Қаржыландыру көздері бойынша лизинг шарттарының жалпы құнын көрсетіңіз, 
мың теңге

 Укажите общую стоимость договоров лизинга по источникам финансирования, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Лизинг объектілерінің 
атауы
Наименование объектов 
лизинга

Не
гіз

гі 
қо

рл
ар

 ж
ікт

еу
іш

і (
бұ

да
н 

əр
і -

 Н
ҚЖ

) б
ой

ы
нш

а 
ко

ды
Ко

д 
по

 К
ла

сс
иф

ик
ат

ор
у 

ос
но

вн
ых

 ф
он

до
в 

(д
ал

ее
 - 

КО
Ф

)

М
ен

ш
ікт

і қ
ар

аж
ат

Со
бс

тв
ен

ны
е 

ср
ед

ст
ва

Тартылған қаражат
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А Б В 1 2 3 4 5 6

1 Барлығы 
Всего
 соның ішінде:
 в том числе:

1.1  Жер
  Земля 110.000000

1.2  Үйлер
  Здания 120.000000

1.3  Имараттар
  Сооружения 130.000000

1.4
 Көлік құралдары мен 
 жабдықтар
  Транспортные средства
   и оборудование

141.000000

1.5
 Өзге машиналар мен 
 жабдықтар
  Прочие машины и  
  оборудование

142.000000

1.5.1

 ауыл шаруашалығы жəне 
орман шаруашылығына 
арналған машиналар
 машины для сельского и 
лесного хозяйства

142.283000

1.6
 Өзге де негізгі құрал- 
 жабдықтар
   Прочие основные 
   средства 

150.000000

5. Лизинг шарттарының қолданылу кезеңдері бойынша шарттардың құнын көрсетіңіз, 
мың теңге

 Укажите стоимость договоров по периодам действия договоров лизинга, тысяч тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

3 жылға 
дейін

до 3 лет

3-тен 6 
жылға 
дейін

от 3 до 6 
лет

6 жылдан 
жоғары
свыше 6 

лет

А Б 1 2 3

1 Барлығы
Всего
 соның ішінде:
 в том числе:

1.1  Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы
  Сельское, лесное и рыбное хозяйство

1.2
 Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді 
қазу
  Горнодобывающая промышленность и раз-
работка карьеров 

1.3  Өңдеу өнеркəсібі
  Обрабатывающая промышленность

1.4
 Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне 
ауа баптау
  Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное кондиционирование

1.5

 Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, 
қалдықтардың жиналуын жəне 
 таратылуын бақылау
  Водоснабжение; канализационная систе-
ма, контроль над сбором и распределением
  отходов

1.6  Құрылыс
  Строительство

1.7

 Көтерме жəне бөлшек сауда; 
автомобильдерді жəне мотоциклдерді 
жөндеу
  Оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
томобилей  и мотоциклов

1.8  Көлік жəне қоймалау
  Транспорт и складирование

1.9
 Тұру жəне тамақтану бойынша 
қызметтер
  Услуги по проживанию и питанию

1.10  Ақпарат жəне байланыс
  Информация и связь

1.11  Қаржы жəне сақтандыру қызметі
  Финансовая и страховая деятельность 

1.12
 Жылжымайтын мүлікпен жасалатын 
операциялар
  Операции с недвижимым имуществом

1.13
 Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет
  Профессиональная, научная и техническая 
деятельность

1.14
 Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет
  Деятельность в области административно-
го и вспомогательного обслуживания

1.15  Білім беру
  Образование 

1.16
 Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қызметтер
  Здравоохранение и социальные услуги

1.17  Өнер, ойын-сауық жəне демалыс
  Искусство, развлечения и отдых

1.18  Өзге де қызмет түрлерін ұсыну
  Предоставление прочих видов услуг

6. Лизингті пайдалану бағыттары бойынша шарттар саны мен құнын көрсетіңіз
     Укажите число и стоимость договоров по направлениям использования лизинга
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Барлығы
Всего
 соның ішінде:
 в том числе:

1.1

 Ауыл, орман 
жəне 
 балық 
шаруашылығы
  Сельское, 
лесное и 
  рыбное хо-
зяйство

1.2

 Кен өндіру 
өнеркəсібі 
 жəне 
карьерлерді 
қазу
  
Горнодобывающая  
  промышлен-
ность и  
  разработка ка-
рьеров 

1.3
 Өңдеу өнеркəсібі
  
Обрабатывающая  
  промышленность

1.4

 Электрмен 
 жабдықтау, 
газ, бу 
 беру жəне ауа 
баптау
  Электро-
снабжение,  
  подача газа, 
пара и  
  воздушное 
  кондициониро-
вание

1.5

 Сумен 
жабдықтау; 
 кəріз жүйесі, 
 қалдықтардың 
 жиналуын жəне 
 таратылуын 
бақылау
  Водоснабжение;  
  канализационная  
  система, кон-
троль над  
  сбором и   
  распределением 
отходов

1.6  Құрылыс
  Строительство

1.7

 Көтерме жəне 
бөлшек
 сауда; автомо-
бильдерді 
 жəне 
мотоциклдерді
 жөндеу
  Оптовая и роз-
ничная 
  торговля; ремонт
  автомобилей  и
  мотоциклов

1.8
 Көлік жəне 
қоймалау
  Транспорт и 
  складирование

1.9

 Тұру жəне 
тамақтану 
 бойынша 
қызметтер
  Услуги по про-
живанию 
  и питанию

1.10
 Ақпарат жəне 
 байланыс
  Информация 
и связь

1.11

 Қаржы жəне 
 сақтандыру 
қызметі
  Финансовая и  
  страховая дея-
тельность 

1.12

 Жылжымайтын 
 мүлікпен жаса-
латын 
 операциялар
  Операции с 
  недвижимым 
  имуществом

1.13

 Кəсіби, ғылыми 
жəне 
 техникалық 
қызмет
  Профес-
сиональная,  
  научная и техни-
ческая 
  деятельность

1.14

 Əкімшілік жəне 
 қосалқы қызмет
 көрсету 
саласындағы
 қызмет
  Деятельность в 
области 
  административ-
ного и
  вспомога-
тельного 
  обслуживания

1.15  Білім беру
  Образование 

1.16

 Денсаулық 
сақтау 
 жəне əлеуметтік
 қызметтер
  Здравоохранение 
и
  социальные 
услуги

1.17

 Өнер, ойын-
сауық
 жəне демалыс
  Искусство, раз-
влечения
  и отдых

1.18

 Өзге де қызмет
 түрлерін ұсыну
  Предоставление 
прочих 
  видов услуг

7. Пайыздық мөлшерлемелер бойынша шарттардың саны мен құны
 Число и стоимость договоров по процентным ставкам

Жол
коды
Код 

строки

Көрсеткіштер атауы
Наименование показателей

саны, бірлік
число, единиц

құны, мың теңге
стоимость, тысяч 

тенге

А Б 1 2

1 10%-ға дейін
до 10%

2 10%-дан 14%-ға дейін
от 10 до 14%

3 14%-дан жоғары
свыше 14%

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:

* Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады. 

   Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике».

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы № 287 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2014 жылғы 27 қазандағы № 24 бұйрығына 6-қосымша

«Лизингтік қызмет туралы есеп» (коды 201112003, индексі 1-лизинг, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын тол-

тыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Лизингтік қызмет туралы есеп» (коды 20112003, индексі 1-лизинг, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Лизингтік қызмет туралы есеп» (коды 
201112003, индексі 1-лизинг, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында белгілі бір Қазақстан Респубикасының 
Азаматтық кодексінде (Ерекше бөлімі) жəне Қазақстан Республикасының «Қаржы лизингі тура-
лы» 2000 жылғы 5 шілдедегі Заңындағы ұғымдардағы мəніндер пайдаланылады.

3. Егер де респондент өзінің қызметін қаржы жəне операциялық лизинг саласында жүзеге 
асыратын болса, онда аталған статистикалық нысан бойынша екі есеп – жеке қаржылық жəне 
операциялық лизинг жеке ұсынады.

Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелерге заңды тұлға статистикалық нысанды 
тапсыру бойынша өкілеттік берсе, онда ол өзі орналасқан орны бойынша статистика орган-
дарына осы статистикалық нысанды ұсынады. Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімше 
статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктерді алмаса, онда заңды тұлға өзі 
орналасқан орны статистика органдарына өзінің құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
бөлінісінде олардың орналасқан орындарын көрсете отырып статистикалық нысанды ұсынады.

Есепті деректер бүтін сандармен: құндық мəнде – мың теңгемен, объектілер саны бірлікпен 
көрсетіледі.

Көрсетілген қызметтердің құны қосымша құн салығынсыз ағымдағы бағада ескеріледі. 
Бөлу кезінде өңірлер бойынша барлық көрсеткіштер мəмілелер сомасы жабдық қызмет 

ететін өңірге жатады.
4. 3-бөлімінің 1-жолында лизинг шартында көрсетілген аударылған лизингтік төлемдер 

көрсетіледі. 
2-жолда ағымдағы портфель, яғни ағымдағы мəмілелердің қалдық құны бойынша алуға 

жататын лизингтік төлемдер көлемі көрсетіледі.
5. 4, 5, 6 жəне 7-бөлімдерде есепті жылы жасалған шарттардың жалпы құны мен саны 

көрсетіледі. 
6. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер 

болмаған жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады.

7. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

8. Арифметикалық–логикалық бақылау:
1) 4-бөлім. «Қаржыландыру көздері бойынша лизинг шарттарының жалпы құны»:
1-жол = əрбір бағанның 1.1-1.5 жəне 1.6-жолдарының ∑;
1.5-жол ≥ əрбір бағанның 1.5.1-жолынан;
2) 5-бөлім. «Лизинг шарттарының күші кезеңдері бойынша шарттардың құны»:
1-жол = əрбір бағанның 1.1-1.18-жолдарының ∑.
3) 6-бөлім. «Лизингті пайдалану бағыттары бойынша шарттар құны мен саны»:
1-жол = əрбір бағанның 1.1-1.18 жолдарының ∑;
9-баған ≥ əрбір жолдың 11-бағанынан;
10-баған ≥ əрбір жолдың 12-бағанынан;
4) «Бөлімдер арасындағы арифметикалық-логикалық бақылау»:
4-бөлімнің 1.1 жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 1-бағанына; 
4-бөлімнің 1.2-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 3-бағанына;
4-бөлімнің 1.3-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 5-бағанына; 
4-бөлімнің 1.4-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 7-бағанына; 
4-бөлімнің 1.5-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 9-бағанына; 
4-бөлімнің 1.5.1-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 11-бағанына; 
4-бөлімнің 1.6-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 6-бөлімнің 1-жолының 13-бағанына; 
4-бөлімнің 1-жолының 1-5-бағандарының ∑ = 5-бөлімнің 1-жолының 1, 2, 3-бағандарының ∑;
6-бөлімнің 1-жолының 2, 4, 6, 8, 10, 14-бағандарының ∑ = 5-бөлімнің 1-жолының 

1-3-бағандарының ∑.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14565 
болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 қараша            №288         Астана қаласы

«Инвестициялар статистикасы бойынша 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы»

 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 

Заңының 12-бабының 3) жəне 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 260) тармақшасына сəйкес, 
бұйырамын:

1. Мыналар:
1) «Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» (коды 161101007, индексі 

1-инвест, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны 
осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес;

2) «Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» (коды 161101007, индексі 
1-инвест, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес;

3) «Инвестициялық қызмет туралы есеп» (коды 161112008, индексі 1-инвест, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 
3-қосымшасына сəйкес;

4) «Инвестициялық қызмет туралы есеп» (коды 161112008, индексі 1-инвест, кезенділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 4-қосымшасына сəйкес бекітілсін.

2. «Инвестициялар статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 
2014 жылғы 28 қазандағы № 27 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 9910 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 30 
қаңтарда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден 
өткен күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің 
эталондық бақылау банкiнде орналастыру үшін жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық 
органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №288 бұйрығына 1-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 1 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №288

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в 
соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются 
административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики 
Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 161101007
Код статистической формы 161101007

Негізгі капиталға салынған
инвестициялар туралы есеп

Отчет об инвестициях
в основной капитал

1-инвест

Айлық  Есепті кезең  ай  Жыл
Месячная  Отчетный период      месяц            Год

Қызметкерлер санына қарамастан инвестициялық қызметті іске асыратын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері тап-
сырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от численности работающих. 

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 2-ші күнге (қоса алғанда) дейін.
Срок представления – до 2 числа (включительно) после отчетного периода.

БСН коды
код БИН       

(Соңы. Басы 32-бетте) 

(Жалғасы 34-бетте) 
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1. Инвестиция игерілген өңірді көрсетіңіз (кəсіпорынның  
тіркелген жеріне қарамастан) -облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите регион освоения инвестиций (независимо 
от места регистрации предприятия) - область, город, 
район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес 
аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз тасығышта 
тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері 
толтырады)
Код территории согласно Классификатору 
административно-территориальных объектов (заполняется 
работником органа статистики при сдаче статистической 
формы на бумажном носителе)

2. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін көрсетіңіз, мың теңгеде
Укажите объем инвестиций в основной капитал, в тысячах тенге

Ж
ол

 ко
ды

ко
дс

тр
ок

и

Көрсеткіш атауы
Наименование по-
казателя

Ба
рл

ы
ғы

Вс
ег

о 

 Соның ішінде:
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Негізгі капиталға 
салынған инвести-
циялар 
Инвестиции в основ-
ной капитал
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2

Материалдық негізгі 
капиталға салынған 
инвестициялар
Инвестиции в 
материальный 
основной капитал
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1

құрылыс-монтаж 
жұмыстарына 
шығындар
затраты на 
строительно-
монтажные работы 
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1 тұрғын ғимараттар
жилые здания

2.1.2
тұрғын емес 
ғимараттар
нежилые здания 

2.1.3 имараттар
сооружения

2.2

ғимараттар мен 
имараттарды 
күрделі жөндеу 
капитальный ремонт 
зданий и сооружений 

2.3

машиналар, 
жабдықтар, көлік 
құралдары, құрал-
саймандар
машины, оборудова-
ние, транспортные 
средства, инструмент
оның ішінде: 
из них: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.3.1 көлік құралдары 
транспортные средства 

2.3.2

ақпараттық, 
компьютерлік жəне 
телекоммуникациялық 
жабдықтар
информационное, 
компьютерное и теле-
коммуникационное 
оборудование

2.4

машиналарды, 
жабдықтарды, көлік 
құралдарын күрделі 
жөндеу 
капитальный ремонт 
машин, оборудова-
ния, транспортных 
средств

2.5

көпжылдық 
дақылдарды 
отырғызу жəне өсіру 
бойынша шығындар
затраты по 
насаждению и 
выращиванию 
многолетних культур 

2.6

жұмысқа жегілетін, 
өнім беретін жəне 
асыл тұқымды 
табынды 
қалыптастыруға 
салынған шығындар
затраты на 
формирование 
рабочего, 
продуктивного и 
племенного стада

2.7

материалдық негізгі 
капиталға салынған 
инвестициялар 
көлеміндегі өзге де 
шығындар
прочие затраты в 
объеме инвестиций в 
материальный основ-
ной капитал

3

Материалдық 
емес негізгі 
капиталға салынған 
инвестициялар
Инвестиции в 
нематериальный 
основной капитал
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1

компьютерлік 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету жəне 
деректер қорларын 
құруға жəне сатып 
алуға салынған 
шығындар 
затраты на создание 
и приобретение 
компьютерного 
программного 
обеспечения и базы 
данных 

3.2

пайдалы қазбалар 
қорларын барлау 
жəне бағалауға 
салынған шығындар
затраты на разведку 
и оценку запасов 
полезных ископаемых

3.3

материалдық 
емес негізгі 
капиталға салынған 
инвестициялар 
көлеміндегі өзге де 
шығындар
прочие затраты в 
объеме инвестиций 
в нематериальный 
основной капитал

4

1- жолдан қоршаған 
ортаны қорғауға 
бағытталған 
инвестициялар
Из строки 1 
инвестиции, 
направленные на 
охрану окружающей 
среды 

3. Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін 
көрсетіңіз, мың теңгеде

 Укажите объем инвестиций в основной капитал по направлениям использования, в 
тысячах тенге
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Негізгі 
капиталға 
салынған ин-
вестициялар
Инвестиции в 
основной ка-
питал 

х

соның ішінде 
пайдалану 
бағыттары 
бойынша
в том числе по 
направлениям 
использования 

2
1-жолдан 
тұрғын үй 
құрылысына 
салынған ин-
вестициялар
Из строки 1 
инвестиции 
в жилищное 
строитель-
ство 

х х

Ескертпе:
Примечание:
  Мұнда жəне бұдан əрі ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсында www.stat.gov.kz орналасқан 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші

Здесь и далее ОКЭД – Общий классификатор видов экономической деятельности, 
размещенный на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства Национальной 
экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:

іАталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 

 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қараша № 288 бұйрығына 2 -қосымша

 «Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» 
(коды 161101007, индексі 1-инвест, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. «Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» (коды 161101007, индексі 
1-инвест, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8-тармақшасына сəйкес əзірленген жəне 
«Негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы есеп» (коды 161101007, индексі 1-инвест, 
кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан 
əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) банктердің кредиттері - бұл қарыз алушының қаржы қаражатына қажеттілігін 

қанағаттандыру үшін, белгілі мақсатқа банк беретін ақшалай қаражаттар; 
2) басқа қарыз қаражаты - шаруашылық жүргізуші субъектіге тиесілі емес, бірақ оның 

иелігінде уақытша болатын жəне оның өзінікімен бірдей пайдаланылатын ақша қаражаттары, 
оларға (банк кредиттерінен басқа) басқа ұйымдардың қарыздары, кəсіпорындардың заңды жəне 
жеке құрылтайшы тұлғалардың қарыздары, отандық жəне шетелдік банктік емес мекемелермен 
(микрокредиттік ұйымдар), резидент емес заңды жəне жеке тұлғалармен берілетін қарыздар 
мен гранттар жатады;

3) бюджеттік инвестициялық жоба - жаңа құрылыс салуға не бар объектілерді қайта құруға 
бағытталған, белгілі бір уақыт кезеңінде бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын жəне 
аяқталған сипатқа ие іс-шаралар жиынтығы. 

4) ғимараттар мен имараттарға күрделі жөндеу - объектінің бастапқы құнын ұлғайтатын 
тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттар мен имараттарды күрделі жөндеу бойынша шығындар;

5) жаңа негізгі құралдарды пайдалануға беру - құрылысы біткен жəне пайдалануға берілген 
кəсіпорындар, өндірістік жəне өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен имараттар, машина-
лар, жабдықтар, көлік құралдарының барлық түрлерінің құнын қамтиды;

6) жергілікті бюджет қаражаты - өтеулі жəне өтеусіз негізде жергілікті бюджеттен бөлінген 
қаражат, жергілікті атқарушы органдардың өзара қарыз беру қаражатын қоса;

7) жұмысқа жегілетін, өнім беретін жəне асыл тұқымды табынды қалыптастыруға шығындар - 
жұмысқа жегілетін, өнім беретін жəне асыл тұқымды ересек малды оларды жеткізу шығыстарын 
қоса алғанда сатып алуға кеткен шығындар, өнім беретін жəне жұмысқа жегілетін мал негізгі 
табынға қосылатын төлдерін шаруашылықта өсіру бойынша шығындар;

8) компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді жəне дерекқорларды құруға жəне са-
тып алуға кеткен шығындар: 

шаруашылық жүргізетін субъектілердің дерекқорларды жəне бағдарламалық қамтамасыз 
етуді құруға жəне сатып алуға кеткен шығындары; 

бағдарламалық қамтамасыз етуге авторлық құқығын əзірлеу жəне алуға (сатып алуға) 
байланысты шығындар; 

бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеушілердің оған қызмет көрсету, өрістету, 
конфигурациялаумен байланысты шығындары; 

9) көпжылдық дақылдарды егуге жəне өсіруге кеткен шығындар - бірнеше рет жəне 
тоқтауынсыз пайдаланылатын жеміс-жидек көшеттерінің барлық түрлерін, көгалдандыратын 
жəне сəндік көшеттерді, қорғауға арналған жəне басқа да орман алқаптарын, ботаникалық 
бақтардың жасанды көшеттерді өсіруге кеткен шығындар; 

10) қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар - қоршаған ортаны қорғауға 
жəне табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған шығындар: 

ақаба суларды тазартуға арналған имараттарды пайдалануға беру жəне қайта құруға 
арналған іс-шараларға жұмсалған шығындар; 

тұрмыстық-коммуналдық, нөсер ағындарын тазартуға арналған имараттарды пайдалануға 
беру бойынша іс-шараларға жұмсалған шығындар; 

жер үсті су көздерінің жағдайын жақсартуға арналған іс-шараларға жұмсалған шығындар; 
жер ресурстарын қорғау жөніндегі іс шаралар өткізуге жұмсалған шығындар; 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды жасау бойынша іс-шараларды өткізуге жұмсалған 

шығындар жəне өзге де шығындар;
11) құрылыс-монтаж жұмыстарына шығындар - тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттар 

мен имараттарды салу, кеңейту, қайта құру, техникалық қайта жарақтандыру жұмыстарына, 
энергетикалық, технологиялық жəне басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстарына кет-
кен шығындар;

12) машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар - машиналарды, көлік құралдарын, 
жабдықтарды, компьютерлерді, жиһазды, құрал-саймандарды сатып алуға (соның ішінде 
лизинг бойынша) кеткен шығындар жəне машиналар мен жабдықтарды күрделі жөндеу 
бойынша шығындар;

13) меншікті қаражат - кəсіпорындардың, ұйымдардың, халықтың қаражаты;
14) негізгі капиталға салынған инвестициялар - инвестордың жаңа құрылысқа, кеңейтуге, 

сондай-ақ объектінің бастапқы құнының көбеюіне əкелетін объектілерді қайта құру мен 
жаңартуға, машина, құрал-жабдықтарды, көлік құралдарын сатып алуға, негізгі табынды, 
көпжылдық екпелерді қалыптастыруға бағытталған экономикалық, əлеуметтік жəне экологиялық 
əсерді алу мақсатында қаражаттарды салуы; 

15) инвестициялар көлеміндегі материалдық емес негізгі капиталға өзге де шығындар: 
объект құрылысына байланысты (құрылыс үшін жобалау-іздестіру жұмыстары, авторлық 

қадағалау, салынып жатқан объектілердің дирекцияларын ұстауға, құрылыс үшін жер учаскесін 
алу жəне сатып алу кезінде жерге жұмсалған шығындар, құрылыс аумағын дайындау жəне 
игерумен байланысты басқа шығындар) құрылыс сметаларында көзделген өзге де шығындар; 

жерді рекультивациялау, көмір шахталары қызметтерінің зардаптарын жою бойын-
ша (топырақтың шөгуінен кейін ойпаттарды, көлдерді, батпақтарды жою жəне тағы басқа) 
жұмыстарына кеткен шығындар. 

16) пайдалы қазбаларды барлау мен бағалауға кеткен шығындар - мұнай кен орны, табиғи 
газ жəне басқа да пайдалы қазбаларды барлау бойынша жəне барланған кен орындарын бұдан 
əрі бағалау бойынша шығындардың жиынтығы; 

17) резидент еместердің қарыз қаражаттары - шетелдік заңды жəне жеке тұлғалардың, 
банктік емес мекемелердің қарыздары есебінен жүзеге асырылатын инвестициялар; 

18) республикалық бюджет қаражаты - үкіметтің сыртқы қарыздарын қоса өтеулі жəне 
өтеусіз негізде республикалық бюджеттен бөлінген қаражат;

19) тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялар - жеке жəне көп пəтерлі тұрғын үйлер, 
жатақханалар, əлеуметтік топтарға арналған тұрғын үй құрылысын салуға жұмсалған шығындар;

20) шетелдік банктер - тіркелген мемлекетінің заңнамасы бойынша банктік операциялар 
жүргізуге құқы бар, Қазақстан Республикасының шегінен тыс құрылған жəне өздері тіркелген 
мемлекеттер заңнамасы бойынша банктік операцияларды жүзеге асыруға құқығы бар банктер 
жəне өзге де қаржы институттары;

3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғалардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, егер оларға заңды тұлғалар статистикалық 
нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктерді берген болса тапсырады. Егер құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелерде осындай уəкілеттіктер болмаған жағдайда статистикалық нысаны 
өзінің құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде, сондай-ақ, осы бөлімшелерді 
қоспағанда заңды тұлғалар бойынша олардың орналасқан жерін көрсете отырып ұсынады.

Екі жəне одан да көп облыс аумағында инвестициялауды жүзеге асыратын заңды тұлға жеке 
бланкіде жеке статистикалық нысанда əрбір аумақ бойынша ақпаратты бөлек көрсете отырып, 
статистикалық нысанды тапсырады, яғни деректер инвестициялау орны бойынша көрсетіледі.

Респондентте (жұмыс істейтіндер санына қарамастан) бір айдан астам уақытта қызмет 
болмаған жағдайда тіркелген орны бойынша аумақтық статистика органдарына қызметінің 
болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып 
қағаз жеткізгіште хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 
жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық 
деректерді ұсыну қағидаларына сəйкес ұсынылады.

Мемлекеттік мекемелер өздері жүргізген шығындарды бюджеттік инвестициялық 
жобаларды іске асыру шеңберінде көрсетеді. 

4. Статистикалық нысанда шығындар есептеу əдісі бойынша оларды жүзеге асыру сəтінде 
қолданыста болған нақты бағаларда, яғни қаражаттың нақты түсуіне қарамастан жəне қосалқы 
құнға салықсыз көрсетіледі.

Негізгі капиталға салынған инвестицияларға құрал-жабдықтар, ғимараттар, тұрғын үй қоры 
объектілеріндегі пəтерлер жəне бұрын басқа ұйымдардың негізгі қорларында (қаражаттарында) 
болған имараттарды (бұрын қолданыста болған негізгі қаражаттар), кəсіпорындар мен 
ұйымдардың ағымдағы шығыстары жəне мемлекеттік бюджеттен мемлекеттік мекемелерді 
ұстауға бөлінетін шығыстар жатпайды. 

Статистикалық нысанды толтыру үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
2007 жылғы 23 мамырдағы №185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттары типтік 
жоспарының «Ұзақ мерзімді активтер» бөлімінде келтірілген деректерді қолдану қажет. Мұның 
өзінде 2910 «Берілген ұзақ мерзімді аванстар», 2920 «Алдағы кезеңдегі шығыстар», 2930 
«Аяқталмаған құрылыс» шоттары бойынша көрсеткіштер кəсіпорынның есептік саясатына 
сəйкес қалыптастырылады, яғни кəсіпорын оның шығыстары инвестицияларға жатады ма, 
жоқ па өзі анықтауы керек.

Ғимараттар мен имараттарды, машиналарды, жабдықтарды күрделі жөндеуіне кеткен 
шығындар, бұл шығындар жөндеу объектісінің бастапқы құнын өсірген жағдайда ғана 
көрсетіледі.

Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болмаған 
жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық форматта 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

5. 2-бөлімде
2.1.1-2.1.3 жолдары бойынша тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттар мен имараттарды 

салу, кеңейту, қайта құру жəне техникалық қайта жарақтандыру құрылыс жұмыстарына; 
энергетикалық, технологиялық жəне басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстарына кеткен 
шығындар көрсетіледі;

2.3.1 жолы бойынша жеке пайдаланатын көлік құралдарын қоспағанда (жеңіл, жүк таситын, 
темір жол, əуедегі жəне су көлігі) көлік құралдарын сатып алуға шығындар көрсетіледі;

2.3.2 жолы бойынша - ақпаратты сақтау, жіберу жəне өзгертуге арналған ақпараттық, 
компьютерлік жəне телекоммуникациялық жабдықты сатып алуға шығындар. Жабдықтың 
осы түріне есептеу техникасы жəне ұйымдық техника құралдары; радио байланыс, радио 
хабар тарату жəне теледидар құралдары; ақпаратық-коммуникациялық инфрақұрылымға 
жататын жабдық жатады.

Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді жəне дерекқорларды құруға жəне сатып 
алуға шығындарды көрсеткен кезде жеке тұтыну үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді 
құруға жəне сатып алуға шығындары ескеріледі. Қысқа мерзімде пайдалануға лицензиясы 
бар дайын компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алуға кеткен шығындар, 
яғни бағдарламаның даналарын тек оны пайдалануға құқығын сатып алумен күрделі сипаттағы 
шығындар болып қарастырылмайды, өйткені материалдық емес актив құруға əкелмейді жəне 
инвестициялық салым болып табылмайды.

2-бөлімде 4-жолдың деректері 1-жолдан бөлініп көрсетіледі.
3-бөлімде негізгі құралдарды жəне негізгі капиталға инвестицияларды қолданысқа еңгізу 

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сəйкес өздері бағыттанған экономикалық 
қызмет түрлері бойынша бөлінеді. 

3-бөлімнің 2-жолының деректері 1-жолдан бөлініп көрсетіледі.
Ескертпе: Х – аталған айқындама толтыруға жатпайды. 
6. Арифметикалық-логикалық бақылау.
1) 2-бөлім «Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі»:
1-баған=2-5, 7-бағандардың ∑ əрбір жол үшін; 
1-жол=2,3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2-жол=2.1-2.7-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2.1-жол=2.1.1-2.1.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2.3-жолдағы деректер≥2.3.1-2.3.2-жолдарының ∑ əрбір баған үшін;
3-жол=3.1-3.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін; 
1-жол≥4-жол, əр - бір баған үшін;
2) 3-бөлім «Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар 

көлемі»:
2-баған=3-6, 8-бағандардың ∑ əрбір жол үшін;
1-жол=пайдалану бағыттары бойынша толтырылған жолдардың əрбір баған үшін ∑;
 «68.10.0» қызмет түрі бойынша деректер≥2-жолынан.
«Пайдалану бағыттары бойынша іске қосылған жаңа негізгі құралдар көлемі»:
1-жол=тиісті бағандар бойынша пайдалану бағыттары бойынша толтырылған жолдардың ∑.
3) Бөлімдер арасындағы бақылау: 2-бөлімінің 1-жолының деректері əр
баған үшін 3-бөлімнің 1-жолы бойынша деректерімен бірдей. 
2-бөлімде:
5-баған деректері≥6-бағаннан, əр – бір жол үшін; 
7-баған деректері≥8-бағаннан, əр – бір жол үшін; 
3-бөлімде:
6-баған деректері≥7-бағаннан əр жол үшін; 
8-баған деректері≥9-бағаннан əр жол үшін. 

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №288 бұйрығына 3-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 3 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №288

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в 
соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являются 
административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики 
Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 161112008
Код статистической формы 161112008

Инвестициялық қызмет туралы есеп
Отчет об инвестиционной деятельности

1-инвест 

Жылдық  Есепті кезең  ай  Жыл
Годовая  Отчетный период      месяц            Год

Қызметкерлер санына қарамастан инвестициялық қызметті іске асыратын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері тап-
сырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от численности работающих. 

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 2-ші күнге (қоса алғанда) дейін.
Срок представления – до 2 числа (включительно) после отчетного периода.

БСН коды
код БИН       

1. Инвестиция игерілген өңірді көрсетіңіз (кəсіпорынның  
тіркелген жеріне қарамастан) -облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите регион освоения инвестиций (независимо 
от места регистрации предприятия) - область, город, 
район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес 
аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз тасығышта 
тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері 
толтырады)
Код территории согласно Классификатору 
административно-территориальных объектов (заполняется 
работником органа статистики при сдаче статистической 
формы на бумажном носителе)

2. Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін көрсетіңіз, мың теңгеде
 Укажите объем инвестиций в основной капитал, в тысячах тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1
Негізгі капиталға салынған 
инвестициялар
Инвестиции в основной 
капитал 
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2

Материалдық негізгі 
капиталға салынған 
инвестициялар
Инвестиции в материальный 
основной капитал
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1
құрылыс-монтаж 
жұмыстарына шығындар
затраты на строительно-
монтажные работы
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.1.1 тұрғын ғимараттар
жилые здания

2.1.2 тұргын емес ғимараттар
нежилые здания

2.1.3 имараттар
сооружения

2.2
ғимараттар мен имараттар-
ды күрделі жөндеу 
капитальный ремонт зданий 
и сооружений 

2.3

машиналар, жабдықтар, 
көлік құралдары, құрал-
саймандар
машины, оборудование, 
транспортные средства, 
инструмент

 

оның ішінде: 
из них: Х Х Х Х Х Х Х Х

2.3.1 көлік құралдары 
транспортные средства 

2.3.2

ақпараттық, компьютерлік 
жəне телекоммуникациялық 
жабдықтар
информационное, 
компьютерное и 
телекоммуникационное 
оборудование

2.4

машиналарды, 
жабдықтарды, көлік 
құралдарын күрделі жөндеу 
капитальный ремонт машин, 
оборудования, транспортных 
средств

2.5

көпжылдық дақылдарды 
отырғызу жəне өсіру 
бойынша шығындар
затраты по насаждению и 
выращиванию многолетних 
культур 

2.6

жұмысқа жегілетін, өнім 
беретін жəне асыл тұқымды 
табынды қалыптастыруға 
салынған шығындар
затраты на формирование 
рабочего, продуктивного и 
племенного стада

2.7

материалдық негізгі 
капиталға салынған ин-
вестициялар көлеміндегі 
өзге де шығындар
прочие затраты в объеме 
инвестиций в материальный 
основной капитал

3

Материалдық емес негізгі 
капиталға салынған 
инвестициялар
Инвестиции в 
нематериальный основной 
капитал
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

3.1

компьютерлік 
бағдарламалық 
қамтамасыз ету жəне 
деректер қорларын құруға 
жəне сатып алуға 
салынған шығындар 
затраты на создание 
и приобретение 
компьютерного 
программного обеспечения и 
базы данных 

3.2

пайдалы қазбалар 
қорларын барлау жəне 
бағалауға салынған 
шығындар
затраты на разведку и 
оценку запасов полезных 
ископаемых

3.3

материалдық емес негізгі 
капиталға салынған ин-
вестициялар көлеміндегі 
өзге де шығындар
прочие затраты в 
объеме инвестиций в 
нематериальный основной 
капитал

3. Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемін 
көрсетіңіз, мың теңгеде

 Укажите объем инвестиций в основной капитал по направлениям использования, в 
тысячах тенге
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1

Негізгі капиталға 
салынған инве-
стициялар
Инвестиции в ос-
новной капитал

х

соның ішінде пай-
далану бағыттары 
бойынша
в том числе по на-
правлениям ис-
пользования 

2

1-жолдан тұрғын 
үй құрылысына 
салынған инве-
стициялар
Из строки 1 
инвестиции 
в жилищное 
строительство

х

Ескертпе:
Примечание:
1 Мұнда жəне бұдан əрі ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсында www.stat.gov.kz орналасқан 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші 

Здесь и далее ОКЭД – Общий классификатор видов экономической деятельности, разме-
щенный на Интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства Национальной экономики 
Республики Казахстан www.stat.gov.kz

4. Пайдалану бағыттары бойынша жаңа негізгі кұралдардың пайдалануға берілуін 
жəне құрылысқа салынған инвестицияларды көрсетіңіз, мың теңгеде 

Укажите ввод в эксплуатацию новых основных средств и инвестиции в строительство 
по направлениям использования, в тысячах тенге
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8

1 Барлығы
Всего х

соның 
ішінде 
пайдалану 
бағыттары 
бойынша
в том чис-
ле по на-
правлени-
ям исполь-
зования

5. Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар көлемін көрсетіңіз, мың 
теңгеде

Укажите объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, в тысячах 
тенге
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8

1

2-бөлімінің 1-жо-
лынан қоршаған 
ортаны қорғауға 
бағытталған 
инвестициялар
Из строки 1 раздела 
2 инвестиции, 
направленные на 
охрану окружающей 
среды 
соның ішінде: 
в том числе: Х Х Х Х Х Х Х Х

1.1

атмосфералық 
ауаны қорғауға 
жəне климат 
өзгерісі 
мəселелеріне
на охрану 
атмосферного 
воздуха и проблемы 
изменения климата 

1.2
ақаба суларды 
тазалауға
на очистку сточ-
ных вод 

1.3
қалдықтармен 
айналысуға
на обращение с 
отходами 

1.4

топырақты, 
жерасты жəне 
жерүсті суларды 
қорғау мен оңалтуға
на защиту и 
реабилитацию 
почвы, подземных и 
поверхностных вод 

1.5

шу жəне 
вибрациялық əсер 
етуді азайтуға
на снижение шумово-
го и вибрационного 
воздействия 

1.6

био əртүрлілік жəне 
мекендеу ортасын 
сақтауға
на сохранение био-
разнообразия и сре-
ды обитания 

1.7
радиациялық 
қауіпсіздікке
на радиационную 
безопасность

1.8
ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына
на научно-исследо-
вательские работы 

1.9

табиғатты қорғау 
қызметінің басқа 
бағыттарына
на другие направле-
ния природоохран-
ной деятельности
 оның ішінде: 
 из них: Х Х Х Х Х Х Х Х

1.9.1

жаңартылатын 
энергия көздеріне 
салынған инвести-
циялар
инвестиции в возоб-
новляемые источни-
ки энергии 

1.9.2

 энергия сақтау 
технологияларына 
салынған 
инвестициялар 
жəне энергия 
тиімділігін арттыру
инвестиции в 
энергосберегающие 
технологии и 
повышение 
энергоэффективности 

1.9.3

парниктік газдар 
шығарындыларын 
азайтуға 
бағытталған инве-
стициялар 
инвестиции, направ-
ленные на снижение 
выбросов парнико-
вых газов 

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:
2  Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 

государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қараша № 288 бұйрығына 4-қосымша

 «Инвестициялық қызмет туралы есеп» 
(коды 161112008, индексі 1-инвест, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық 

1. «Инвестициялық қызмет туралы есеп» (коды 161112008, индексі 1-инвест, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі –Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 8-тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Инвестициялық 
қызмет туралы есеп» (коды 161112008, индексі 1-инвест, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыру 
тəртібін нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) банктердің кредиттері - бұл қарыз алушының қаржы қаражатына деген қажеттілігін 

қанағаттандыру үшін, белгілі мақсатқа банк беретін ақшалай қаражаттар; 

(Жалғасы. Басы 33-бетте) 

(Соңы 35-бетте) 
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2) басқа қарыз қаражаты - шаруашылық жүргізуші субъектіге тиесілі емес, бірақ оның 
иелігінде уақытша болатын жəне оның өзінікімен бірдей пайдаланылатын ақша қаражаттары, 
оларға (банк кредиттерінен басқа) басқа ұйымдардың қарыздары, кəсіпорындардың заңды жəне 
жеке құрылтайшы тұлғалардың қарыздары, отандық жəне шетелдік банктік емес мекемелермен 
(микрокредиттік ұйымдар), резидент емес заңды жəне жеке тұлғалармен берілетін қарыздар 
мен гранттар жатады;

3) бюджеттік инвестициялық жоба - жаңа құрылыс салуға не бар объектілерді қайта құруға 
бағытталған, белгілі бір уақыт кезеңінде бюджет қаражаты есебінен іске асырылатын жəне 
аяқталған сипатқа ие іс-шаралар жиынтығы;

4) ғимараттар мен имараттарға күрделі жөндеу - объектінің бастапқы құнын ұлғайтатын 
тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттар мен имараттарды күрделі жөндеу бойынша шығындар; 

5) жаңа негізгі құралдарды пайдалануға беру - құрылысы біткен жəне пайдалануға берілген 
кəсіпорындар, өндірістік жəне өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар мен имараттар, машина-
лар, жабдықтар, көлік құралдарының барлық түрлерінің құнын қамтиды;

6) жергілікті бюджет қаражаты - өтеулі жəне өтеусіз негізде жергілікті бюджеттен бөлінген 
қаражат, жергілікті атқарушы органдардың өзара қарыз беру қаражатын қосқанда;

7) жұмысқа жегілетін, өнім беретін жəне асыл тұқымды табынды қалыптастыруға шығындар - 
жұмысқа жегілетін, өнім беретін жəне асыл тұқымды ересек малды оларды жеткізу шығыстарын 
қоса алғанда сатып алуға кеткен шығындар, сондай-ақ өнім беретін жəне жұмысқа жегілетін 
мал негізгі табынға қосылатын төлдерін шаруашылықта өсіру бойынша шығындар;

8) компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді жəне дерекқорларды 
құруға жəне сатып алуға кеткен шығындар: 
шаруашылық жүргізетін субъектілердің дерекқорларды жəне бағдарламалық қамтамасыз 

етуді құруға жəне сатып алуға кеткен шығындары; 
бағдарламалық қамтамасыз етуге авторлық құқығын əзірлеу жəне алуға (сатып алуға) 

байланысты шығындар; 
бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеушілердің оған қызмет көрсету, өрістету, 

конфигурациялаумен байланысты шығындары; 
9) көпжылдық дақылдарды егуге жəне өсіруге кеткен шығындар - бірнеше рет жəне 

тоқтауынсыз пайдаланылатын жеміс-жидек көшеттерінің барлық түрлерін, көгалдандыратын 
жəне сəндік көшеттерді, қорғауға арналған жəне басқа да орман алқаптарын, ботаникалық 
бақтардың жасанды көшеттерді өсіруге кеткен шығындар;

10) қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар - қоршаған ортаны қорғауға 
жəне табиғи ресурстарды ұтымды пайдалануға бағытталған шығындар: 

ақаба суларды тазартуға арналған имараттарды пайдалануға беру жəне қайта құруға 
арналған іс-шараларға жұмсалған шығындар; 

тұрмыстық-коммуналдық, нөсер ағындарын тазартуға арналған имараттарды пайдалануға 
беру бойынша іс-шараларға жұмсалған шығындар; 

жер үсті су көздерінің жағдайын жақсартуға арналған іс-шараларға жұмсалған шығындар; 
жер ресурстарын қорғау жөніндегі іс-шаралар өткізуге жұмсалған шығындар; 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды жасау бойынша іс-шараларды өткізуге жұмсалған 

шығындар жəне өзге де шығындар;
11) құрылысқа салынған инвестициялар - құрылыс жұмыстарының барлық түрлеріне 

арналған шығындар; құрылысқа арналған сметаларда көзделген жабдықты монтаждау, 
монтаждауды талап ететін жəне талап етпейтін жабдықты сатып алуға; құрылысқа арналған 
сметаға енгізілетін өндірістік құралдар жəне шаруашылық құралын сатып алуға, құрылыспен 
байланысты өзге де күрделі жұмыстарға шығындар; 

12) құрылыс-монтаж жұмыстарына шығындар - тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттар 
мен имараттарды салу, кеңейту, қайта құру, техникалық қайта жарақтандыру жұмыстарына, 
энергетикалық, технологиялық жəне басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстарына кет-
кен шығындар;

13) машиналар, жабдықтар, құрал-саймандар - машиналарды, көлік құралдарын, 
жабдықтарды, компьютерлерді, жиһазды, құрал-саймандарды сатып алуға (соның ішінде 
лизинг бойынша) кеткен шығындар жəне машиналар мен жабдықтарды күрделі жөндеу 
бойынша шығындар;

14) меншікті қаражат - кəсіпорындардың, ұйымдардың, халықтың қаражаты;
15) негізгі капиталға салынған инвестициялар - инвестордың жаңа құрылысқа, кеңейтуге, 

сондай-ақ объектінің бастапқы құнының көбеюіне əкелетін объектілерді қайта құру мен 
жаңартуға, машина, құрал-жабдықтарды, көлік құралдарын сатып алуға, негізгі табынды, 
көпжылдық екпелерді қалыптастыруға бағытталған экономикалық, əлеуметтік жəне экологиялық 
əсерді алу мақсатында қаражаттарды салуы; 

16) негізгі капиталға салынған инвестициялар көлеміндегі материалдық емес өзге де 
шығындар: 

объект құрылысымен байланысты (құрылыс үшін жобалық іздестіру жұмыстары, авторлық 
қадағалау, салынып жатқан объектінің дирекциясын ұстауға шығындар, құрылыс үшін жер 
учаскесін алу жəне сатып алу кезінде жерге жұмсалған шығындар, құрылыс аумағын дайындау 
жəне игерумен байланысты басқа шығындар) құрылыс сметаларында көзделген шығындар; 

жерді рекультивациялау, көмір шахталары қызметтерінің зардаптарын жою бойын-
ша (топырақтың шөгуінен кейін ойпаттарды, көлдерді, батпақтарды жою жəне тағы басқа) 
жұмыстарына кеткен шығындар. 

17) объект құрылысымен байланысты машиналар, жабдықтар, құралдар - объект 
құрылысымен байланысты құрылыс сметаларында көзделген машиналарды, көлік құралдарын, 
жабдықты, компьютерлерді, жиһаздар, құрал – сайманды жəне мүкəммалды сатып алу; 

18) пайдалы қазбаларды барлау мен бағалауға кеткен шығындар - мұнай кен орны, табиғи 
газ жəне басқа да пайдалы қазбаларды барлау бойынша жəне барланған кен орындарын бұдан 
əрі бағалау жұмыстарына кеткен шығындардың жиынтығы; 

19) парниктік газдар шығарындыларын төмендетуге инвестициялар - бұл парниктік 
газдардың шығарындыларының көлемдерін қысқартуға жəне (немесе) парниктік газдарды 
(атмосфераның табиғи жəне (немесе) антропогенді сипаттағы, жылу инфрақызыл сəулеленуді 
жұтатын жəне (немесе) оның көзі болып табылатын газ тəріздес құрамдас бөліктері) жұтуды 
ұлғайтуға, қалдықтардың пайда болу көлемдерін төмендетуге, олардың қайта немесе балама 
түрде пайдаланылу деңгейін арттыруға жəне көмуге жататын қалдықтар көлемін қысқартуға 
бағытталған шығындар; құрылысқа жəне қолданысқа жаңа газ тазарту құрылғыларын 
қолданысқа енгізуге шығындар; шығарындылар көздерін жоюға арналған шығындар жəне 
басқа да шығындар; 

20) резидент еместердің қарыз қаражаттары - шетелдік заңды тұлға жəне жеке тұлғалардың, 
банктік емес мекемелердің қарыздары есебінен жүзеге асырылатын инвестициялар; 

21) республикалық бюджет қаражаты - үкіметтің сыртқы қарыздарын қоса алғанда өтеулі 
жəне өтеусіз негізде республикалық бюджеттен бөлінген қаражат;

22) табиғат қорғау қызметінің басқа бағыттарына салынған инвестициялар - «жасыл 
экономикаға» бағытталған инвестициялар («жасыл инвестициялар») қоршаған ортаға əсері 
төмен, экожүйелерді қалпына келтірумен жəне сақтаумен, энергияны шекті пайдаланудың 
нормативтеріне қол жеткізгенге дейін энерготиімділікті арттырумен, табиғи ресурстарды 
пайдалануды төмендету жəне қалпына келтірумен тауарлар мен қызметтерді өндіру 
технологиясына салынған шығындар; 

23) тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялар - жеке жəне көп пəтерлі тұрғын үйлер, 
жатақханалар, əлеуметтік топтарға арналған тұрғын үй құрылысын салуға жұмсалған шығындар;

24) шетелдік банктер - тіркелген мемлекеттер заңнамасы бойынша банктік операциялар 
жүргізуге құқы бар, Қазақстан Республикасының шегінен тыс құрылған жəне өздері тіркелген 
мемлекеттік заңнамасы бойынша банктік операцияларды жүзеге асыруға құқығы бар банктер 
жəне өзге де қаржы институттары; 

25) энергияны сақтау технологияларына жəне энергия тиімділігін арттыруға инвестиция-
лар - бұл отын-энергиялық ресурстарын тиімді (ұтымды) пайдалануға бағытталған құқықтық, 
ұйымдық, ғылыми, өндірістік, техникалық жəне экономикалық шараларды іске асыруға жəне 
шаруашылық айналымға жаңартылатын энергия көздерін тартуға шығындар.

3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғалардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, егер оларға заңды тұлғалардың статистикалық 
нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктерді берген болса тапсырады. Егер құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелерде осындай уəкілеттіктер болмаған жағдайда статистикалық нысаны 
өзінің құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде, сондай-ақ, осы бөлімшелерді 
қоспағанда заңды тұлғалар бойынша олардың орналасқан жерін көрсете отырып ұсынады.

Екі жəне одан да көп облыс аумағында инвестициялауды жүзеге асыратын заңды тұлғалар 
статистикалық нысанды жеке бланкіде жеке статистикалық нысанға əрбір аумақ бойынша 
ақпаратты бөлек көрсете отырып, тапсырады, яғни деректер инвестициялардың салынған 
орны бойынша көрсетіледі.

Респондентте (жұмыс істейтіндер санына қарамастан) қызмет болмаған жағдайда 
тіркелген орны бойынша аумақтық статистика органдарына қызметінің болмау себептерін 
жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып қағаз жеткізгіште 
хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 
шілдедегі № 173 бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді 
ұсыну қағидаларына сəйкес ұсынылады.

Мемлекеттік мекемелер өздері жүргізген шығындарды бюджеттік инвестициялық 
жобаларды іске асыру шеңберінде көрсетеді.

4. Статистикалық нысанда шығындар есептеу əдісі бойынша яғни қаражаттың нақты түсуіне 
қарамастан жəне қосалқы құн салығынсыз оларды жүзеге асыру сəтінде қолданыста болған 
нақты бағаларда көрсетіледі.

Негізгі капиталға салынған инвестицияларға құрал-жабдықтар, ғимараттар, тұрғын үй қоры 
объектілеріндегі пəтерлер жəне бұрын басқа ұйымдардың негізгі қорларында (қаражаттарында) 
болған имараттарды (бұрын қолданыста болған негізгі қаражаттар), кəсіпорындар мен 
ұйымдардың ағымдағы шығыстары жəне мемлекеттік бюджеттен мемлекеттік мекемелерді 
ұстауға бөлінетін шығыстар жатпайды.

Статистикалық нысанды толтыру үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
2007 жылғы 23 мамырдағы №185 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шоттары типтік 
жоспарының «Ұзақ мерзімді активтер» бөлімінде келтірілген деректерді қолдану қажет. Мұның 
өзінде 2910 «Берілген ұзақ мерзімді аванстар», 2920 «Алдағы кезеңдегі шығыстар», 2930 
«Аяқталмаған құрылыс» шоттары бойынша көрсеткіштер кəсіпорынның есептік саясатына 
сəйкес қалыптастырылады, яғни кəсіпорынның осы шығындары инвестицияларға жатады ма 
жоқ па өзі анықтауы керек.

Ғимараттар мен имараттарды, машиналарды, жабдықтарды күрделі жөндеуге кеткен 
шығындар, бұл шығындар жөндеу объектісінің бастапқы құнын өсірген жағдайда ғана 
көрсетіледі.

Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болмаған 
жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік 
көрсеткіштермен статистикалық нысанды (дерексіз нысан) ұсынады. 

Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электрондық форматта 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

5. 2-бөлімде
2.1.1-2.1.3 жолдар бойынша тұрғын жəне тұрғын емес ғимараттар мен имараттарды 

салу, кеңейту, қайта құру жəне техникалық қайта жарақтандыру құрылыс жұмыстарына; 
энергетикалық, технологиялық жəне басқа да жабдықтарды монтаждау жұмыстарына кеткен 
шығындар көрсетіледі;

2.3.1 жол бойынша жеке пайдаланатын көлік құралдарын қоспағанда (жеңіл, жүк таситын, 
темір жол, əуедегі жəне су көлігі) көлік құралдарын сатып алуға шығындар көрсетіледі;

2.3.2 жол бойынша - ақпаратты сақтау, жіберу жəне өзгертуге арналған ақпараттық, 
компьютерлік жəне телекоммуникациялық жабдықты сатып алуға шығындар. Жабдықтың 
осы түріне есептеу техникасы жəне ұйымдық техника құралдары; радио байланыс, радио 
хабар тарату жəне теледидар құралдары; ақпаратық-коммуникациялық инфрақұрылымға 
жататын жабдық жатады.

Компьютерл і к  бағдарламалық  қамтамасыз  етуд і  жəне  дерекқорларды 
құруға жəне сатып алуға шығындарды көрсеткен кезде жеке тұтыну үшін 
бағдарламалық қамтамасыз етуді құруға жəне сатып алуға шығындары ескеріледі
Қысқа мерзімде қолдануға лицензиясы бар дайын компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз 
етуді сатып алуға кеткен шығындар, яғни бағдарламаның даналарын тек оны пайдалануға 
құқығын сатып алумен күрделі сипаттағы шығындар болып қарастырылмайды, өйткені 
материалдық емес актив құруға əкелмейді жəне инвестициялық салым болып табылмайды.

3-бөлімде 2-жолдың деректері 1-жолдан бөлініп көрсетіледі.
3, 4-бөлімдерде негізгі капиталға салынған инвестициялар, құрылысқа салынған инвести-

циялар жəне негізгі құралдарды пайдалануға беру өздері экономикалық қызмет түрлерінің 
жалпы жіктеуішіне сəйкес бағытталған экономикалық қызмет түрлері бойынша бөлінеді. Осы 
ақпарат бөлімдердің бос жолдарында көрсетіледі. 

4-бөлімнің 2-бағанының деректері 3-бөлімнің 1-бағанынан бөлініп көрсетіледі. 
5-бөлімде жаңартылатын энергия көздеріне салынған инвестициялар - бұл табиғи 

жаратылыс процестер есебінен үздіксіз жаңартылатын энергияны көздері: күн сəулесінің 
энергиясы, жел энергиясы, қуаты отыз бес мегаватқа дейінгі қондырғыларға арналған 
гидродинамикалық су энергиясы; геотермальдық энергия: топырақтың, жер асты суларының, 
өзендердің, су айдындарының жылуы, сондай-ақ бастапқы энергия ресурстарының 
антропогендік көздері: биомасса, биогаз жəне электр жəне (немесе) жылу энергиясын өндіру 
үшін пайдаланылатын органикалық қалдықтардан алынатын энергияны алуға шығындарды 
қамтиды.

Ескертпе: Х – аталған айқындама толтыруға жатпайды. 
6. Арифметикалық-логикалық бақылау.
1) 2-бөлім «Негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі»:
1-баған=2-5, 7-бағандардың ∑ əрбір жол үшін; 
1-жол=2, 3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2-жол=2.1-2.7-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2.1-жол=2.1.1-2.1.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2.3-жолдағы деректер≥2.3.1, 2.3.2-жолдарының ∑ əрбір баған үшін;
3-жол=3.1-3.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
2) 3-бөлім «Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар 

көлемі»:
1-баған=2-5, 7-бағандардың ∑ əрбір жол үшін; 
1-жол=пайдалану бағыттары бойынша толтырылған жолдар ∑ əрбір баған үшін; 
«68.10.0» қызмет түрі бойынша деректер≥2-жолынан;
1-жол≥ 2-жолдан əрбір баған үшін.
3) 4-бөлім «Пайдалану бағыттары бойынша жаңа негізгі құралдарды пайдалануға беру 

жəне құрылысқа салынған инвестициялар»:
1-жол=пайдалану бағыттары бойынша толтырылған жолдар ∑ əрбір баған үшін; 
2-баған=3-6-бағандар ∑ əрбір жол үшін;
6- баған ≥ 7- бағанға əр бір жол үшін. 
4) 5-бөлім «Қоршаған ортаны қорғауға бағытталған инвестициялар көлемі»: 
1-баған=2-5, 7-бағандардың ∑ əрбір жол үшін; 
1-жол=1.1-1.9-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.9-жол=1.9.1-1.9.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін; 
5) Бөлімдер арасындағы бақылау: 
2-бөлімнің 1-жолының деректері əр баған үшін 3-бөлімнің 1-жолының деректерімен 

бірдей болуы тиіс; 
4-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы=2-бөлімнің 1-баған 2.1-жолына; 
4-бөлімнің 4-бағаны 1-жолы=2-бөлімнің 1-баған 2.2-жолына; 
4-бөлімнің 5-бағаны 1-жолы 2-бөлімнің 1-бағаны 2.3-жолынан; 
4-бөлімнің 6-бағаны 1-жолы 2-бөлімнің 1-бағаны 1-жолынан; 
4-бөлімнің 7-бағаны 1-жолы 2-бөлімнен 1-бағаны 1-жолынан;
4-бөлімнің 8-бағаны 1-жолы 2-бөлімнің 1-бағаны 1-жолынан. 
5-бөлімнің 1-жолының деректері≤2-бөлімнің 1-жолына тиісті бағандар бойынша.
2, 3, 5-бөлімдерінде: 
5-баған деректері≥6-бағаннан əрбір жол үшін ; 
7-баған деректері≥8-бағаннан əрбір жол үшін. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14570 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 қараша          №289         Астана қаласы

«Өнеркәсіп статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 
2015 жылғы 30 қаңтардағы №20 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабы 3) жəне 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 260) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. «Өнеркəсіп статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 

статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2015 
жылғы 30 қаңтардағы № 20 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11055 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 1), 2) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
1) «Өндірістік қуаттар теңгерімі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысаны (коды 151112004, индексі ҚТ, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 
1-қосымшасына сəйкес;

2) «Өндірістік қуаттар теңгерімі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 151112004, индексі ҚТ, кезеңділігі 
жылдық) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес;

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде ресми 
жариялауға мерзімді баспа басылымдарына жəне «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне, 
сондай-ақ тіркелген бұйрықты алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы нормативтiк құқықтық актiлерінің эталондық бақылау банкiне енгізу үшін 
Республикалық құқықтық ақпарат орталығына жіберуді;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

«КЕЛIСIЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрі
Ж.Қасымбек ________________ 
2016 жылғы 29 қараша

«КЕЛIСIЛГЕН» 
Қазақстан Республикасы Энергетика министрі 
Қ.Бозымбаев ________________ 
2016 жылғы 28 қараша

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №289 бұйрығына 1-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 3 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №289

Қазақстан Республикасы 
                                                                       Ұлттық экономика министрлігі              

                                                                    Статистика  комитеті төрағасының 
                                                                      2015 жылғы 30 қаңтардағы

                                                                        №20 бұйрығына 1-қосымша
Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».
Статистикалық нысан коды 151112004 
Код статистической формы 151112004

Өндірістік қуаттар теңгерімі
Баланс производственных мощностей

БМ

Жылдық  Есепті кезең   Жыл
Годовая  Отчетный период              Год

Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызметінің негізгі жəне қосалқы түрі «Өнеркəсіп» 
(Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің ЭҚЖЖ 05-33, 35-39 кодтарына 
сəйкес) болып табылатын, заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с 
основным и вторичным видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам Общего 
классификатора видов экономической деятельности - ОКЭД 05-33, 35-39), независимо от 
численности работающих.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 наурызға (қоса алғанда) дейін.
Срок представления – до 25 марта (включительно) после отчетного периода.

БСН коды
код БИН       

1. Өнеркəсіптік өнімдерді өндірудің нақты орнын көрсетіңіз  
(кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) - 
облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной 
продукции (независимо от места регистрации предприятия) - 
область, город, район, населенный пункт

1.1 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес 
аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз тасығышта 
тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері 
толтырады)
Код территории согласно Классификатору 
административно-территориальных объектов (заполняется 
работником органа статистики при сдаче статистической 
формы на бумажном носителе)

2. Өндірілген өнім бойынша мамандандырылған қуаттарды пайдалану туралы 
деректерді көрсетіңіз 

 Укажите данные об использовании специализированных мощностей произведенной 
продукции 
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Есепті жылы өндірістік қуаттың өзгеруі 
Изменение производственной мощности 
в отчетном году
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А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз 
При необходимости продолжите на дополнительных листах

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Мамандандырылмаған қуаттарда өнім бойынша деректерді көрсетіңіз 
Укажите данные о выпуске продукции на неспециализированных мощностях

Өнім түрлерінің 
атауы

Наименование 
видов про-

дукции

Өнім түрінің 
коды

Код вида про-
дукции 

Өлшем бірлігі 
Единица изме-

рения

Есепті жылы өнімді шығару не-
месе қайта өңделген шикізат 

мөлшері 
Выпуск продукции или количество 
переработанного сырья в отчет-

ном году
А Б В 1

4. Іске қосу туралы актілері бекітілмеген өндірілген өнім бойынша қуаттарды пай-
далану туралы деректерді көрсетіңіз

 Укажите данные об использовании мощностей произведенной продукции, акты ввода в 
действие которых не утверждены

Өнім түрлерінің 
атауы

Наименование 
видов про-

дукции

Өнім түрінің 
коды

Код вида про-
дукции 

Өлшем бірлігі 
Единица изме-

рения

Есепті жылы 
қолданыстағы 

орташа 
жылдық қуат 

Среднегодовая 
мощность, дей-
ствовавшая в 
отчетном году

Есепті жылы 
өнімді шығару 
немесе қайта 

өңделген 
шикізат мөлшері 

Выпуск продук-
ции или количе-
ство перерабо-
танного сырья в 
отчетном году

А Б В 1 2

Өнім түрлерінің 
атауы

Наименование 
видов про-

дукции

Өнім түрінің 
коды

Код вида про-
дукции

Өлшем бірлігі 
Единица изме-

рения

Есепті жылы 
қолданыстағы 

орташа 
жылдық қуат 

Среднегодовая 
мощность, дей-
ствовавшая в 
отчетном году

Есепті жылы 
өнімді шығару 
немесе қайта 

өңделген 
шикізат мөлшері 

Выпуск продук-
ции или количе-
ство перерабо-
танного сырья в 
отчетном году

А Б В 1 2

5. Қуатты толық пайдаланбаудың негізгі себептерін көрсетіңіз 
Укажите основные причины недоиспользования мощностей 

Нысанға берілген 
қосымша бой-

ынша өнім 
түрлерінің атауы
Наименование 

видов продукции 
по приложению к 

форме

Өнеркəсіп өнімдерінің статистикалық жіктеуішінің 
коды

(респондентпен толтырылады)
Код Статистического классификатора промышлен-

ной продукции 
(заполняется респондентом)

Толық 
пайдаланбаудың 

себептері
Причины недо-
использования

А Б 1

Ескертпе: осы бөлім анықтамалыққа сəйкес толтырылады:
1. Шикізаттың болмауы
2. Сұраныс (тапсырыстардың, шарттардың, келісімшарттардың, өткізу нарығының 

азаюы, маусымдық сипаттағы тапсырыстар)
3. Құрал-жабдықтарды жөндеу, кəсіпорынды қайта жаңарту
4. Меншікті айналым қаражаттарының жетіспеушілігі

5. Өнімдер ассортиментінің өзгеруі, өнімдерді сақтау шарттары
6. Апатты жағдай 
Примечание: данный раздел заполняется в соответствии со справочником:
1. Отсутствие сырья
2. Спрос (уменьшение заказов, договоров, контрактов, рынка сбыта, заказы сезонного 

характера)
3. Ремонт оборудования, реконструкция предприятия
4. Недостаток собственных оборотных средств
5. Изменение ассортимента продукции, условия хранения продукции
6. Аварийная ситуация

Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе: 
Примечание:

2 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 

Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
государственной статистике» 

«Өндірістік қуаттар теңгерімі» (коды 151112004, 
индексі БМ, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанына қосымша

БМ жылдық нысанына өнеркəсіп салалары бойынша өнімдер тізбесі

Қызмет жəне өнім түрлерінің атауы
Бөлімнің, 
тараудың, 

топтың коды
Өнім түрінің 

коды

А Б В
КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКƏСІБІ ЖƏНЕ КАРЬЕРЛЕРДІ ҚАЗУ В
Көмір жəне лигнит өндіру 05
Тас көмір, мың тонна 05.1 05.10.1
Лигнит (қоңыр көмір), мың тонна 05.2 05.20.1
Шикі мұнайды жəне табиғи газды өндіру 06
Шикі мұнай (көмірсутектердің табиғи қоспасы), битуми-
нозды минералдардан алынған мұнайды қоса алғанда, 
мың тонна

06.1 06.10.10.100

Газ конденсаты, мың тонна 06.1 06.10.10.200
Газ тəрізді күйдегі табиғи газ, миллион текше метр 06.2 06.20.10.200
Ілеспе мұнай газы (мұнайды қайта айдау процесінде 
алынған мұнай газда рынан басқа), миллион текше метр

06.2 06.20.10.300

Металл кендерін өндіру 07
Біріктірілмеген темір кендері, мың тонна 07.1 07.10.10.110
Біріктірілген темір кендері, мың тонна 07.1 07.10.10.210
Теміркенді шекемтастар, мың тонна 07.1 07.10.10.230
Мыс кендері, мың тонна 07.2 07.29.11.100
Мыс қойыртпалары, мың тонна 07.2 07.29.11.200
Мыс қойыртпасындағы мыс, мың тонна 07.2 07.29.11.300
Мыс-мырыш кендері, мың тонна 07.2 07.29.11.400
Алюминий кендері (бокситтер), мың тонна 07.2 07.29.13.100
Құрамында алтыны бар кендер, мың тонна 07.2 07.29.14.210
Құрамында алтыны бар қойыртпалар, мың тонна 07.2 07.29.14.220
Қорғасын қойыртпалары, мың тонна 07.2 07.29.15.220
Қорғасын қойыртпасындағы қорғасын, мың тонна 07.2 07.29.15.230
Қорғасын-мырыш кендері, мың тонна 07.2 07.29.15.240
Мырыш қойыртпасындағы мырыш, мың тонна 07.2 07.29.15.330
Марганец кендері, мың тонна 07.2 07.29.19.210
Марганец қойыртпалары, мың тонна 07.2 07.29.19.220
Хром кендері, мың тонна 07.2 07.29.19.410
Хром қойыртпалары, мың тонна 07.2 07.29.19.420
Кен өндіру өнеркəсібінің басқа салалары 08
Ескерткіштерге, əрлеуге немесе құрылысқа арналған гра-
нит, құмтас жəне өзге де тас, мың текше метр

08.1 08.11.12

Табиғи құм, мың текше метр 08.1 08.12.11
Жолды жабуға жəне басқа да құрылыстық қажеттіліктерге 
толтырғыштар ретінде пайдаланылатын қиыршық тас, 
шағыл, малта тас жəне шақпақтас, мың текше метр

08.1 08.12.12.100

Ұсақталған фосфатты шикізат, мың тонна 08.9 08.91.11.110
Майда тартылған фосфатты шикізат, мың тонна 08.9 08.91.11.120
Табиғи барий сульфаты (барит) жəне оның 
қойыртпалары, мың тонна

08.9 08.91.19.110

Асбест, мың тонна 08.9 08.99.29.400
ӨҢДЕУ ӨНЕРКƏСІБІ С
Тамақ өнімдерін өндіру 10
Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы жəне жылқы тектес 
жануарлардың жас немесе тоңазытылған еті, тонна

10.1 10.11.1

Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы жəне жылқы тек-
тес жануарлардың жас немесе тоңазытылған тағамдық 
қосымша өнімдері, тонна

10.1 10.11.2

Мұздатылған ет жəне тағамдық қосымша өнімдер; өзге де 
ет жəне тағамдық қосымша өнімдер, тонна

10.1 10.11.3

Түтілген жүн, жуылмағаны, жабағымен жуылғанды қоса 
алғанда, тонна

10.1 10.11.41

Ірі қара малдың немесе жылқы тектес жануарлардың 
иленбеген бүтін терісі мен былғарысы, тонна 

10.1 10.11.42

Ірі қара малдың немесе жылқы тектес жануарлардың өзге 
де иленбеген терісі мен былғарысы, тонна

10.1 10.11.43

Қой немесе қозының иленбеген терісі мен былғарысы, 
тонна

10.1 10.11.44

Ірі қара малдың, қойдың, ешкінің, шошқаның майлары, 
тонна 

10.1 10.11.5

Үй құсының жас немесе тоңазытылған еті, тонна 10.1 10.12.1
Үй құсының мұздатылған еті, тонна 10.1 10.12.2
Үй құсының тоң майы, тонна 10.1 10.12.3
Үй құсының тағамдық қосымша өнімдері, тонна 10.1 10.12.4
Кесілген, тұздалған, кептірілген немесе ысталған шошқа 
еті (бекон жəне ветчина), тонна

10.1 10.13.11

Тұздалған, кептірілген немесе ысталған сиыр еті мен 
бұзау еті, тонна

10.1 10.13.12

Өзге де тұздалған, тұздық судағы, кептірілген немесе 
ысталған ет жəне етті тағамдық қосымша өнімдер (шошқа 
етінен, ірі қара мал етінен басқасы); еттен немесе етті 
қосымша өнімдерден жасалған тағамдық ұн жəне ұнтақ, 
тонна

10.1 10.13.13

Шұжықтар жəне осыған ұқсас еттен, етті қосымша 
өнімдерден немесе жануарлар қанынан жасалған 
өнімдер, тонна 

10.1 10.13.14

Еттен, етті қосымша өнімдерден немесе жануарлар 
қанынан жасалған өзге де дайын жəне консервіленген 
өнімдер, еттен жəне етті қосымша өнімдерден жасалған 
жартылай фабрикаттардан басқа, тонна

10.1 10.13.15

еттен жасалған консервілер, тонна 10.1 034
ет-өсімдікті консервілер, тонна 10.1 035
үй құсының етінен жасалған дайын өнімдер немесе 
консервілер, тонна

10.1 10.13.15.200

шошқа етінен: сан еттерінен жəне олардың кесек 
еттерінен жасалған консервілер, тонна

10.1 10.13.15.431

бұзау етінен жəне сиыр етінен жасалған ет-өсімдікті 
консервілер, тонна

10.1 10.13.15.511

өзге де бұқтырылған ет консервілері, тонна 10.1 10.13.15.920
өзге де ет-өсімдікті консервілер, тонна 10.1 10.13.15.930
Адамның тағам ретінде пайдалануына жарамсыз, еттен 
жасалған ұнтақ, ұн жəне түйіршіктер; шыжықтар, тонна

10.1 10.13.16

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық, тонна 10.2 10.20.1
Басқа тəсілмен дайындалған немесе консервіленген 
балық; уылдырық жəне оның алмастырғыштары, тонна

10.2 10.20.2

Мұздатылған, дайындалған немесе консервіленген 
шаян тəрізділер, былқылдақ денелілер жəне өзге де су 
омыртқасыздары, тонна

10.2 10.20.3

Басқа топтамаларға енгізілмеген, балықтан, шаян 
тəрізділерден, былқылдақ денелілерден немесе өзге де 
су омыртқасыздарынан жасалған тағамдық емес ұн, ұнтақ 
жəне түйіршіктер, өзге де өнімдер, тонна

10.2 10.20.4

Өңделген жəне консервіленген картоп, тонна 10.3 10.31.1
Жеміс жəне көкөніс шырындары, мың литр 10.3 10.32.1
көкөніс шырындары, мың литр 10.3 036
жеміс шырындары, мың литр 10.3 037
Өңделген жəне консервіленген көкөністер, картоптан 
басқа, тонна

10.3 10.39.1

көкөніс консервілері, тонна 10.3 038
жеміс консервілері, тонна 10.3 039
қызанақ консервілері, тонна 10.3 040
Өңделген жəне консервіленген жемістер мен жаңғақтар, 
тонна

10.3 10.39.2

Тазартылмаған өсімдік майы, тонна 10.4 10.41.2
 тазартылмаған соя майы, тонна 10.4 10.41.21.000
 тазартылмаған күнбағыс майы, тонна 10.4 10.41.24.000
 тазартылмаған мақта майы, тонна 10.4 10.41.25.000
 тазартылмаған рапс майы, тонна 10.4 10.41.26.100
Тазартылған май, қалдықтардан басқа, тонна 10.4 10.41.5
 тазартылған соя майы жəне оның фракциялары 
(химиялық жолмен түрлендірілмеген майлардан басқа), 
тонна

10.4 10.41.51.000

 тазартылған күнбағыс майы жəне оның фракциялары 
(химиялық жолмен түрлендірілмеген майлардан басқа), 
тонна

10.4 10.41.54.000

 тазартылған мақта майы жəне оның фракциялары 
(химиялық жолмен түрлендірілмеген майлардан басқа), 
тонна

10.4 10.41.55.000

тазартылған рапс майы жəне оның фракциялары 
(химиялық жолмен түрлендірілмеген майлардан басқа), 
тонна

10.4 10.41.56.100

Гидрогенделген жəне эстерифицияланған, бірақ одан əрі 
өңделмеген малдың жəне өсімдіктің майы мен тоң майы 
жəне олардың фракциялары, тонна

10.4 10.41.6

Маргарин жəне ұқсас азықтық майлар, тонна 10.4 10.42.1
Өңделген сұйық сүт жəне кілегей, тонна 10.5 10.51.1
Қатты түрдегі сүт, тонна 10.5 10.51.2
Сары май жəне сүтті спредтер (паста), тонна 10.5 10.51.3
Ірімшік жəне сүзбе, тонна 10.5 10.51.4
пісіп жетпеген немесе ашуы жетпеген ірімшік (сарысудан 
жасалған ірімшікті қоса) жəне сүзбе, тонна

10.5 10.51.40.300

майсыз сүзбе, тонна 10.5 10.51.40.312
майлы сүзбе, тонна 10.5 10.51.40.321
қатты ірімшіктер, тонна 10.5 10.51.40.510
жұмсақ ірімшіктер, тонна 10.5 10.51.40.520
тұздық ірімшіктері, тонна 10.5 10.51.40.530
өзге де ірімшіктер, тонна 10.5 10.51.40.590
толтырғышы бар балқытылған ірімшік, тонна 10.5 10.51.40.710
балқытылған өзге де ірімшік, тонна 10.5 10.51.40.790
Өзге де сүт өнімдері, тонна 10.5 10.51.5
қант немесе басқа да тəттілендіргіш заттар қосылған не-
месе қосылмаған, қатты емес пішіндегі қойылтылған сүт 
жəне кілегей, тонна

10.5 10.51.51

өзге де ұйытылған немесе ашытылған йогурт, сүт жəне 
кілегей, тонна 

10.5 10.51.52

сарысу, тонна 10.5 10.51.55
Балмұздақ жəне өзге де азықтық мұз, тонна 10.5 10.52.1
Жартылай ақталған немесе толықтай ақталған немесе 
уатылған күріш, тонна

10.6 10.61.12

Бидай мен меслиннің (бидай мен қара бидайдың қоспасы) 
ұсақ тартылған ұны, тонна

10.6 10.61.21

Өзге де дəнді дақылдардан жасалған жарма, ірі тартылған 
ұн жəне түйіршіктер мен өнімдер, тонна

10.6 10.61.3

ірі тартылған ұнтақ жармасы жəне ұны, тонна 10.6 10.61.31.331
ірі тартылған бидай жармасы жəне ұны, тонна 10.6 10.61.31.332
ірі тартылған сұлы жармасы жəне ұны, тонна 10.6 10.61.32.310
ірі тартылған тары жармасы жəне ұны, тонна 10.6 10.61.32.320

ірі тартылған қарақұмық жармасы жəне ұны, тонна 10.6 10.61.32.330
ірі тартылған жүгері жармасы жəне ұны, тонна 10.6 10.61.32.340
ірі тартылған күріш жармасы жəне ұны, тонна 10.6 10.61.32.350
ірі тартылған арпа жармасы жəне ұны, тонна 10.6 10.61.32.360
арпа (перловка) жармасы, тонна 10.6 10.61.32.370
ірі тартылған апра (ячмень) жармасы жəне ұны, тонна 10.6 10.61.32.380
өзге де ірі тартылған жарма жəне ұн, тонна 10.6 10.61.32.390
Жаңа піскен нан, тонна 10.7 10.71.11
Макарондар, кеспелер, кускус жəне ұннан жасалған ұқсас 
өнімдер, тонна

10.7 10.73.1

Шикі қант немесе тазартылған құрақ немесе қызылша 
қанты; сірне (меласса), тонна 

10.8 10.81.1

құрақ канты, тонна 10.8 054
қызылша канты, тонна 10.8 055
Шоколад, шоколад пен қанттан жасалған кондитерлік 
өнімдер, тонна

10.8 10.82.2

Майонез, өзге де эмульгирленген тұздықтар, тонна 10.8 10.84.12.910
Ауылшаруашылық жануарларына арналған дайын 
азықтар, жоңышқадан жасалған ұн мен түйіршіктерден 
басқа, тонна

10.9 10.91.1

Сусындарды өндіру 11
Коньяк, мың литр 11.0 11.01.10.210
Арақ, мың литр 11.0 11.01.10.631
Ликерлер, мың литр 11.0 11.01.10.810
Шампан, мың литр 11.0 11.02.11.300
Табиғи жүзім шарабы, мың литр 11.0 11.02.12.100
Сидр, мың литр 11.0 11.03.10.600
Сидрдан басқа нақты спирт концентраты -17%; қанты - 
30%, жеміс-жидек шарабы, мың литр

11.0 11.03.10.700

Сыра, сыра қайнатудың шөгінділері мен қалдықтарынан 
басқа, мың литр

11.0 11.05.1

Минералды жəне газдалған тəттілендірілмеген жəне хош 
иістендірілмеген сулар, мың литр

11.0 11.07.11

Өзге де алкогольсіз сусындар, мың литр 11.0 11.07.19
Темекі өнімдерін өндіру 12
Сигаралар, черуттар (шеттері кесілген сигаралар), си-
гариллалар (жіңішке сигаралар), сигареттер, темекіден 
немесе оны алмастырғыштардан жасалған шылым, 
млн. дана 12.0 12.00.11
Тоқыма бұйымдарын өндіру 13
Кардо немесе тарақпен түтілмеген, майсыз жүн (қойдың), 
тонна

13.1 13.10.22.100

Кардо жəне тарақпен түтілген мақта, тонна 13.1 13.10.25.000
Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған жібек иірімжіптер 
(жібек қалдықтарынан жасалған иірімжіптерден басқа), 
тонна

13.1 13.10.40.100

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, жібек 
қалдықтарынан жасалған жібек иірімжіптер, тонна

13.1 13.10.40.300

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, кардо түтілген 
жүн иірімжіптер, тонна

13.1 13.10.50.300

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, тарақпен 
түтілген жүн иірімжіптер, тонна

13.1 13.10.50.400

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, тарақпен 
түтілмеген талшықтардан жасалған мақта-маталы 
иірімжіптер, тонна

13.1 13.10.61.300

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, тарақпен 
түтілген талшықтардан жасалған мақта-маталы 
иірімжіптер, тонна

13.1 13.10.61.500

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, жасанды 
талшықтардан жасалған, көп ширатылған немесе бір рет 
ширатылған жіптер (тігін жіптерінен, полиамидті өте мықты 
жіптерден, полиэфир немесе вискозды жіптерден басқа); 
бөлшек саудаға арнап оралған жасанды талшықтардан 
жасалған жіптер (тігін жіптерінен басқа), тонна

13.1 13.10.81

Кардо түтілген жүннен жасалған маталар, мың шаршы 
метр

13.2 13.20.12.100

Мақта-маталы маталар, мың шаршы метр 13.2 13.20.20
Синтетикалық штапельді талшықтардан жасалған мата-
лар, мың шаршы метр

13.2 13.20.32

Төсек жаймалар, мың дана 13.9 13.92.12
Орауыштық қаптар мен пакеттер, мың дана 13.9 13.92.21
Қайық, яхта немесе десанттық жүзетін заттарға арналған 
брезенттер, желкендер; бастырмалар, маркиздер, тенттер 
жəне кемпингтерге арналған жабдықтар (үрленетін матра-
стардан басқа), мың дана

13.9 13.92.22

Кілемдер жəне кілем бұйымдары, мың шаршы метр 13.9 13.93.1
Кендірден немесе өсімдіктен жасалған өзге де тоқыма 
талшықтарынан дайындалған арқанды - жіпті бұйымдар, 
арқандар, тростар жəне шпагаттар, тонна

13.9 13.94.11

Шпагат, арқан, жіп немесе тростардан өрілген торлар, 
тоқыма материалдарынан жасалған дайын торлар; басқа 
топтамаларға енгізілмеген иірімжіп, лентадан жасалған 
бұйымдар, тонна

13.9 13.94.12

Басқа топтамаларға енгізілмеген, сіңдірілген, жабындысы 
бар немесе қатырмаланған тоқыма материалдары, тонна

13.9 13.96.14

Техникалық қажеттіліктерге арналған тоқыма бұйымдар 
мен тауарлар (білтелерді, газ-қорыту торларын, шланга-
ларды, транспортерлар мен конвейерлерге арналған лен-
талар мен белбеулерді, елеуіштерге арналған маталарды 
жəне сүзгі маталарды қоса алғанда), тонна

13.9 13.96.16

Киім өндіру 14
Ерлерге немесе ұл балаларға арналған жұмыс 
комплектілері, күртешелері мен пиджактары, дана

14.1 14.12.11

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған жұмыс шалбар-
лары, көкірекшесі жəне баулары бар комбинезондар, 
бриджилер, дана

14.1 14.12.12

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған жұмыс 
комплектілері, күртешелері мен пиджактары, дана

14.1 14.12.21

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған жұмыс шал-
барлары, көкірекшесі жəне баулары бар комбинезондар, 
бриджилер, дана

14.1 14.12.22

Өзге де жұмыс киімдері, дана 14.1 14.12.30
Ерлерге немесе ұл балаларға арналған пальтолар, 
жадағайлар, капюшондары бар жадағайлар, жылы 
күртешелер (шаңғы күртешесін қоса алғанда), ветровка-
лар, штормовкалар жəне ұқсас трикотаж бұйымдар, дана

14.1 14.13.11

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған трикотаж костюм-
дер, комплектілер, пиджактар, шалбарлар, көкірекшесі 
жəне баулары бар комбинезондар, бриджилер мен шолақ 
шалбарлар (суға түскенде киетіннен басқа), дана

14.1 14.13.12

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған трикотаж 
пальтолар, жадағайлар, капюшондары бар жадағайлар, 
жылы күртешелер (шаңғы күртешесін қоса алғанда), ве-
тровкалар, штормовкалар жəне ұқсас бұйымдар, дана

14.1 14.13.13

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған машинамен 
немесе қолмен тігілген трикотаж костюмдер, жиынтықтар, 
жакеттер, көйлектер, юбкалар, юбка-шалбарлар, шал-
барлар, көкірекшесі жəне баулары бар комбинезондар, 
шортылар, дана

14.1 14.13.14

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаж-
дан басқа пальтолар, жадағайлар, капюшондары бар 
жадағайлар, жылы күртешелер (шаңғы күртешесін 
қоса алғанда), ветровкалар, штормовкалар жəне ұқсас 
бұйымдар, дана

14.1 14.13.21

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан 
басқа костюмдер мен комплектілер, дана

14.1 14.13.22

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан 
басқа пиджактар мен блейзерлер, жакеттер, пиджак 
түріндегі күртешелер, дана

14.1 14.13.23

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған (трикотаждан 
басқа) шалбарлар, көкірекшесі жəне бауы бар комбине-
зондар, бриджилер жəне шортылар, дана

14.1 14.13.24

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трико-
таждан басқа пальтолар, жадағайлар, капюшондары 
бар жадағайлар, жылы күртешелер (шаңғы күртешесін 
қоса алғанда), ветровкалар, штормовкалар жəне ұқсас 
бұйымдар, дана

14.1 14.13.31

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан 
басқа костюмдер мен комплектілер, дана

14.1 14.13.32

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаж-
дан басқа жакеттер мен блейзерлер, пиджактар, пиджак 
түріндегі күртешелер, дана

14.1 14.13.33

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан 
басқа көйлектер, юбкалар жəне юбка-шалбарлар, дана

14.1 14.13.34

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған (трикотаждан 
басқа) шалбарлар, көкірекшесі жəне бауы бар комбине-
зондар, бриджилер, дана

14.1 14.13.35

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаж жейде-
лер мен көйлектер, мың дана

14.1 14.14.11

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаж дам-
балдар, трусылар, түнгі жейделер, пижамалар, халаттар 
жəне ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1 14.14.12

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған, машинамен 
немесе қолмен тоқылған, трикотаж блузкалар, көйлектер 
мен батниктер, мың дана

14.1 14.14.13

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаж 
комбинациялар, ішкі юбкалар, трусылар, панталондар, 
түнгі жейделер, пижамалар, пеньюарлар, халаттар мен 
ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1 14.14.14

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан 
басқа жейделер мен көйлектер, мың дана

14.1 14.14.21

Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан 
басқа майкалар мен өзге де іштен киетін фуфайкалар, 
трусылар, дамбалдар, түнгі жейделер, пижамалар, халат-
тар мен ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1 14.14.22

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан 
басқа блузкалар, көйлектер мен батниктер, мың дана

14.1 14.14.23

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан 
басқа майкалар мен өзге де іштен киетін фуфайкалар, 
комбинациялар, ішкі юбкалар, трусылар, панталондар, 
түнгі көйлектер, халаттар жəне ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1 14.14.24

Əйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан 
басқа төсқаптар, корсеттер, белдіктер, иықбаулар, байла-
уыштар мен ұқсас бұйымдар, мың дана

14.1 14.14.25

Трикотаж теннискалар, шолақ шалбары бар майкалар, 
фуфайкалар мен ұқсас бұйымдар, мың дана 

14.1 14.14.30

Емшектегі балаларға арналған трикотаж итжейделер, «ки-
монолар», мың дана

14.1 14.19.11.100

Емшектегі балаларға арналған трикотаж ползункилер, 
мың дана

14.1 14.19.11.200

Емшектегі балаларға арналған, трикотаж өлшемсіз ко-
стюмдер, гарнитуралар, мың дана

14.1 14.19.11.400

Спортқа, шаңғы тебуге жəне суға түсуге арналған жəне 
өзге де трикотаж костюмдер, мың дана

14.1 14.19.12

Трикотаж қолғаптар, биялайлар жəне митенкалар, мың 
жұп

14.1 14.19.13

Спорттық, шаңғы тебуге жəне суға түсуге арналған ко-
стюмдер; өзге де киімдер, трикотаждан басқа, мың дана

14.1 14.19.22

Қол орамалдар, трикотаждан басқа, мың дана 14.1 14.19.23.100
Шəлілер, шарфтар, кашнелер, мантильялар, бетперде-
лер, бетпердешелер мен ұқсас бұйымдар, трикотаждан 
басқа, мың дана

14.1 14.19.23.300

Галстуктар, галстук-көбелектер мен мойын орамалдар, 
трикотаждан басқа, мың дана

14.1 14.19.23.500

Қолғаптар, биялайлар мен митенкалар, трикотаждан 
басқа, мың жұп

14.1 14.19.23.700

Таза немесе композициялық былғарыдан дайындалған 
қолғаптар, биялайлар, тоқылған биялайлар мен митен-
калар (барлық мамандықтарға арналған қорғаныштықтан 
басқа), мың жұп

14.1 14.19.31.700

Фетрдан, киізден немесе тоқымалы емес материалдардан 
жасалған киімдер, мың дана

14.1 14.19.32

Фетрлі шляпалық болванкалар, тебелер мен қалпақтар; 
шляпалық дайындамалар жəне фетрлі қалпақтар; өрілген 
немесе түрлі материалдардан жасалған жолақтарды 
жалғастыру арқылы дайындалған шляпалық жартылай 
фабрикаттар, мың дана

14.1 14.19.41

Машинамен немесе қолмен тоқылған, трикотаж шляпа-
лар, шапкалар, береттер, өзге де бас киімдер жəне гарни-
туралар, шашқа арналған торлар, мың дана

14.1 14.19.42.700

Шляпалар мен өзге де бас киімдер, мың дана 14.1 14.19.43.900
Табиғи үлбірден жасалған пальто мен қысқа пальто, 
ішіктер, дана

14.2 14.20.10.100

Табиғи үлбірден жасалған қысқа ішіктер, бекешалар, 
тұлыптар, дана

14.2 14.20.10.200

Табиғи үлбірден жасалған костюмдер жəне комплек-
ттер, дана

14.2 14.20.10.300

Табиғи үлбірден жасалған күртешелер, пиджактар, жакет-
тер мен жилеттер, дана

14.2 14.20.10.400

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж колгот-
тар, мың дана

14.3 14.31.10.300

Бірлік жіптің сызықтық тығыздығы 6,7 текстен кем маши-
намен немесе қолмен тоқылған, əйелдерге арналған три-
котаж шұлықтар мен қысқа шұлықтар, мың жұп

14.3 14.31.10.500

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж ұйықтар, 
мың жұп

14.3 14.31.10.600

Басқа топтамаларға енгізілмеген, машинамен немесе 
қолмен тоқылған трикотаж шұлық бұйымдар мен аяқ 
киімдер, мың жұп

14.3 14.31.10.900

(Соңы. Басы 33-34-беттерде) 

(Соңы 36-бетте) 



36 13 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж свитер-
лер, жемпірлер, пуловерлер, кардигандар, жилеттер мен 
ұқсас бұйымдар, дана

14.3 14.39.1

Былғары жəне былғары бұйымдарына жататын 
өнімдер өндіру 15
Ірі қара малдың бүтін терісінен жасалған түгі жоқ былғары, 
мың шаршы 
дециметр

15.1 15.11.31

Ірі қара малдың бүтін емес терісінен жасалған түгі жоқ 
былғары, мың шаршы дециметр

15.1 15.11.32

Жылқы тектес жануарлардың терісінен жасалған түгі жоқ 
былғары, мың шаршы дециметр

15.1 15.11.33

Өзге де жануарлардың түгі жоқ терісі, мың шаршы де-
циметр

15.1 15.11.51

Қойдың, ешкінің жəне шошқаның терісінен жасалған түгі 
жоқ былғары, мың шаршы дециметр

15.1 15.11.4

Əртүрлі материалдардан жасалған чемодандар, саквояж-
дар, косметикаға жəне сəндік керек-жарақтарға арналған 
əйелдердің жол сөмке-сандықшалары, іс қағаздарына 
арналған кейстер, портфельдер, арқаға асатын оқушы 
сөмкелері жəне ұқсас бұйымдар, мың дана

15.1 15.12.12.100

Табаны мен үсті резеңкеден немесе полимерлі мате-
риалдардан жасалған су өткізбейтін аяқ киім, металды 
қорғаныс тұмсығы бар аяқ киімнен басқа, мың жұп

15.2 15.20.11

Табаны мен үсті резеңкеден немесе полимерлі материал-
дардан жасалған аяқ киім, су өткізбейтін немесе спорттық 
аяқ киімнен басқа, мың жұп

15.2 15.20.12

Үсті былғарыдан жасалған аяқ киім, спорттық аяқ киімнен, 
металды қорғаныс тұмсығы бар аяқ киімнен жəне əртүрлі 
арнайы аяқ киімнен басқа, мың жұп

15.2 15.20.13

Үсті тоқыма материалдардан жасалған, спорттық аяқ 
киімнен басқа аяқ киім, мың жұп

15.2 15.20.14

Шаңғы тебуге киетін бəтеңкелер мен конькилерден басқа 
өзге де спорттық аяқ киім, мың жұп

15.2 15.20.29

Металды қорғаныс тұмсығы бар аяқ киім, мың жұп 15.2 15.20.31
Басқа топтамаларға енгізілмеген, ағаштан жасалған, ар-
найы түрлі жəне өзге де аяқ киім, мың жұп

15.2 15.20.32

Жиһаздан басқа ағаштан жəне тоздан жасалған 
бұйымдарды өндіру; сабаннан жəне өруге арналған 
материалдан жасалған бұйымдар өндіру 16
Бойлай тілінген немесе жарылған, бөліктерге бөлінген 
немесе кесілген, қалыңдығы 6 мм-ден жоғары ағаш мате-
риалдары; сіңдірілмеген темір жол немесе трамвай ағаш 
шпалдары, мың текше метр

16.1 16.10.1

Сүректен жəне өзге де ағаш материалдарынан жасалған 
ағаш-жоңқалы тақталар жəне ұқсас тақталар, мың тек-
ше метр

16.2 16.21.13

Сүректен жəне өзге де ағаш материалдарынан жасалған 
ағаш-талшықты тақталар, мың шаршы метр

16.2 16.21.14

Құрама жабын паркет, мың шаршы метр 16.2 16.22.10
Ағаш терезелер мен олардың жақтаулары, шыныланған 
есіктер мен олардың жақтаулары, есіктер жəне олардың 
жақтаулары мен босағалары, мың шаршы метр

16.2 16.23.11

Бетондық құрылыс жұмыстарына арналған ағаш 
қалыптар, гонттар мен жаңыршақтар, мың шаршы метр

16.2 16.23.12

Ағаш құрама құрылыс конструкциялары, тонна 16.2 16.23.2
Қағаз жəне қағаздан жасалған өнімдер өндіру 17
Кеңірдектелген тесілген қағаз бен қатырма қағаз, орам-
дарда немесе парақтарда, тонна

17.2 17.21.11

Целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшықты 
төсемнен жасалған қағазды, қатырма қағазды қаптар 
жəне пакеттер, килограмм

17.2 17.21.12

Дəптерлер, тонна 17.2 17.23.13.300
Тұсқағаздар, мың шаршы метр 17.2 17.24.1
Кокс жəне мұнай өңдеу өнімдерін өндіру 19
Мұнай отыны (мазут) жəне газойльдер ( дизельдік отын); 
мұнай дистилляттары, мың тонна 19.2 19.20.2
Мұнай жол битумдары, мың тонна 19.2 19.20.42.510
Химиялық өнеркəсіп өнімдерін өндіру 20
Аргон, млн. текше м 20.1 20.11.11.200
Оттегі, млн. текше м 20.1 20.11.11.700
Көміртегі диоксиді, тонна 20.1 20.11.12.300
Хром үшоксиді (хромды ангидрид), тонна 20.1 20.12.12.150
Хром тотығы, тонна 20.1 20.12.12.191
Хромдық илегіш, тонна 20.1 20.12.23.310
Хлор, тонна 20.1 20.13.21.110
Фосфор, тонна 20.1 20.13.21.600
Хлорид сутегі (тұз қышқылы), тонна 20.1 20.13.24.130
Моногидраттағы күкірт қышқылы, тонна 20.1 20.13.24.331
Аккумуляторлық күкірт қышқылы, тонна 20.1 20.13.24.333
Ортофосфор (фосфор) қышқылы жəне полифосфор 
қышқылдары, тонна

20.1 20.13.24.550

Натрий гидроксиді (каустикалық сода), тонна 20.1 20.13.25.200
Гипохлориттер, тонна 20.1 20.13.32.300
Натрий үшфосфаты (натрий үшполифосфаты), тонна 20.1 20.13.42.700
Натрий бихроматы (натрий хромпигі), тонна 20.1 20.13.51.310
Құрамында спирт көлемі 80% жəне одан жоғары 
денатуратталмаған этил спирті, мың литр

20.1 20.14.74

Этил спирті жəне кез келген күштіліктегі өзге де 
денатуратталған спирт, мың литр

20.1 20.14.75

Аммиак, тонна 20.1 20.15.10.700 
Минералды немесе химиялық азотты тыңайтқыштар, 
тонна

20.1 20.15.3

Минералды немесе химиялық фосфорлы тыңайтқыштар, 
тонна

20.1 20.15.4

Бастапқы пішіндегі этилен полимерлері, тонна 20.1 20.16.1
Бастапқы пішіндегі полистирол мен пенополистирол, 
тонна

20.1 20.16.20.300

Бастапқы пішіндегі полипропилен, тонна 20.1 20.16.51.300
Пестицидтер жəне өзге де агрохимиялық өнімдер, шарт-
ты тонна

20.2 20.20.1

Полимерлер негізіндегі бояулар мен лактар, тонна 20.3 20.30.1
Бояулар мен лактар жəне олармен байланысты өзге 
де өнімдер; суретшілерге арналған бояулар жəне 
баспаханалық бояулары, тонна

20.3 20.30.2

Сабын жəне сабын ретінде пайдалануға арналған беттік-
белсенді органикалық заттар жəне препараттар; сабын-
мен жəне жуу құралдарымен сіңдірілген немесе қапталған 
қағаз, мақталы толтырмалар, киіз, фетр жəне тоқылмаған 
материалдар, тонна

20.4 20.41.31

Жуғыш құралдар, тонна 20.4 20.41.32
Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру 21
Дəрі-дəрмектер, мың теңге 21.2 21.20.1
Резеңке жəне пластмасса бұйымдарын өндіру 22
Резеңке (эбониттен басқа) құбырлар, түтіктер, жеңдер 
мен шлангілер, кг

22.1 22.19.3

Резеңкеден жасалған конвейерлік (транспортерлік) лента-
лар жəне жетекті белдіктер, килограмм

22.1 22.19.4

Пластмасса құбырлар, түтіктер, жеңдер мен шлангілер 
жəне олардың фитингтері, килограмм

22.2 22.21.2

Өзге де материалдармен арматураланбаған немесе 
құрастырылмаған, пластмассалардан жасалған тақталар, 
табақтар, пленка, жұқалтыр жəне жолақтар, килограмм

22.2 22.21.3

Полиэтиленнен жасалған қаптар мен сөмкелер 
(конустықты қоса), кг

22.2 22.22.11

Пластмассалардан жасалған бөтелдер, шөлмектер, фла-
кондар жəне ұқсас бұйымдар, мың дана

22.2 22.22.14

Линолеум жəне винил, линолеум жəне т.б. түріндегі 
иілімді еден жабындары, мың шаршы метр

22.2 22.23.15

Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру 23
Иілген, қырланған, оюланған, бұрғыланған, эмальданған 
немесе басқа тəсілмен өңделген, бірақ рамаға немесе 
оправаға қондырылмаған табақты өзге де шыны, кг 

23.1 23.12.11.900

Қыш тақтайшалар мен тақталар, шаршы метр 23.3 23.31.1
Отқа төзімсіз құрылыс кірпіштері, кремнеземдік та-
сты ұннан немесе диатомитті топырақтан жасалған 
бұйымдардан басқа, мың текше метр

23.3 23.32.11.100

Фарфордан жасалған асханалық жəне ас үйлік ыдыс, кг 23.4 23.41.11.300
Портландцемент, балшық-топырақты цемент, қожды це-
мент жəне ұқсас гидравликалық цементтер, мың тонна

23.5 23.51.12

портландцемент (ақтан басқа), мың тонна 23.5 23.51.12.300
Бетоннан жасалған құрама құрылыс конструкциялары, 
тонна

23.6 23.61.2

Тауарлық бетон, тонна 23.6 23.63.1
Құрылыс ерітінділері, тонна 23.6 23.64.1
Целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, 
синтетикалық полимерлері, шыны талшықтары, 
синтетикалық талшықтары бар асбестцементтен, фибро-
цементтен жасалған табақтар, панельдер, тақталар жəне 
ұқсас бұйымдар, шаршы метр

23.6 23.65.12.300

Целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, 
синтетикалық полимерлері, шыны талшықтары, 
синтетикалық талшықтары бар асбестцементтен, фи-
броцементтен жасалған құбырлар, түтіктер жəне оларға 
фитингтер, тонна

23.6 23.65.12.500

Табиғи тастан жасалған төсемтас, жиектастар жəне 
төсеуге арналған тақталар (тақтатастан басқа), тонна

23.7 23.70.12.100

Асфальттан немесе ұқсас материалдардан жасалған төбе 
жабатын немесе қаптама бұйымдар, орамдарда, мың 
шаршы метр

23.9 23.99.12.530

Блоктарда, табақтарда немесе орамдардағы қож мақта, 
минералды силикат мақта жəне ұқсас минералды 
мақталар (олардың қоспаларын қоса), тонна

23.9 23.99.19.100

Металлургия өнеркəсібі 24
Қолданбалы шойын, тонна 24.1 24.10.11.300
Құйма шойын, тонна 24.1 24.10.11.500
Ферроқорытпалар, тонна 24.1 24.10.12
оның ішінде:
ферромарганец, тонна 24.1 24.10.12.100
феррохром, тонна 24.1 24.10.12.200
ферросилиций, тонна 24.1 24.10.12.430
ферросиликомарганец, тонна 24.1 24.10.12.450
ферросиликохром, тонна 24.1 24.10.12.530
ферросиликоалюминий, тонна 24.1 24.10.12.910
Тазартылмаған болат, тонна 24.1 24.10.2
Бұдан əрі өңдеусіз ыстықтай илектелген болаттан 
жасалған жалпақ илек, тонна

24.1 24.10.3

Мырышталған илек, тонна 24.1 24.10.31.100
Болаттан жасалған ені 600 мм кем емес суықтай 
илектеліп одан əрі өңделмеген жазық илек, тонна

24.1 24.10.4

Болаттан жасалған гальваникалық немесе өзге де жа-
быны бар, жалатылған жазық илек, кремнийлі электр 
болаттан жəне жылдам кескіш болаттан жасалған жазық 
илек, тонна

24.1 24.10.5

Ақ қаңылтыр жəне қалайыланған табақты илек, тонна 24.1 24.10.51.100
Болаттан жасалған түрлі диаметрдегі құбырлар, іші қуыс 
жіксіз профильдер, тонна

24.2 24.20.1

Суықтай илектелген, ені 600 мм кем, жалатылған, 
гальваникалық немесе өзге де жабыны бар жазық илек, 
тонна

24.3 24.32.2

Легірленбеген (көміртекті) болаттан жасалған қырланған 
табақтар, тонна

24.3 24.33.2

Жабылған болат табақтан жасалған сэндвич-панель-
дер, тонна

24.3 24.33.3

Өңделмеген жəне жартылай өңделген немесе ұнтақ 
түріндегі күміс, кг

24.4 24.41.1

Өңделмеген жəне жартылай өңделген немесе ұнтақ 
түріндегі алтын, кг

24.4 24.41.2

Өңделмеген алюминий, тонна 24.4 24.42.11
Алюминий оксиді, жасанды корундтан басқа, тонна 24.4 24.42.12
Өңделмеген қорғасын, тонна 24.4 24.43.11
Өңделмеген мырыш, тонна 24.4 24.43.12
Легірленбеген, өңделмеген тазартылмаған мыс, тонна 24.4 24.44.13.300
Өңделмеген хром, ұнтақтары, одан жасалған өзге де 
бұйымдар, хром карбидынан басқа, тонна

24.4 24.45.30.552

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл 
бұйымдарын өндіру 25
Құрама құрылыс металл конструкциялары, тонна 25.1 25.11.1
Қара металдан жасалған орман құрылысына арналған 
қалыптар немесе тау бекіткіштерінің тіреулері мен осыған 
ұқсас жабдықтар, тонна 

25.1 25.11.23.100

Қара металдан жасалған, электрлік қыздырусыз 
орталықтан жылыту радиаторлары, тонна

25.2 25.21.11

Мұнай мен мұнай өнімдеріне арналған резервуарлар, 
дана

25.2 25.29.11.310

Қара металдардан жасалған раковиналар мен жуғыштар, 
мың дана

25.9 25.99.11.100

Қара металдардан жасалған ванналар, мың дана 25.9 25.99.11.200
Компьютерлер, электрондық жəне оптикалық 
бұйымдарды жасау 26
Радиотаратушы қабылдағыштармен немесе дыбыс 
немесе бейнені жазу немесе ойнату аппаратурасы-
мен біріктірілген немесе біріктірілмеген теледидар 
қабылдағыштары, дана

26.4 26.40.2

Магнитофондар жəне өзге де дыбыс жазу аппаратура-
сы, дана

26.4 26.40.32

Жазу бейнекамералары жəне өзге де бейне жазатын не-
месе бейне жаңғыртатын аппаратура, дана

26.4 26.40.33

Газөлшеуіштер (калибрлейтіндерді қоса), дана 26.5 26.51.63.300
Сұйықтық есептеуіштер (калибрлейтіндерді қоса), дана 26.5 26.51.63.500
Электр энергиясын есептеуіштер (калибрлейтіндерді 
қоса), дана

26.5 26.51.63.700

Сандық камералар, дана 26.7 26.70.13
Электр жабдықтарын жасау 27
Электр трансформаторлар, дана 27.1 27.11.4
Піспекті қозғалтқыштарды қосуға арналған қорғасын-
қышқылды электр аккумуляторлар, дана

27.2 27.20.21

Жеке қабықтары бар талшықтардан жасалған талшықты-
оптикалық кабельдер, мың м

27.3 27.31.11

Оптикалық талшықтар, талшықты-оптикалық жгуттар 
мен кабельдер (жеке қабықтары бар талшықтардан 
жасалғандардан басқа), кг

27.3 27.31.12

Сыйымдылығы 10 кг құрғақ кірден аспайтын автоматты 
емес кір жуғыш машиналар, дана

27.5 27.51.13.500

Электр конденсаторлар, дана 27.9 27.90.5
Басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен 
жабдықтар жасау 28
Сұйықтықты айдауға арналған орталықтан тепкіш батыр-
малы сорғылар, дана

28.1 28.13.14.100

Шарикті немесе аунақшалы мойынтіректер, тонна 28.1 28.15.1
Өзге де крандар (жылжымалы төрт тағанды жəне көпірлі, 
порталды, кеме деррик-крандары), дана

28.2 28.22.14.350

Мұнаралық крандар, дана 28.2 28.22.14.430
Ауыл жəне орман шаруашылығына арналған, 
қозғалтқышының қуаты 37 кВт аспайтын өзге де жаңа 
тракторлар, дана

28.3 28.30.21

Ауыл жəне орман шаруашылығына арналған, 
қозғалтқышының қуаты 37 кВт жоғары, бірақ 59 кВт аспай-
тын өзге де жаңа тракторлар, дана

28.3 28.30.22

Ауыл жəне орман шаруашылығына арналған, 
қозғалтқышының қуаты 37 кВт жоғары өзге де жаңа трак-
торлар, дана

28.3 28.30.23

Соқалар, дана 28.3 28.30.31
Делегейлі тырмалар, дана 28.3 28.30.32.200
Сепкіштер, отырғызғыштар мен көшет отырғызу маши-
налары, дана

28.3 28.30.33

Көң шашқыштар жəне минералды тыңайтқыштарды 
шашуға арналған құрылғылар, дана

28.3 28.30.34

Басқа топтамаларға енгізілмеген шалғылар, тракторға 
құрастырылған шалғыларды қоса, дана

28.3 28.30.51

Тамыр жемістерін жəне түйін жемістерін жинайтын ма-
шиналар, дана

28.3 28.30.54

Астық жинайтын комбайндар, дана 28.3 28.30.59.100
Токарьлық металл кескіш станоктар, дана 28.4 28.41.21
Илек орнақтары, дана 28.9 28.91.11.500
Өздігінен жүретін бульдозерлер, əмбебаптарды қоса 
алғанда, дана

28.9 28.92.21

Өздігінен жүретін бір шөмішті механикалық экскаваторлар 
жəне толық бұрылмайтын шөмішті жүк тиегіштер, дана

28.9 28.92.27.300

Жолсыз жағдайларда пайдалануға арналған жүкті өзі 
түсіретін автомобильдер, дана 

28.9 28.92.29

Тамақ өнімдерін, сусындарды жəне темекі өнімдерін 
өңдеуге арналған жабдықтар, олардың бөліктерінен 
басқа, дана

28.9 28.93.1

Автокөлік құралдарын, трейлерлер жəне жартылай 
тіркемелер жасау 29
Жеңіл жолаушылар автомобильдері, дана 29.1 29.10.2
Он немесе одан көп адамды тасымалдауға арналған ав-
томобильдер, дана

29.1 29.10.3

Жүк автомобильдері, дана 29.1 29.10.4
Арнайы жəне мамандандырылған автомобильдер, дана 29.1 29.10.5
Тұруға жəне туризмге арналған тіркемелер жəне жарты-
лай тіркемелер, дана

29.2 29.20.22

Өзге де тіркемелер жəне жартылай тіркемелер, дана 29.2 29.20.23
Өзге де көлік құралдарын жасау 30
Дизельді локомотивтер, дана 30.2 30.20.12
Өздігінен жүрмейтін жүк вагондары, дана 30.2 30.20.33
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау D
Электр энергиясы, мың кВт. сағ. 35.1 35.11.1
Бу жəне ыстық су (жылу энергиясы), мың Гкал 35.3 35.30.11.100
Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың жина-
луын жəне таратылуын бақылау

Е

Табиғи су, мың текше метр 36.0 36.00.1
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 

төрағасының 2016 жылғы 30 қараша № 289 бұйрығына 2-қосымша
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 

төрағасының 2015 жылғы 30 қаңтардағы № 20 бұйрығына 2-қосымша

«Өндірістік қуаттар теңгерімі» (коды 151112004, индексі БМ, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Өндірістік қуаттар теңгерімі» (коды 151112004, индексі БМ, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Өндірістік қуаттар теңгерімі» (коды 151112004, индексі 
БМ, кезеңділігі жылдық) (бұдан əрі – Статистикалық нысан) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқауының статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) өндірістік қуат теңгерімі – қуаттың шамасын, оның өзгеру факторларын жəне есепті жылы 

пайдалану деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі;
2) өндірістік қуат – жыл ішінде өнімді мүмкіндігіне қарай барынша шығару;
3) режимдік уақыт – бұл жоспарда қарастырылған жұмыс режиміне сəйкес жабдықтың 

жұмыс істеу уақыты аралығындағы сағат саны. 
3. Статистикалық нысан респонденттің нақты орналасқан жері бойынша тапсырылады. 

Əртүрлi елдi мекендерде орналасқан бірнеше цех болған жағдайда, 1-бөлімде өнеркəсіп өнімін 
өндіру жүзеге асырылатын əрбір елді мекенді (бөлек) көрсету қажет.

Өндірістік қуат шығарылатын өнімнің номенклатурасы бойынша өндірістік жабдықтың 
жəне өндірістік алаңдардың белгіленген жұмыс режимін толығымен пайдалануды есепке 
ала отырып, анықталады.

Өндірістік қуат теңгерімдерін бұл өнім кəсіпорын үшін негізгі, бейінді немесе бейінді емес 
екендігіне қарамастан, шығарылған өнімдердің номенклатурасы бойынша кəсіпорындар 
құрастырады. 

Статистикалық нысанда қуаттар туралы деректер есепті жылы оларда өнім өндіру жүзеге 
асырылғанына немесе жүзеге асырылмағанына қарамастан көрсетіледі.

Қуаттар теңгерімдері құрастырылатын өнім түрлерінің тізбесі осы өнеркəсіп салалары бой-
ынша өнімдер тізбесі статистикалық нысанына сəйкес берілген қосымшасымен анықталады.

Кəсіпорын өнімді уақытша жалдаған жабдықта немесе алаңдарда өндірген жағдайда 
өндірістік қуаттар теңгерімдері өнім қандай жабдықтарда жəне алаңдарда өндірілгеніне 
(кəсіпорын есебінде тұрған, уақытша немесе жалға алынған) қарамастан құрастырылады.

2-бөлімнің 1-8-бағандары бойынша электр энергиясы, жылу энергиясы жəне табиғи су 
бойынша қуат келтірілген өлшем бірліктерге сəйкес толтырылады, яғни қуатты жылдағы 
сағаттар санына бөлу арқылы. 

4. 2-бөлімде есепті жылғы өнімнің нақты номенклатурасы мен ассортиментінде қуаттарды 
пайдалану, бары, қозғалысы туралы деректер, режимдік уақытта осы қуаттарда өнімдерді 
шығару көрсетіледі.

2-бағанда барлық қуаттың арту көлемі туралы деректер, ал 3-6-бағандарда артудың 
мынадай факторлары көрсетіледі: жаңа кəсіпорындарды іске қосу, жұмыс істеп тұрған 
кəсіпорындарды кеңейту жəне қайта құру, сондай-ақ өзге де факторлар. 

Өнімнің шығарылатын номенклатурасының өзгерісі, жұмыс істеп тұрған кəсіпорындардың 
техникамен қайта жарақтануы, жалға алынған жабдықтар, ұйымдық-техникалық іс-шараларды 
өткізу, бұрын қолданыста болған жабдықтарды сатып алу, жаңа жабдықтарды сатып алу 
2-бөлімдегі 6-бағанға «Өзге де факторлар есебінен қуаттың артуы» енгізіледі.

7-бағанда «Қуаттың азаюы» шығарылатын өнім номенклатурасының өзгеруі (еңбек 
сыйымдылығының өсуі), істен шығуы (қорлардың таусылуы, тозуы), жалға берілген жабдықтар 
мен өзге де факторлар есебінен қуаттарды азайту деректері келтіріледі.

Егер 8-бағанда сызықша тұрған жағдайда сол кезде 1-бағандағыдай қуат көрсетілсе, онда 
есептің 7-бағанында тиісті азаю көрсетіледі.

3, 4-бөлімдерде келтірілген есепті жылы өнім шығару немесе қайта өңделген шикізат саны 
туралы деректер 2-бөлімнің 10-бағанына енгізілмейді. 

3-бөлімде мамандандырылмаған қуаттарда, яғни жобада қарастырылмаған немесе 
техникалық құжаттарда көрсетілген қуаттарда өнім шығарылымы.

 4-бөлімде іске қосу туралы актісі бекітілмеген қуаттарды пайдалану жəне осы қуаттарда 
өнім шығару туралы деректер келтіріледі.

А, Б жəне В бағандарында берілген өнеркəсіп салалары бойынша өнімдер тізбесі 
статистикалық нысан қосымшасына сəйкес өнім түрлері, өлшем бірліктері жəне өнім түрлерінің 
кодтары көрсетіледі.

5. Кəсіпорынның орташа жылдық өндірістік қуаты жыл басындағы қуатқа қуаттың орташа 
жылдық өсуін қосып, қуаттың орташа жылдық азаюын алып тастау жолымен анықталады.

Жаңа кəсіпорындарды іске қосу, жұмыс істеп тұрған кəсіпорындарды кеңейту, қайта құру, 
техникалық қайта жарақтау жəне ұйымдық-техникалық іс-шаралар өткізу есебінен қуаттың ор-
таша жылдық өсуі келтірілген факторлардың əрқайсысының есебінен қуаттың өсуін қуаттың 
жыл соңына дейінгі ықпал етуінің толық ай санына көбейтіп, алынған нəтижені 12-ге бөлу 
арқылы анықталады.

Қуаттың орташа жылдық азаюы жойылған қуатты жойылу мезетінен бастап жылдың соңына 
дейін қалған толық ай санына көбейтіп, алынған нəтижені 12-ге бөлу арқылы анықталады.

Өндірістік қуат теңгерімін құру бойынша есепті қалыптастыру кезінде электр энергиясы (мың 
кВт) мен жылу энергиясы (мың Гкал/сағ.) бойынша «Орташа жылдық қуат» көрсеткіші белгіленген 
орташа жылдық қуатты жылдағы сағат санына көбейту (жоспарлы тоқтап тұру сағаттары санын 
алып тастағанда) арқылы есептеледі. Осыған ұқсас есеп табиғи су өндіру бойынша қолданылады.

6. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-
та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналасқан «on-line тəртібінде деректерді жинау» бағдарламалық жүйесін 
пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
2-бөлім. «Өндірілген өнім бойынша мамандандырылған қуаттарды пайдалану туралы 

деректер»: 
1-баған = 2-бөлімнің 8-бағанына барлық жолдарға;
2-баған = 3-баған +4-баған+5-баған + 6-баған барлық жолдарға;
8-баған = (1-баған + 2-баған) – 7-баған барлық жолдарға;
4-бөлім. «Іске қосу туралы актісі бекітілмеген қуаттарды пайдалану туралы деректер»:
2-баған ≤ 1-бағаннан барлық жолдарға.
8. Статистикалық нысандар арасындағы бақылау:
6-баған ≤ 2-бөлімнің 3.1-жолына «Инвестициялық қызмет туралы есеп» (коды 0371104, 

индексі 1-инвест, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысаны;
2-бөлім «Өндірілген өнім бойынша мамандандырылған қуаттарды пайдалану туралы 

деректер»: 
3-баған = 3-бөлімнің 3.1-жолына «Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп» (коды 

0441104, индексі 2-КС құрылыс, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысаны;
4-баған = 3-бөлімнің 3.3-жолына «Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп» (коды 

0441104, индексі 2-КС құрылыс, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысаны;
5-баған = 3-бөлімнің 3.2-жолына «Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп» (коды 

0441104, индексі 2-КС құрылыс, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысаны;
10-баған = 3-бөлімінің 1-бағанына «Кəсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру жəне жөнелту 

туралы есебі» (коды 0301104, индексі 1-П, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысаны (бұдан 
əрі - 1-П жылдық), аталған статистикалық нысан қосымшасына сəйкес жолдар бойынша.

3-бөлім «Мамандандырылмаған қуаттарда шығарылған өнім бойынша деректер»:
1-баған = 1-П жылдық статистикалық нысаны 3-бөлімінің 1-бағаны, аталған статистикалық 

нысан қосымшасына сəйкес жолдар бойынша;
4-бөлім «Іске қосу туралы актілері бекітілмеген өндірілген өнім бойынша қуаттарды пай-

далану туралы деректер»:
2-баған = 1-П жылдық статистикалық нысаны 3-бөлімінің 1-бағаны, аталған статистикалық 

нысан қосымшасына сəйкес жолдар бойынша.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2016 жылғы 26 жел-
тоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14577 
болып енгізілді.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 30 қараша             №290         Астана қаласы

Қоршаған орта статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 
бекіту туралы 

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабы 3) жəне 8) тармақшаларына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 260) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Мыналар:
1) «Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар туралы есеп» жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 151112007, индексі 4-ОС, кезеңділігі 
жылдық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сəйкес;

2) «Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 
151112007, индексі 4-ОС, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сəйкес;

3) «Коммуналдық қалдықтарды жинау жəне шығару туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 151112005, индексі 1-қалдықтар, 
кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес;

4) «Коммуналдық қалдықтарды жинау жəне шығару туралы есеп» жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 
151112005, индексі 1-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сəйкес;

5) «Қалдықтарды сұрыптау, кəдеге жарату жəне сақтауға беру туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 151112006, индексі 
2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сəйкес;

6) «Қалдықтарды сұрыптау, кəдеге жарату жəне сақтауға беру туралы есеп» 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (коды 151112006, индексі 2-қалдықтар, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 
6-қосымшасына сəйкес;

7) «Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны (коды 151112009, индексі 2-ТП (ауа), кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 
7-қосымшасына сəйкес;

8) «Атмосфералық ауаны қорғау туралы есеп» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 151112009, индексі 2-ТП (ауа), 
кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 8-қосымшасына сəйкес;

2. «Қоршаған орта статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың 
статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 
2015 жылғы 9 қазандағы № 158 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12252 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылғы 20 қарашада жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында жəне 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялануға жіберілуін;

3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күнінен 
бастап күнтізбелік он күн ішінде «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің эталондық бақылау 
банкiнде орналастыру үшін жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен аумақтық орган-
дарына жұмыс бабында басшылыққа алу үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа 

енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

«КЕЛIСIЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Энергетика министрі 
Қ.Бозымбаев ________________ 
2016 жылғы 5 желтоқсан

Мемлекеттік статистика органдары             Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                     министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
Конфиденциальность гарантируется              2016 жылғы 30 қарашадағы
органами государственной статистики             №290 бұйрығына 1-қосымша 

Жалпымемлекеттік статистикалық  Приложение 1 к приказу 
байқаудың статистикалық нысаны  Председателя Комитета по статистике
Статистическая форма общегосудар- Министерства национальной экономики
ственного статистического наблюдения  Республики Казахстан
   от 30 ноября 2016 года №290

Аумақтық статистика
органына тапсырылады
Представляется территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz 
сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно 
получить на сайте www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға 
жұмсалған уақыт, сағатпен 

(қажеттiсiн қоршаңыз) 
Время, затраченное на заполнение статисти-

ческой формы, в часах (нужное обвести)
1 сағатқа 

дейiн 
до 1 часа

1-2 2-4 4-8 8-40 40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соот-
ветствующие органы государственной статистики в установленный срок являются администра-
тивными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса Республики Казахстан 
«Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 151112007
Код статистической формы 151112007

Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған 
шығындар туралы есеп

Отчет о затратах на охрану окружающей среды
4-ОС

Жылдық  Есепті кезең   Жыл
Годовая  Отчетный период              Год

Табиғи ресурстарды пайдаланатын, ластаушы заттар мен өндірістік қалдықтардың 
шығарындылары мен төгінділерінің тұрақты көздері бар заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, 
использующие природные ресурсы, имеющие стационарные источники выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, отходы производства.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 15 сəуірін (қоса алғанға) дейін.
Срок представления – до 15 апреля (включительно) после отчетного периода.

БСН коды
код БИН       

1. Табиғи ресурстарды пайдаланатын, ластаушы заттар               
мен өндірістік қалдықтардың шығарындылары мен 
төгінділерінің тұрақты көздері бар объектінің нақты 
орналасқан орнын көрсетіңіз (тіркелген жеріне қарамастан) - 
облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта, использующего 
природные ресурсы, имеющего стационарные источники выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ, отходы производства 
(независимо от места регистрации) - область, город, район, населенный пункт

1.1 Аумақ коды Əкімшілік-аумақтық объектілер 
жіктеуішіне сəйкес (бұдан əрі - ƏАОЖ) (статистикалық 
нысанды қағаз тасымалында тапсырғанда статистика 
органының қызметкерімен толтырылады)
Код территории согласно Классификатору административ-
но – территориальных объектов (далее - КАТО) (заполня-
ется работником органа статистики при сдачи статистиче-
ской формы на бумажном носителе)

2. Табиғатты қорғау қызметінің түрлері бойынша қоршаған ортаны қорғауға 
жұмсалған ағымдағы шығындардың жалпы көлемін көрсетіңіз, мың теңгеде

Укажите объем текущих затрат, направленных на охрану окружающей среды по видам 
природоохранной деятельности, в тысячах тенге
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А Б 1 2 3 4

Атмосфералық ауаны жəне климатты 
қорғау Защита атмосферного воздуха и 
климата

1

Су көздерін ақаба сулардың ластауы-
нан қорғау 
Охрана водных источников от загрязнения 
сточными водами

2

Қалдықтардың айналымын басқару 
Управление обращением отходов 3

Топырақты, жерасты сулары мен 
жерүсті суларының көздерін қорғау жəне 
қалпына келтіру
Защита и восстановление почвы, под-
земных вод и поверхностных водных ис-
точников

4

Шумен жəне вибрациямен күресу (жұмыс 
орындарында еңбекті қорғау бойынша 
зауытішілік сипаттағы іс-шараларды 
қоспағанда)
Борьба с шумом и вибрацией (исключая ме-
роприятия внутризаводского характера по 
охране труда на рабочих местах)

5

Биоəртүрлілік пен ландшафттарды 
қорғау
Защита биоразнообразия и ландшафтов

6

Радиациялық ықпалдан қорғау (сыртқы 
мемлекеттік қауіпсіздік мəселелерінен 
басқа)
Защита от радиационного воздействия (ис-
ключая вопросы внешней государственной 
безопасности)

7

Ғылыми зерттеулер жəне əзірлемелер 
Научные исследования и разработки 8

Қоршаған ортаны қорғау бойынша басқа 
да қызмет
Другая деятельность по защите окружаю-
щей среды

9

3. Есепті кезеңдегі экологиялық төлемдер жəне табиғи ресурстар үшін төлемақы 
көлемін көрсетіңіз, мың теңгеде

 Укажите объем экологических платежей и платы за природные ресурсы за отчетный 
год, в тысячах тенге

Төлемдердің бағыты 
Направление платежей

Экологиялық төлемдер 
жəне табиғи ресур-
стар үшін төлемақы 

анықтамалығы (бұдан əрі – 
ЭТТРТА) бойынша коды 

Код по справочнику экологи-
ческих платежей и платы за 
природные ресурсы (далее 

– СЭПППР)

Экологиялық 
төлемдер жəне 

табиғи ре-
сурстар үшін 

төлемақы 
Экологические 
платежи и пла-
ты за природ-
ные ресурсы

А Б 1
Нормативті эмиссиялар (ластау-
шы заттардың шығарындылары, 

төгінділері, қалдықтарды, күкіртті ор-
наластыру) үшін төлем – барлығы 

Плата за нормативные эмиссии (выбро-
сы, сбросы загрязняющих веществ, раз-

мещение отходов, серы) - всего

1

Төлемдердің бағыты 
Направление платежей

ЭТТРТА 
бойынша 

коды
Код по 

СЭПППР

Экологиялық 
төлемдер 

жəне табиғи 
ресур-

стар үшін 
төлемақы 

Экологические 
платежи и пла-
ты за природ-
ные ресурсы

А Б 1
соның ішінде:
в том числе:
шығарындылары үшін
за сбросы 1.1

төгінділері үшін
за выбросы 1.2

қалдықтарды, күкіртті орналастыру, үшін
за размещение отходов, серы 1.3

Нормативтен тыс эмиссиялар (ластаушы заттардың 
шығарындылары, төгінділері, қалдықтарды, күкіртті ор-
наластыру) үшін төлем – барлығы 
Плата за сверхнормативные эмисси (выбросы, сбросы за-
грязняющих веществ, размещение отходов, серы) - всего

2

оның ішінде:
в том числе:
шығарындылары үшін
за сбросы 2.1

төгінділері үшін
за выбросы 2.2

қалдықтарды, күкіртті орналастыру, үшін
за размещение отходов, серы 2.3

Экологиялық заңнаманы бұзудан болған зияндар-
ды өтеуге өндірілген қаражаттар (талап қоюлар, 
айыппұлдар)
Средства (иски, штрафы), взысканные в возмещение ущер-
ба, причиненного нарушением экологического законода-
тельства

3

Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемақы – 
барлығы Плата за использование природных ресурсов 
– всего

4

одан:
из них:
жерүсті көздерінің су ресурстары үшін
за водные ресурсы поверхностных источников 4.1

жер учаскелері үшін
за земельные участки 4.2

жануарлар дүниесін пайдаланғаны үшін
за пользование животным миром 4.3

орманды пайдаланғаны үшін
за лесные пользования 4.4

ерекше қорғалатын табиғи аумақтарды пайдаланғаны 
үшiн
за использование особо охраняемых природных территорий

4.5

Жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдерi
Специальные платежи недропользователей 5

 
Атауы            Мекенжайы
Наименование__________________________________   Адрес  _____________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің)
Адрес электронной почты (респондента) ___________    Телефон___________________

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз*
Согласны на опубликование первичных данных*  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз*
Не согласны на опубликование первичных данных*  

Орындаушы
Исполнитель   __________________________________________________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  телефоны
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)

Басшы 
Руководитель _____________________________________________________ __________
  тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Бас бухгалтер 
Главный бухгалтер ______________________________________________________________
   тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)  қолы
  фамилия, имя и отчество (при его наличии)   подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

Ескертпе:
Примечание:
* Аталған тармақ Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 

8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона «О государственной ста-

тистике» Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 30 қарашадағы №290 бұйрығына 2-қосымша

«Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар туралы есеп» (коды 151112007, 
индексі 4-ОС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 

статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
1. Осы «Қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған шығындар туралы есеп» (коды 151112007, 

индексі 4-ОС, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Қоршаған орта-
ны қорғауға жұмсалған шығындар туралы есеп» (коды 151112007, индексі 4-ОС, кезеңділігі 
жылдық) (бұдан əрі – Статистикалық нысан) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының 
статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) қоршаған ортаны қорғауға жұмсалған ағымдағы шығындар – кəсіпорындар мен 

ұйымдардың іс-шараларды жүргізуге, технологиялық үдерістер мен өндірістердің ағымдағы 
жұмысын қамтамасыз етуге, сонымен бірге ластаушы заттардың (өнімдердің) немесе 
ластанудың алдын алу, азайту, тазалау (қайта өңдеу) жəне/немесе жою мақсатында əзірленген 
жəне қызмет атқаратын машиналар мен құралдарды ұстау жəне пайдалануға беру бойынша 
шығыстары;

2) қоршаған ортаны қорғау бойынша қызмет түрлері мен шығындар жəне ресурстарды 
басқару ведомстволық жіктеуіші – қоршаған ортаны қорғауды сипаттайтын қызмет түрлерін, 
сондай-ақ табиғи ресурстарды басқаруды жіктеуге арналған жіктеуіш;

3) табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төлемдер – жерүсті көздерінің су ресурстарын, 
жер учаскелерін, қоршаған ортаға эмиссиялар, жануарлар дүниесін (балық ресурстарына бол-
май қоймайтын зиянды өтеудің орнын толтыруды қоса алғанда), орманды, ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарды пайдаланғаны үшiн нақты төленген төлемдер;

4) экологиялық заңнаманың бұзылуы салдарынан орын алған зиянды өтеуге өндірілген 
қаражат – экологиялық заңнаманың бұзылуы салдарынан қоршаған ортаға келтірілген зиян-
ды өтеуге талап-арыздар бойынша қоршаған ортаны қорғау саласында Қазақстанның арнайы 
уəкілетті мемлекеттік органдарымен алынған барлық айыппұлдар жəне төлемдер;

5) экологиялық төлемдер – қолданыстағы заңнамаға сəйкес ластаушы заттардың түсірілуі 
жəне шығарылуы жəне өндіріс жəне тұтыну қалдықтарының орналасуы үшін нақты төленген 
ақшалай қаражаттар, экологиялық заңнаманы бұзғаны үшін айыппұлдар. 

3. Осы статистикалық нысан бухгалтерлік жəне қоршаған ортаны қорғауға кеткен нақты 
шығындарды жəне экологиялық төлемдерді бастапқы есепке алу деректерінің негізінде тол-
тырылады.

4. 1-бөлімде табиғи ресурстарды пайдаланатын, ластаушы заттардың шығарындылары 
мен төгінділерінің тұрақты көздері, өндіріс қалдықтары бар объектінің нақты орналасқан орны 
көрсетіледі (заңды тұлғаның жəне (немесе) оның құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тіркелген жеріне қарамастан). Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ кодын 
статистика органының қызметкері толтырады. 

5. 2-бөлімді толтыру кезінде «Қоршаған ортаны қорғау бойынша қызмет түрлері мен 
шығындар жəне ресурстарды басқару ведомстволық жіктеуішін» басшылыққа алған жөн.

 2-бөлімнің 1-бағанында қоршаған ортаны қорғаумен байланысты ішкі өнеркəсіптік қызмет 
үдерісінде пайда болатын ағымдағы шығындардың нақты сомасы көрсетіледі. 

 Ағымдағы шығындарға шаруашылық субъектілердің қоршаған ортаны қорғау бойынша 
қызметпен байланысты ағымдық (пайдаланушылық) шығындар жатады.

Қоршаған ортаны қорғауға ағымдағы шығындардың құрамына: 
1) қоршаған ортаны қорғау бойынша негізгі қорды ұстау жəне пайдалану: қоршаған ортаны 

қорғау қорларын пайдалану кезінде қолданылатын шикізат, материалдар мен басқа да өнімдер, 
отын жəне электр энергиясы, осы қорларды ағымдағы жөндеуге, аталған қорларға қызмет 
көрсететін персоналды ұстауға жұмсалған шығындар, ренттік (лизингтік) төлемдер, қоршаған 
ортаны қорғау имараттарына жəне құрылғыларына қатысты сақтандыру бойынша төлемдер;

2) өз күшімен өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинау, сақтау/көму жəне қайта өңдеу/за-
лалсыздандыру, жою жəне орналастыруға жұмсалатын шығындар;

3) қоршаған ортаға зиянды əсерлерді өз күшімен бақылауды жəне мониторингілеу іс-
шараларын ұйымдастыру, ғылыми-техникалық зерттеулер, ұйымдастыруда қоршаған ортаны 
қорғау қызметін басқару;

4) бұрын өткізілген шаруашылық қызметтер нəтижесінде қоршаған ортаның сапасын сақтау 
жəне қалпына келтіру бойынша ағымдық іс-шаралар;

5) қоршаған ортаға зиянды əсер етуді төмендету үшін өзге де ағымдық іс-шаралар бой-
ынша шығындар кіреді.

Ағымдағы шығындардың құрамына:
қоршаған ортаны қорғау бойынша объектілердің құрылысы; 
қоршаған ортаны қорғау бойынша негізгі қорларды күрделі жөндеу; 
қоршаған ортаны қорғауға бағытталған негізгі қорлар бойынша амортизациялық шығындар
сыртқы ұйымдардан қоршаған орта қызметтерін сатып алу бойынша шығындар (сыртқы 

ұйымдарға ағынды суларды қабылдау жəне тазалау, сондай-ақ өндіріс жəне тұтыну 
қалдықтарын қайта өңдеу жəне көму сяқты басқа да қоршаған орта бойынша қызмет 
көрсетулер) кірмейді.

2-баған бойынша шикізатты жəне (немесе) материалдарды, құрал-жабдықтарды, 
құрылғылар мен мүкəммалдарды, жиынтықтаушы бұйымдарды жəне (немесе) жартылай фа-
брикаттарды, отынды, қоршаған ортаны қорғауға арналған негізгі қорлардың жұмыс істеуі жəне 
қоршаған ортаны қорғау бойынша басқа да жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық энер-
гия түрлерін сатып алуға кеткен шығындарды құрайтын материалдық шығындар көрсетіледі. 
Материалдық шығындарға жерді қайта құнарландыруға кеткен шығындар да жатады. Осы 
бағанды толтыру кезінде алғашқы бухгалтерлік есептілік нысандарының деректері пайдаланы-
лады. Материалдық шығындарға шаруашылық мүкəммалын (мысалы, тырмалар, саусаққаптар, 
сыпыртқылар жəне т.б.) сатып алу енгізілмейді. 

3-бағанда қоршаған ортаны қорғау құралдарын пайдаланумен жəне жұмысшыларға 
еңбекақыға жəне əлеуметтік қажеттіліктерге (бюджеттік емес қорларға аударымдарды қоса) 
кеткен шығындар жəне тізімдік құрамдағы жұмысшыларға жəне сыртқы үйлестірушілерге 
жалақы сомасын жəне əлеуметтік сипаттағы төлемдерді қосатын қоршаған ортаны қорғау 
бойынша басқа да іс-шараларды өткізумен байланысты төлемдер көрсетіледі. Қоршаған орта 
объектілерін пайдалану жəне қызмет көрсету бойынша тікелей жұмыс істейтін жұмысшылар 
кіреді. Ортаны қорғау іс-шараларын өткізу кезіндегі (бұзылған жерлерді қайта құнарландыру, 
өндіріс пен тұтыну қалдықтарын шығару мен көму жəне т.б.), еңбекақы жəне əлеуметтік 
төлемдер, сондай-ақ экологтің жалақысы кіреді. Осы көрсеткіште қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы мониторинг жүргізетін зауыттық зертханалар жұмысшыларының еңбекақысы 
көрсетіледі. Қызметкерлерді тасымалдау бойынша жүргізушілерге төленетін бір реттік 
төлемдер, карьерге дейінгі жолдардың шаңын басу бойынша жүргізушілерге төленетін 
төлемдер, сондай-ақ коммуналдық шаруашылық саласындағы көрсетілетін қызметтер (мы-
салы, аумақты сыпыру, жаңбырдан шатырдағы субұрғышты жөндеу жұмыстары жəне өзге 
де) бойынша бір реттік төлемдер қосылмайды.

4-бағанда 1-бағаннан бөгде ұйымдарға ағымдық қызмет көрсетуге:
1) ақаба суды қабылдау, тасымалдау жəне тазалау үшін; 
2) жинау, тасымалдау (шығару), уақытша сақтау, қайта өңдеу (залалсыздандыру), өндіріс 

жəне тұтыну қалдықтарын жою жəне (немесе) көму; 
3) қоршаған ортаны қорғау бойынша басқа да қызметтер үшін, соның ішінде қоршаған 

ортаға əсерін бағалауды жəне алдын ала қоршаған ортаға əсерін бағалауды əзірлеу үшін 
ластаушы көздерді түгендеу, атмосфераға ластаушы заттар шығарындыларының жол 
берілетін шекті нормативтерінің жобаларын əзірлеу, кəсіпорындардың санитарлық-қорғау 
аймақтарының жобаларын əзірлеу, қоршаған орта факторлары əсер еткен жағдайда адам 
денсаулығы үшін тəуекелдерді бағалау бойынша жұмыстар, су объектілеріне заттар мен 
микроорганизмдердің төгінділерінің шекті нормативтерінің жобасын əзірлеу, қалдықтардың 
қалыптасу нормативтерінің жəне оларды орналастыру лимиттерінің жобаларын əзірлеу, 
экологиялық сертификация жəне аудит, басқа да ұқсас қызметтер мен жұмыстарға кеткен 
нақты төлем сомасы бөлініп шығады.

 «Биоəртүрлілік пен ландшафттарды қорғау» 6-жолын толтыру кезінде флора жəне фауна 
түрлерін, экожүйелер мен мекендеу ареалдарын, табиғи жəне жартылай табиғи ландшафт-
тарды қорғау жəне қалпына келтірумен байланысты деректерді көрсетіледі. Абаттандырумен 
байланысты аумақты көгалдандыру (жол бойына гүлдерді немесе талдарды отырғызу, ауланы 
көгалдандыру жəне т.б.) бойынша шығындар кірмейді. 

6. 3-бөлімде қоршаған табиғи ортаны ластағаны үшін нақты төленген төлемдер, табиғат 
ресурстары үшін төлемдер, сондай-ақ табиғатты пайдаланушылардың экологиялық заңнаманы 
бұзғандары үшін келтірілген зиянды өтеу бойынша төлемдер көрсетіледі.

1-жол бойынша ластаушы заттардың шығарындылары мен төгінділері жəне 
шығарындыларға жəне тұтыну қалдықтарын орналастырғаны үшін нақты төленген төлемдер 
көлемі көрсетіледі.

1.1-жол бойынша ластаушы заттарды табиғи су қоймаларына, сүзгілеу алаңдарына, тоған-
жинағыштарға төккені үшін есепті жылы төленген төлемдер көрсетіледі.

1.2-жолда тұрақты көздер (жылжымалы ластаушы көздерді қоспағанда) үшін 
шығарындылардың ластаушы заттарды атмосфераға шығарғаны үшін есепті жылы төленген 
төлемдер көрсетіледі.

1.3-жолда полигондарда, үйінділерде қалдықтарды орналастырғаны (үйгені, көмгені) 
жəне өндіріс қалдықтарын орналастырғаны (пайдаланбағаны) үшін есепті жылы төленген 
төлемдер көрсетіледі.

2-жолда қоршаған ортаны нормативтен тыс ластағаны үшін, яғни кəсіпорынға ластайтын 
заттарды (қалдықтарды) белгіленген нормативтен тыс шығарғаны (төккені, орналастырғаны) 
үшін төленген қаражаттар көрсетіледі. Кəсіпорынның зиянды заттарды шығарғаны (төккені) 
жəне қалдықтарды орналастырғаны үшін рұқсатты ресімдемеуі бойынша ластаушы заттардың 
(қалдықтардың) түрлеріне сəйкес төлемдер көрсетіледі. 

2.1-жолда табиғи су объектілеріне, сүзгілеу объектілеріне, тоған жинағыштарға жəне басқа 
да жасанды су қоймасына ластайтын заттарды нормативтен тыс төккені үшін есепті жылы 
төленген төлемдер көрсетіледі.

2.2-жолда ластайушы заттарды атмосфераға нормативтен тыс шығарғаны үшін есепті 
жылы төленген төлемдер көрсетіледі.

2.3-жол бойынша полигондарда, үйінділерде қалдықтарды нормативтен тыс 
орналастырғаны (үйгені, көмгені) жəне өндіріс қалдықтарын нормативтен тыс орналастырғаны 
(пайдаланбағаны) үшін есепті жылы төленген төлемдер көрсетіледі.

3-жолда экологиялық заңнаманы бұзудан болған залалды өтеу үшін кəсіпорыннан нақты 
өндіріп алынған барлық қаражаттар ескеріледі. Оларға қоршаған ортаны апатты жағдайда 
ластағаны, табиғи ресурстарды тиімсіз пайдаланғаны немесе бүлдіргені үшін төлемдер 
жатады. Сонымен қоса нақты лауазымды тұлғалардан өндірілген тиісті жазалар енгізіледі. 

4-жолға табиғи ресурстарды пайдаланғаны, табиғи ресурстарды тиімсіз жəне жүйесіз 
пайдаланғаны үшін нақты жүргізілген төлемдер енгізіледі. 

4.1-жолда Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 қарашадағы № 1518 
Қаулысымен бекітілген (бұдан əрі - № 1518 Қаулы) Жер үсті көздерінің су ресурстарын 
пайдаланғаны үшін төлемақы бойынша салық есептілігін (декларацияны) жасау қағидаларына 
(860.00 нысан 860.00.001 жол) сəйкес жер үсті көздерінің су ресурстарын пайдаланғаны үшін 
төлемақы сомасы ретінде айқындалатын, салық кезеңі үшін есептелген жəне бюджетке төлеуге 
жататын арнайы су пайдаланудың барлық түрлері бойынша жер үсті көздерінің су ресурстарын 
пайдаланғаны үшін төлемақы сомасы көрсетіледі.

4.2-жолда № 1518 Қаулысына сəйкес (851.01-нысанының барлық қосымшалары бойын-
ша 851.01.008 жəне (немесе) 851.01.009-жолдарының сомасы) салық кезеңі үшін бюджетке 
төленуге тиіс барлық жер учаскелері бойынша жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлемақы 
сомасы көрсетіледі.

5-жолда Қазақстан Республиканың Салық заңнамасына сəйкес жер қойнауын 
пайдаланушылардың арнаулы төлемдері көрсетіледі. 

Жер қойнауын пайдаланушылардың арнаулы төлемдерiне:
1) қол қойылатын бонусты;
2) коммерциялық табу бонусын; 
3) тарихи шығындарды өтеу бойынша төлемдері кіреді.
7. Осы статистикалық нысанды тапсыру қағаз жеткізгіште немесе электронды формат-

та жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ресурсында 
(www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді он-лайн режимде жинау» ақпараттық жүйесін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады.

8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
 2-бөлімнің 1-бағаны ³ 2-баған + 3-баған + 4-баған əр жол үшін; 
3- бөлімнің 1-жолы = ∑ 1.1, 1.2, 1.3-жол;
3-бөлімнің 2-жолы = ∑ 2.1, 2.2, 2.3-жол;
3-бөлімнің 4-жолы = ∑ 4.1, 4.2, 3.3, 4.4, 4.5-жол.

(Соңы. Басы 35-бетте) 

(Жалғасы бар) 


