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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 22 маусым               №375                Астана қаласы 

 «Теміржол көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және 
даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 

26 наурыздағы №334 бұйрығына өзгеріс пен толықтыру 
енгізу туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 
50-бабының 2-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. «Теміржол көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 26 наурыздағы № 
334 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізімінде № 11602 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 31 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Теміржол көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларында: 
59-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«59. Тасымалдау процесіне қатысушылар жəне теміржол көлігінің көмекші қызметтері 

магистральдық, станциялық жəне кірме жолдарда қозғалыс қауіпсіздігін бұзушылықтар туралы 
уəкілетті органға жəне оның аумақтық бөлімшелеріне хабарлайды.

Тасымалдау процесіне қатысушылар жəне теміржол көлігінің көмекші қызметтері қозғалыс 
қауіпсіздігін бұзушылықтар туралы ақпаратты оқиға болған кезден бастап бір сағаттан 
кешіктірмей телефон немесе факсимильдік байланыс арқылы береді. Қозғалыс қауіпсіздігін 
бұзушылықтар туралы егжей-тегжейлі ақпарат осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша оқиға болған сəттен бастап бір тəуліктен кешіктірілмей беріледі.»;

осы бұйрыққа қосымшаларға сəйкес 6-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
_______________ Т.Сүлейменов
20 2017 жылғы 20 шілде 

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі
________________ Қ.Қасымов
2017 жылғы 13 шілде 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 22 маусымдағы №375 бұйрығына қосымша 

Теміржол көлігіндегі қауіпсіздік қағидаларына 6-қосымша

Қозғалыс қауіпсіздігін бұзушылықтар туралы егжей-тегжейлі ақпарат
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________________________________________ / __________________
Басшының тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), қолы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15560 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 22 маусым       №376         Астана қаласы

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 9 сәуірдегі №319 бұйрығына 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 

стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 
жылғы 9 сəуірдегі № 319 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11015 болып тіркелген, 2015 жылғы 3 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған:
1) «Тұрғын үй көмегін тағайындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы 

бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;
2) «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан 

жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж азаматтарды есепке алу жəне кезекке 
қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын үй беру туралы шешім қабылдауы» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес;

3) «Мемлекеттік кəсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге 
мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын 
үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы 
(болмауы) туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 
3-қосымшаға сəйкес бекітілсін;

4) «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендіру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тұрғын үй көмегін тағайындау» деген мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
6-тармақтың бiрiншi бөлiгі мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – тұрғын үй көмегін тағайындау туралы хабар-

лама (бұдан əрі – хабарлама) немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша мемлекеттік кызметті 
көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 

9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) 
анық еместігін анықтау негізінде мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.»;

11-тармақтың бірінші, екінші жəне үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік 
көрсетілген қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы пошта бойынша 
немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-
жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оны тіркеу (мөртабан, 
кіріс нөмірі жəне тіркелген күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Тыныс-тіршілігін шектейтін, ағза функциясының тұрақты бұзылуынан денсаулығы 

нашарлаған көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет болған жағдайда, мемлекеттік қызмет 
көрсетуге арналған құжаттарды қабылдауды, Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 
080 7777 нөміріне жүгіну арқылы тұрғылықты жеріне шығумен Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкері жүргізеді.

Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – www.mid.gov.kz; 
2) Мемлекеттік корпорацияның – www.gov4c.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.»;
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің 

байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.mid.gov.kz интернет-ресурсында 
орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы: 1414.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйге 
немесе жеке тұрғын үй қорынан жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж 
азаматтарды есепке алу жəне кезекке қою, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдардың тұрғын 
үй беру туралы шешім қабылдауы» деген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.»;
9-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Жеке басын куəландыратын құжаттардың, некеге тұру немесе некені бұзу туралы (2008 

жылғы 1 маусымнан кейін), қайтыс болу туралы(2007 жылғы 13 тамыздан кейін), балалардың 
тууы туралы куəліктің (2007 жылғы 13 тамыздан кейін), меншік құқығында (Қазақстан 
Республикасы бойынша) тұрғын үйдің бар немесе жоқ екені туралы анықтамалардың, ме-
кенжай анықтамаларының, басқа адамдарды көрсетілетін қызметті алушының отбасы 
мүшелері деп тану туралы сот шешімінің, көрсетілетін қызметті алушының немесе оның от-
басы мүшелерінің халықтың əлеуметтік осал топтарына жататынын растайтын құжаттардың 
мəліметтері көрсетілетін қызмет берушіге тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден отбасы 
мүшелерінің (болған жағдайда) «электрондық үкімет» шлюзі арқылы электрондық құжаттар 
нысанында беріледі.»;

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет қоюдан бас тарту үшін негіз:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін анықтау;
2) жалғыз тұрғын үйі авариялық деп танылған көрсетілетін қызметті алушыға Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген тəртіппен тұрғын үйі авариялық деп танылған елді 
мекеннен тыс жерде өтініш білдіргенін анықтау;

3) республикалық маңызы бар қалаларда, астанада кемінде үш жыл тұрғанын растайтын 
фактінің болмауы;

4) егер азаматтың соңғы бес жылдың iшiнде:
тұрғын үй-жайын ауыстыру;
оның Қазақстан Республикасының белгiлi бiр елдi мекенiнде орналасуына қарамастан, 

өзiне меншiк құқығымен тиесiлi, тұру үшiн жарамды тұрғын үйдi, жергiлiктi атқарушы орган 
жалғыз тұрғын үйi Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес алынған ұзақ мерзiмдi 
жеңiлдiктi тұрғын үй кредитi бойынша сатып алынған, кепiл берушiнiң – Қазақстан Республикасы 
азаматының ипотекалық тұрғын үй бойынша мiндеттеменi орындауға қабiлетi болмаған кезде 
сатып алғаннан басқа жағдайларда, иелiгiнен шығару;

оның кiнəсiнен тұрғын үйдi бұзу немесе бүлдіру;
тұрған кезiнде оның мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй 

қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж болмаған кезде тұрғын 
үйiнен көшіп кету;

жұбайынан, кəмелетке толмаған жəне еңбекке жарамсыз балаларынан, сондай-ақ еңбекке 
жарамсыз ата-аналарынан басқа адамдарды тұрғызу жолымен өз тұрғын үй жағдайларын 
қасақана нашарлатуы салдарынан мұқтажға айналғаны анықталса,

мемлекеттiк тұрғын үй қорынан тұрғынжай немесе жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi 
атқарушы орган жалдаған тұрғынжай беру үшiн есепке қоюдан бас тартылады.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған 
жағдайда, Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту ту-
ралы қолхатбереді.»;

11-тармақтың бірінші, екінші жəне үшінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
«Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік 
көрсетілген қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы пошта бойынша 
немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-
жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оны тіркеу (мөртабан, 
кіріс нөмірі жəне тіркелген күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Тыныс-тіршілігін шектейтін, ағза функциясының тұрақты бұзылуынан денсаулығы 

нашарлаған көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет болған жағдайда, мемлекеттік қызмет 
көрсетуге арналған құжаттарды қабылдауды, Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 
080 7777 нөміріне жүгіну арқылы тұрғылықты жеріне шығумен Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкері жүргізеді.

Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – www.mid.gov.kz; 
2) Мемлекеттік корпорацияның – www.gov4c.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.»;
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің 

байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.mid.gov.kz. интернет-ресурсында 

орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы: 1414.»;

жоғарыда көрсетілген бұйрыққа 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес редакцияда 
жазылсын;

«Мемлекеттік кəсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге 
мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын 
үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы 
(болмауы) туралы анықтама беру» деген мемлекеттіккөрсетілетін қызмет стандарты осы 
бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес 4-қосымшамен толықтырылсын.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Құрылыс жəне тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті: 
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
Заң департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрі
____________ Д. Абаев
2017 жылғы 23 маусым

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
____________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 28 маусым

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 22 маусымдағы №376 бұйрығына 1-қосымша

 «Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйге немесе жеке тұрғын үй қорынан 
жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үйге мұқтаж Қазақстан Республикасының 
азаматтарын есепке алу жəне кезекке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-

дартына 1-қосымша

Нысан

_________Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы 
бар қалалардың тұрғын үй қатынастары саласындағы функцияны жүзеге асыратын 

жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшелері жергілікті 
атқарушы органының атауы 

______________________________
мекенжайы бойынша тұратын азаматтан(ша)

______________________________
(жеке сəйкестендіру нөмірі)

Өтініш
Мені отбасы құрамына сəйкес мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үй/

жеке тұрғын үй қорынан жергiлiктi атқарушы орган жалдаған тұрғын үй алу үшін «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 75-бабының 1-тармағына сəйкес_____ 
санат бойынша ____ бөлмеге есепке қоюды сұраймын.

Менде жəне менімен тұрақты тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде тұрақты 
пайдалануда коммуналдық тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйдің бар немесе жоқ екенін 
тексеруге қарсы емеспін.

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын дербес деректерді 
пайдалануға келісім беремін.

Қосымша: ________________________
_________________________________
                 (күні, қолы)

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 22 маусымдағы №376 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 9 сəуірдегі №319 бұйрығына 3-қосымша

«Мемлекеттік кəсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын 
үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан 

берілген тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан 
жалдаған тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы анықтама беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Мемлекеттік кəсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге 
мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын 
үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы 
(болмауы) туралы анықтама беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың, 
облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру мемлекеттік 
қызметті көрсетілетін «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы 
жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсырған күннен бастап – 5 (бес) 

жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқcат етілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он 

бес) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут.
Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 

9-тармағында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық емес топтамасын ұсынған жағдайда, 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – мемлекеттік кəсіпорынның не мемлекеттік 

мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында 
коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке 
тұрғын үй қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы анықтама беру немесе 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда 
жəне негіздер бойынша мемлекеттік кызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
8. Мемлекеттік корпорацияның – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес жексенбі жəне мереке күндерін қоспағанда, дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғанда, 
белгіленген жұмыс кестесіне сəйкес түскi үзiлiссіз сағат 9.00-ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз электрондық 
кезек тəртібімен мемлекеттік қызметті алушының тіркелген орны бойынша көрсетіледі, 
көрсетілетін қызметті алушының қалауы бойынша электрондық кезекті портал арқылы 
брондауға болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не нотариалды куəландырылған сенімхат бойынша 
оның өкілі) өтініш берген кезде мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі 
Мемлекеттік корпорацияға:

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша өтініш;

2) жұмыс орнынан анықтаманы;
Мемлекеттік копорацияның қызметкері «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 

мемлекеттік ақпараттық жүйелерден қызмет алушының жəне онымен тұрақты тұратын от-
басы мүшелерінің жеке басын куəландыратын құжаттары, мекен-жай анықтамасы жөнінде 
мəліметтерді алады жəне оларды қызмет берушіге жіберу үшін қағаз тасығышта басып 
шығарады.

Мемлекеттік қызмет көрсетілген кезде, егер Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзгеше көзделмесе, көрсетілетін қызметті алушы ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға Мемлекеттік корпорация ұсынған 
нысан бойынша келісімін береді.

Мемлекеттік корпорация арқылы құжаттарды қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

 Мемлекеттік корпорацияда дайын құжаттарды беру азаматтың (не нотариалды расталған 
сенімхат бойынша оның өкілінің) жеке басын растайтын құжат ұсынылған кезде қолхат негізінде 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік корпорация бір ай бойы нəтиженің сақталуын қамтамасыз етеді, содан 
кейін оларды көрсетілетін қызметті алушыға одан əрі сақтау үшін береді. Бір ай өткен соң 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш жасаған кезде Мемлекеттік корпорацияның сұратуы бой-
ынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті алушыға беру 
үшін Мемлекеттік корпорацияға дайын құжаттарды жібереді.

10. Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алу үшін ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) 
анық еместігін анықтау негізінде мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 
тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.

3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды тұлғаларының, мемлекеттік 
корпорацияның жəне (немесе) оның қызметкерлерінің шешімдеріне, əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының 

мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік 
көрсетілген қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда «электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы пошта бойынша 
немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол қабылданады.

Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-
жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оны тіркеу (мөртабан, 
кіріс нөмірі жəне тіркелген күні) шағымның қабылданғанын растау болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағым осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар 
бойынша Мемлекеттік корпорация басшысына жіберіледі.

 Қолма-қол, сол сияқты пошта арқылы түскен шағымның Мемлекеттік корпорация кеңсесінде 
қабылданғанын растау оны тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі жəне тіркелген күні шағымның екінші 
данасына немесе шағымға ілеспе хатқа қойылады) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына немесе Мемлекеттік корпорацияға келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
қаралуға жатады. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді жауап пошта байланысы 
арқылы көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі немесе көрсетілетін қызметті берушінің, тиісті 
жергілікті атқарушы органның кеңсесінде немесе Мемлекеттік корпорацияда қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағым бере алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 
(он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте сотқа 
жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік корпорация арқылы қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле 
отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Тыныс-тіршілігін шектейтін, ағза функциясының тұрақты бұзылуынан денсаулығы 
нашарлаған көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет болған жағдайда, мемлекеттік қызмет 
көрсетуге арналған құжаттарды қабылдауды, Бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8 800 
080 7777 нөміріне жүгіну арқылы тұрғылықты жеріне шығумен Мемлекеттік корпорацияның 
қызметкері жүргізеді.

Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – www.mid.gov.kz;
2) Мемлекеттік корпорацияның – www.gov4c.kz интернет-ресурстарында орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдың 

«жеке кабинеті» арқылы, мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық 
қызметтер, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы арқылы мемлекеттік қызметті көрсетудің тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты 
алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің 
байланыс телефондары көрсетілетін қызметті берушінің www.mid.gov.kz.интернет-ресурсында 
орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы: 1414.

«Мемлекеттік кəсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй 

қорынан берілген тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй 
қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы анықтама беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

_________Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың жəне
облыстық маңызы бар қалалардың тұрғын үй қатынастары саласындағы 

функцияны жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдардың 
құрылымдық бөлімшелері жергілікті атқарушы органының атауы

______________________________
мекенжайы бойынша тұратын

азамат(ша)____________________
(тегі, аты, əкесінің аты, болған жағдайда)

Өтініш
Маған, Сізден мемлекеттік кəсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан 

тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан 
берілген тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалдаған 
тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы анықтама беруді сұраймын.

Менде жəне менімен тұрақты тұратын отбасы мүшелерінде осы елді мекенде тұрақты 
пайдалануда коммуналдық тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйдің бар немесе жоқ екенін 
тексеруге қарсы емеспін.

Қосымша: ________________________         _____________________________
                                   (күні, қолы)

«Мемлекеттік кəсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй 

қорынан берілген тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй 
қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы анықтама беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
Талап етілмеген құжаттарды уəкілетті органға жіберу тізілімі

Уəкілетті орган: _______________________________________________________________
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы бөлімшесінің атауы: 
_____________________________________________________________________________
Тізілімді қалыптастыру уақыты:__________________________________________________ 

№ Сəйкес-
тендіруші

Көрсетілетін қызметті 
алушының тегі, аты, 
əкесінің аты, болған 

жағдайда

Көрсе-
тілетін 

қызметтің 
атауы

Қабыл-
данған 

күні

Беру 
жоспар-
ланған 

күн

Берілетін 
құжат-

тардың 
тізбесі

1 2 3 4 5 6 7

Барлығы: _________
Тапсырған ___________/_________/Қабылдады______________/____________/ (жауапты 

адамның Т.А.Ə. (болған жағдайда))(жауапты адамның Т.А.Ə (болған жағдайда))

«Мемлекеттік кəсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан 
тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй 

қорынан берілген тұрғын үйдің немесе жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй 
қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы (болмауы) туралы анықтама беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан
___________________________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) (бұдан əрі – Т.А.Ə.) 

______________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 cəуірдегі Қазақстан 

Республикасы Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 
филиалының №__ бөлімі (мекенжайы көрсетілсін) мемлекеттік қызмет көрсетуге (мемлекеттік 
кəсіпорынның не мемлекеттік мекеменің тұрғын үй қорынан тұрғын үйге мұқтаж азаматтарға 
тұрақты пайдалануында коммуналдық тұрғын үй қорынан берілген тұрғын үйдің немесе 
жергілікті атқарушы орган жеке тұрғын үй қорынан жалдаған тұрғын үйдің болуы (болмауы) 
туралы анықтама беру) құжаттарды қабылдаудан Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың толық топтамасын ұсынбауыңызға бай-
ланысты бас тартады, атап айтқанда:

 Жоқ құжаттардың атауы: _______________________________________
Осы қолхат əр тарапқа бір-бірден 2 данада жасалды.
Т.А.Ə. (мемлекеттік корпорациясы қызметкері) ________________ 
                    (қолы)
Орындаушы: Т.А.Ə. _____________________
Телефоны ______________
Алдым: Т.А.Ə./көрсетілетін қызметті алушының қолы
20 __ жылғы «_» _________

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 22 маусымдағы №376 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 9 сəуірдегі №319 бұйрығына 4-қосымша

«Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы Инвестициялар 

жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.
3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана жəне Алматы қалаларының, аудандардың, 

облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру мемлекеттік 
қызметті көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсырған сəттен бастап:
1-кезең: мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үйді жекешелендіру туралы тұрғын үй 

комиссиясының шешімі – күнтізбелік 30 (отыз) күн;
2-кезең: тұрғын үйді мемлекеттік кəсіпорындардың жəне мемлекеттік мекемелердің 

мемлекеттік тұрғын үй қорынан коммуналдық меншікке берген жағдайда – күнтізбелік 30 
(отыз) күн;

3- кезең: тұрғын үйді жекешелендіру туралы шарт жасау – 15 (он) жұмыс күні;
2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқcат етілетін ең ұзақ уақыты – 15 (он 

бес) минут;
3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген 

тізбеге сəйкес құжаттардың топтамасын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп 
кеткен құжаттарды ұсынған жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан 
бас тартады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі:
1-кезең: тұрғын үй комиссиясының тұрғын үйді жекешелендіру немесе жазбаша түрде 

дəлелді бас тарту туралы шешімі;
2-кезең: тұрғын үйді беру туралы шешім шығарылған күннен бастап оны мемлекеттік 

кəсіпорындардың жəне мемлекеттік мекемелердің мемлекеттік тұрғын үй қорынан коммуналдық 
меншікке берген жағдайда Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 
616 қаулысымен бекітілген Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті 
мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасына сəйкес жүзеге асырылады. 

Тұрғын үйді беретін орган жекешелендіруге жататын тұрғын үйді коммуналдық тұрғын үй 
қорына ауыстыруды жүзеге асырған кезде бір мезгілде көрсетілетін қызметті алушыға төленуі 
тиіс сома көрсетілген тұрғын үйдің құны туралы анықтама беріледі. 

3-кезең: жергілікті атқарушы орган мен өтініш беруші арасында тұрғын үйді жекешелендіру 
туралы шарт жасау.

Тұрғын үйді жекешелендіру туралы шарт жасалғаннан кейін, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2013 жылғы 2 шілдедегі № 673 қаулысымен бекітілген Мемлекеттiк тұрғын үй қорынан 
берілетін тұрғын үйлерді жекешелендiру қағидаларының (бұдан əрі – Қағидалар) 23-тармағында 
көрсетілген жағдайларды қоспағанда, күнтізбелік отыз күн ішінде жергілікті бюджетке төленуі 
тиіс тұрғын үйдің құнын төлеу жүргізіледі. 

Тұрғын үйді меншікке өтеусіз алған кезде төлем жүргізілмейді.
Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін беру нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.
8. Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, сағат 13.00-ден 14.00, 
14:30-ге дейін түскі үзіліспен, дүйсенбі – жұма аралығында сағат 8.30, 9.00-ден 18:00, 18.30-
ге дейін көрсетіледі.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру сағат 13.00-ден 
14.00, 14:30-ге дейін түскі үзіліспен 09.00-дан 17.30-ге дейін жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызметті көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі алдын ала жазылусыз жəне 
жеделдетіп қызмет көрсетусіз кезек күту тəртібімен көрсетеді.

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) өтініш берген кезде 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

1) 1-кезең: нысан бойынша өздері тұратын үй-жайларын жекешелендіруге жалдаушының 
кəмелетке толған барлық отбасы мүшелерi қол қойған өтініш;

өтініш беруші мен оның отбасы мүшелерінің жеке куəліктерінің не паспорттарының 
көшірмелері;

некеге тұру (бұзу), отбасы мүшелерінің қайтыс болуы, балалардың тууы туралы 
(қажеттілігіне қарай) куəліктердің көшірмелері;

жалдау (жалға алу) шартын не тұрғын үй ордерінің көшірмелері;
аумақтық əділет органының анықтамасы (өтініш берушіде жəне онымен тұрақты тұратын 

отбасы мүшелерінде Қазақстан Республикасы бойынша меншік құқығында оларға тиесілі 
тұрғын үйдің жоқ немесе бар екендігі туралы);

анықтама бюросының немесе ауылдық округ əкімінің тиісті елді мекенде тұратынын рас-
тайтын анықтамасы;

өтініш берушінің отбасы мүшелері деп басқа адамдар танылған жағдайда алғашқысы олар-
ды өтініш берушінің отбасы мүшелері деп тану туралы сот шешімін ұсынады;

халықтың əлеуметтiк осал топтарына жататын азаматтар қосымша өтініш берушінің 
(отбасының) халықтың əлеуметтiк осал топтарына жататынын растайтын құжат;

мемлекеттік қызметшілер, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері, əскери қызметшілер, 
арнаулы мемлекеттік органдардың қызметкерлері, судьялар жəне мемлекеттік сайланба-
лы қызмет атқаратын адамдар жұмыс орнынан (қызметтен) анықтаманы не қызметкердің 
еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесін қосымша ұсынады. Ғарышкерлікке канди-
даттар, ғарышкерлер Қазақстан Республикасының Үкіметі беретін мəртебесін растайтын 
құжаттарды ұсынады;

тұрғын үйді жалдау шарты бойынша берешегі жоқтығын растайтын құжат;
осы Қағидалардың 7-тармағына сəйкес жекешелендірген жағдайда – мемлекеттік тұрғын 

үй қорынан тұрғын үйді жеке меншікке өтеусіз алуға құқығы бар азаматтардың санатына 
жататындығын растайтын құжат.

Қосымша құжаттарды талап етуге тыйым салынады. 
Көрсетілетін қызметті алушы қажетті құжаттарды берген кезде тиісті құжаттар қабылданғаны 

туралы қолхат беріледі;
2) 2-кезең:
Мемлекеттік кəсіпорындардың жəне мемлекеттік мекемелерінің тұрғын үй комиссияларының 

шешімдері болғанда:
мүлікті коммуналдық меншікке беру туралы уəкілетті органның бұйрығының көшірмесі;
мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен басқасына беру қабылдау-беру актісінің көшірмесі; 
көрсетілетін қызметті алушы мен оның отбасы мүшелерінің жеке куəліктерінің немесе 

паспорттарының көшірмелері;
3) 3-кезең: 
Мемлекеттік кəсіпорындардың жəне мемлекеттік мекемелерінің тұрғын үй комиссияларының 

шешімдері болғанда:
мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен басқасына беру қабылдау-беру актісіне қол қояр 

сəтте қалдық құны туралы мəлімет;
мемлекеттік мекемемен немесе кəсіпорынмен жасалған жалға алу (жалға беру) шартын;
жекешендірілетін тұрғын үйдің техникалық паспортының көшірмесін;
жекешелендірген тұрғын үйдің құнын төлегені туралы түбіртекті;
 тұрғын үйді жекешелендіруге жеңілдікке құқық беретін құжаттың көшірмесін (қажет 

болғанда);
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті 

алушының жеке басын сəйкестендіру үшін түпнұсқасы ұсынылады).
Жергілікті атқарушы органдарының тұрғын үй комиссиясының шешімдері болған жағдайда:
көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат (көрсетілетін қызметті 

алушының жеке басын сəйкестендіру үшін түпнұсқасы ұсынылады).
10. Көрсетілетін қызметті беруші мынадай негіздер бойынша:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің (мəліметтердің) анық еместігін анықтау;
2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті 

ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің «Тұрғын үй 
қатынастары туралы» 1997 жылғы 16 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңында белгіленген 
талаптарға сəйкес келмеуі бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартады.

3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін 
қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының шешімдеріне 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті берушінің 

жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым көрсетілетін қызметті беруші басшысының атына осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда «электрондық үкіметтің» веб-порталының құралдары 
арқылы пошта бойынша немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымды қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі жəне 
орны көрсетіле отырып, шағымды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, 
кіріс нөмірі жəне күні) оның қабылданғанын растау болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің, тиісті жергілікті атқарушы органының атына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
қаралуға жатады. Шағымды қараудың нəтижелері туралы дəлелді жауап пошта байланысы 
арқылы көрсетілетін қызметті алушыға жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің, тиісті 
жергілікті атқарушы органының кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органға шағым бере алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап 15 
(он бес) жұмыс күні ішінде қаралуға жатады.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін 
қызметті алушының Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіпте сотқа 
жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету ерекшеліктері ескеріле тырып, қойылатын 
өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары www.mid.gov.kz интернет-
ресурсында орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының қашықтықтан қол жеткізу режимінде мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы арқылы) мемлекеттік 
қызметті көрсетудің тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті берушінің анықтамалық қызметтердің байланыс телефондары 
www.mid.gov.kz интернет-ресурсында орналастырылған. Мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 27 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15387 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 26 маусым         №384        Астана қаласы 

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні 
сертификаттау және оған сертификат беру қағидаларын, 

сондай-ақ аэронавигациялық қызмет көрсетуді 
берушілерге қойылатын сертификаттау талаптарын бекіту 

туралы

«Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» 
2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 1-тармағының 41-27) 
тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні серти-

фикаттау жəне оған сертификат беру қағидалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушілерге 

қойылатын сертификаттау талаптары бекітілсін.
2. «Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет көрсету органын жəне (немесе) 

радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс қызметін сертификаттау жəне оған 

сертификат беру қағидаларын, сондай-ақ Аэронавигациялық ұйымның əуе қозғалысына қызмет 
көрсету органдарына жəне (немесе) радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс 
қызметтеріне қойылатын сертификаттық талаптарды бекіту туралы» (Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10452 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 13 сəуірде жарияланған) Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 6 
ақпандағы № 117 бұйрығының күші жойылды деп танылсын. 

3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Азаматтық авиа-
ция комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін. 

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

 Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
_______________ Т. Сүлейменов
 2017 жылғы 11 шілде

 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 26 маусымдағы №384 бұйрығына 1-қосымша

Аэронавигациялық қызмет көрсетушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Аэронавигациялық қызмет көрсетушіні сертификаттау жəне оған сертификат беру 

қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану 
жəне авиация қызметі туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
(бұдан əрі – Заң) 14-бабы 1-тармағының 41-27) тармақшасына, 35-1 жəне 35-2-баптарына 
сəйкес əзірленген.

2. Осы Қағидалар мынадай тəртіпті айқындайды:
1) сертификаттауды жүргізу жəне аэронавигациялық қызмет көрсетушінің сертифика-

тын беру;
2) аэронавигациялық қызмет көрсетушінің сертификатын тоқтату (кері қайтару) жəне оған 

өзгерістер мен (немесе) толықтырулар енгізу;
3) əуе қозғалысын ұйымдастырудың функционалдық жүйелерінде өзгеріс болған кезде 

ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
3. Қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар қолданылады:
1) авариялық хабар беру (авариялық хабар беру қызметі) – іздестіру-құтқару қызметінің 

көмегін қажет ететін əуе кемелері туралы тиісті ұйымдарды хабардар ету жəне осындай 
ұйымдарға қажетті жəрдем көрсету үшін ұсынылатын қызмет көрсету;

2) аэронавигациялық қызмет көрсету – əуе қозғалысына қызмет көрсетуді, байланыс, нави-
гация жəне бақылау жүйелерін ұсынуды, ұшуларды метеорологиялық жəне іздестіру-құтқарумен 
қамтамасыз етуді, аэронавигациялық ақпарат беруді қамтитын қызмет. 

Қызмет көрсетудің бұл түрлері əуе кеңістігін пайдаланушыларға ұшудың барлық кезеңдеріне 
(қонуға жақындау, əуеайлақ ауданында жəне бағытта) ұсынылады; 

3) аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші – əуе қозғалысын ұйымдастыруды жəне (не-
месе) басқа аэронавигациялық қызмет көрсетуді қамтамасыз ететін заңды тұлға; 

4) аэронавигациялық қызмет көрсетушінің сертификаты – аэронавигациялық қызмет 
көрсетушінің сертификаттық талаптарға сəйкестігін куəландыратын белгіленген үлгідегі құжат 
(бұдан əрі – сертификат);

5) əуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсету – мынадай:
əуе кемелері арасында жəне əуе кемелерінің маневр жасау алаңындағы кедергілермен 

соқтығысуын болғызбау;
əуе қозғалысын жылдамдату жəне реттеу мақсаттарында ұсынылатын қызмет көрсету;
6) əуе қозғалысына қызмет көрсету – əуе қозғалысына ұшу-ақпараттық қызмет көрсету, 

авариялық хабар беру, диспетчерлік қызмет көрсету (аудандық диспетчерлік қызмет көрсету, 
қонуға жақындағанда диспетчерлік қызмет көрсету немесе əуеайлақтық диспетчерлік қызмет 
көрсету);

7) əуе қозғалысына қызмет көрсету органы – аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің 
əуе қозғалысына диспетчерлік қызмет көрсету органы, ұшу ақпараты орталығы немесе əуе 
қозғалысына қызмет көрсетуіне қатысты хабарламаларды жинау пункті;

8) өтініш беруші – сертификат алу үшін азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органға 
өтініш берген заңды тұлға;

9) ұшу-ақпараттық қызмет көрсету – мақсаты ұшудың қауіпсіз жəне тиімді орындалуын 
қамтамасыз ету үшін консультациялар мен ақпарат беру болып табылатын қызмет көрсету;

10) азаматтық авиация саласындағы уəкiлеттi орган (бұдан əрі – уəкiлеттi орган) – Қазақстан 
Республикасының əуе кеңiстiгiн пайдалану жəне азаматтық жəне эксперименттік авиация 
қызметі саласында басшылықты жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

11) аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметі – нақты белгіленген əрекет ету аймағында 
құрылған, əуе навигациясының қауіпсіздігін, тұрақтылығын жəне тиімділігін қамтамасыз етуге 
қажетті аэронавигациялық ақпаратты (деректерді) беруге жауап беретін қызмет; 

12) метеорологиялық орган – халықаралық аэронавигацияны метеорологиялық қамтамасыз 
етуге арналған орган;

13) əуеайлақтық метеорологиялық орган – əуеайлақта орналасқан, əуе кемелерінің ұшуын 
метеорологиялық қамтамасыз етуге арналған қызмет;

14) метеорологялық қадағалау органы – оның жауапкершілік ауданында əуе кемелерінің 
ұшу қауіпсіздігіне ықпал етуі мүмкін атмосферадағы ұшу бағыты мен басқа құбылыстар бой-
ынша нақты немесе ауа райының күтілетін белгілі бір құбылыстарының пайда болуы туралы 
ақпарат дайындап, ұсынатын орган.

4. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушілер аэронавигациялық қызмет көрсетуді 
қойылатын сертификаттау талаптарына (бұдан əрі – сертификаттау талаптары) сəйкес бо-
луы тиіс. 

5. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау үшін «Салық жəне бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 
10 желтоқсандағы Кодексі (бұдан əрі – Салық кодексі) 476-3-бабының 9-тармағына сəйкес 
белгіленген тəртіппен жəне мөлшерде алым алынады. 

Сертификаттау көрсетілген алым мемлекеттік бюджетке төленгеннен кейін жүзеге асы-
рылады.

6. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттауды (бұдан əрі – сертифи-
каттау) уəкілетті орган жүзеге асырады.

7. Сертификаттаудың жалпы мерзімі 21 (жиырма бір) жұмыс күнін құрайды.
Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің филиалдары (өкілдері) бар болған 

жағдайда осы Қағидалардың 14-тармағымен көзделген сертификаттық тексеру жүргізу мерзімі 
4-қосымшаға сəйкес көбейтіледі. 

8. Сертификат иелiктен шығарылмайтын болып табылады жəне ол басқа адамға берілмейді.
2-тарау. Аэронавигациялық қызмет көрсетушіге сертификаттау 

жүргізу жəне сертификат беру тəртібі 
9. Сертификаттаудан өту үшін өтініш беруші осы Қағидаларға 2-қосымшада көзделген 

құжаттарды қоса бере отырып осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша серти-
фикатты алуға уəкілетті органға өтініш (бұдан əрі - өтініш) береді.

10. Уəкілетті орган өтініш жəне құжаттар келіп түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс күні 
ішінде өтінішті қарайды.

11. Осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген талаптарға сəйкес өтініш жəне оған 
қоса берілген құжаттарды қарау қорытындысы бойынша уəкілетті орган осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сертификатты алуға өтініш бойынша шешімді (бұдан 
əрі – шешім) өтініш берушіге жібереді.

12. Уəкілетті орган оң шешім қабылдаған жағдайда шешім шыққан күннен кейін 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде сертификаттық тексеру жүргізу жөніндегі комиссия (бұдан əрі – комиссия) құрылады.

Персоналды құрам, қызмет түрлері (кіші түрлері) жəне нақты қолдану саласында 
сертификаттық тексеруді жүргізу мерзімі жəне комиссия тексеретін аэронавигациялық қызмет 
көрсетуді беруші (аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің филиалдары (өкілдері) 
уəкілетті орган басшысының бұйрығымен айқындалады. 

Бұл ретте бірінші сертификаттық тексеру үшін уəкілетті орган басшысының бұйрығын 
шығару шешім шығарған күннен кейінгі үшінші жұмыс күні, ал одан кейінгі сертификаттық тек-
серулер үшін – алдыңғы сертификаттық тексерудің сертификаттық тексеру актісіне қол қойған 
күннен бастап үшінші жұмыс күні жүзеге асырылады. 

Комиссияның лауазымдық құрамына мемлекеттік авиация инспекторлары енгізіледі.
13. Сертификаттық тексеру аэронавигациялық қызмет көрсетудің қолдану саласына жəне 

түрлеріне (кіші түрлеріне) қатысты жүргізіледі, ол үшін сертификат сұралып, аэронавигациялық 
қызмет көрсетудің мəлімделген түрлеріне (кіші түрлеріне) қатысы бар Өтініш берушінің барлық 
ұйымдастырушылық құрылымдарын, процестері мен құжаттамасын қамтиды. 

Сертификаттық тексеру мерзімдерін есептеу осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес Өтініш 
берушінің филиалдары (өкілдері) санына байланысты айқындалады. 

Сертификаттауға жататын сертификатқа сұрау салынатын аэронавигациялық қызмет 
көрсету түрлерінің (кіші түрлерінің) құрылымы осы Қағидаларға 5-қосымшада келтірілген.

14. Уəкілетті орган нұсқамалық материалды пайдалана отырып аэронавигациялық қызмет 
көрсетуді берушілерге қойылатын сертификаттау талаптарға сəйкес 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
сертификаттық тексеруді жүргізеді.

15. Сертификаттық тексеру нəтижесі бойынша комиссия Өтініш берушінің ұйымдас-
тырушылық құрылымы, процестері мен құжаттамасының нақты жай-күйін, тұжырымдарын, 
ұсынымдарын жəне сертификат беру (беруден бас тарту) мүмкіндігі туралы қорытындысын 
көрсете отырып, осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 2 данада сертификаттық 
тексеру актісін (бұдан əрі - акт) жасайды. 

Актіге барлық комиссия мүшелері қол қояды жəне өтініш берушіге танысуға ұсынады. 
Өтініш берушіге сертификаттық тексеру актісі танысу үшін жіберілген күннен бастап, 

сертификаттау мерзімі өтініш беруші уəкілетті органға қол қойылған актіні бергенге дейін 
есептеу тоқтатылады.

Сертификаттық тексеру актісінде сертификатты беру мүмкін еместігі туралы қорытынды 
көрсетілген жағдайда, уəкілетті орган осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
аэронавигациялық қызмет көрсетуші түрлеріне (кіші түрлерінің) қойылатын сертификаттау 
талаптарына сəйкес келмеушіліктер тізбесін қосымша береді.

Сертификаттық зерттеп-қарау кезінде анықталған сертификаттау талаптарына 
сəйкессіздіктер: 1-санат, 2-санат жəне 3-санат болып үш санатқа бөлінеді.

1-санатқа қызметті жүзеге асыруға кедергі келтірмейтін жəне өндірісті жетілдіру кезінде ол 
жойылуға тиіс сертификаттау талаптарына сəйкессіздік жатады.

2-санатқа азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органмен келісілген мерзімдерде 
жойылған немесе шектеулер енгізілген жағдайда қызметті жүзеге асыруға кедергі келтірмейтін 
сертификаттау талаптарына сəйкессіздік жатады.

3-санатқа қызметті жүзеге асыруға кедергі келтіретін сертификаттау талаптарына 
сəйкессіздік жатады.

16. 3-санаттағы сертификаттау талаптарына сəйкессіздіктер өтініш берушінің техникалық 
жəне қаржылық мүмкіндіктері негізге алына отырып, адамның өмірі мен денсаулығын, қоршаған 
ортаны қорғауды, ұшу қауіпсіздігі мен авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге өтініш 
берушінің қабілетсіздігімен сипатталады.

3-санаттағы сертификаттау талаптарына сəйкессіздік кезінде азаматтық авиация 
саласындағы уəкілетті орган сертификат (авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған 
куəлік) беруден бас тартады не өтініш беруші анықталған сəйкессіздіктерді жойған кезге дейін 
Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда жəне тəртіппен сертификаттың 
(авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куəліктің) қолданысын шектейді.

17. 2-санаттағы сертификаттау талаптарына сəйкессіздік кезінде азаматтық авиация 
саласындағы уəкілетті орган:

1) анықталған сəйкессіздікті жою үшін ол анықталған кезден бастап үш айдан аспай-
тын мерзім белгілейді. Өтініш беруші анықталған сəйкессіздікті жою жөніндегі түзету іс-
қимылдарының жоспарын əзірлейді жəне сертификаттық зерттеп-қарау нəтижелерімен 
танысқан кезден бастап он жұмыс күні ішінде азаматтық авиация саласындағы уəкілетті 
органға ұсынады;

2) өтініш беруші ұсынған анықталған сəйкессіздікті жою жөніндегі шараларды бағалау 
негізінде түзету іс-қимылдарының жоспарын бекітеді не оны негіздемесімен қоса пысықтауға 
қайтарады.

Өтініш беруші түзету іс-қимылдарының жоспарында көрсетілген мерзімді өзгерту қажеттілігі 
туралы негіздемені ұсынған жағдайда, азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган оны 
ұзартады.

18. Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган өтініш берушінің түзету іс-
қимылдарының жоспарын ұсынуын жəне (немесе) жоспарда белгіленген мерзімдерде түзету 
іс-қимылдарын орындауын тексеру жүргізу жолымен бақылайды.

Егер өтініш беруші түзету іс-қимылдарының қолайлы жоспарын ұсынбаса немесе азаматтық 
авиация саласындағы уəкілетті орган белгілеген мерзімдерде түзету іс-қимылдарын орын-
дамаса, 2-санаттағы сертификаттау талаптарына сəйкессіздік 3-санаттағы сертификаттау 
талаптарына сəйкессіздікке айналады жəне азаматтық авиация саласындағы уəкілетті орган 
сертификатты беруден бас тартады немесе бұрын берілген сертификатты кері қайтарып алады.

1-санаттағы сертификаттау талаптарына сəйкессіздік кезінде түзету іс-қимылдарының 
жоспары талап етілмейді.

19. Түзету іс-қимылдарының жоспарын уəкілетті орган бекіткен күннен бастап сертифи-
каттау мерзімін есептеу анықталған сəйкес келмеушіліктер жойылғанға дейін тоқталады.

Түзету іс-қимылдарының жоспарында белгіленген мерзімде сəйкес келмеушіліктер 
жойылғаннан кейін өтініш беруші уəкілетті органға растайтын құжаттамамен қоса оларды жою 
туралы еркін нысандағы анықтама ұсынады. 

Уəкілетті орган тексергеннен кейін сəйкес келмеушіліктер жойылған соң 7 (жеті) жұмыс 
күні ішінде (анықтама келіп түскен күннен бастап) сертификаттық тексеру аяқталған болып 
саналады, ол туралы осындай тексеру аяқталған сəттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
өтініш берушіге хабарланады. 

20. Сертификаттық тексеру кезінде анықталған сəйкес келмеушіліктер жойылған жағдайда 
жəне өтініш беруші сертификаттық талаптарға сəйкес болған жағдайда, Осы Қағидаларға 
8-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Уəкілетті орган сертификатты беруді 3 (үш) жұмыс күні 
ішінде жүзеге асырады.

21. Түзету іс-қимылдарының жоспарымен белгіленген сəйкес келмеушіліктер жойылған 
жағдайда анықтама мен сəйкес келмеушіліктерді жою туралы тиісті растайтын құжаттамаларды 
берген күнінен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде сертификат беріледі. 

22. Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес сертификат аэронавигациялық қызмет көрсетудің рұқсат 
етілген түрлерін (кіші түрлерін) жəне оның қолдану саласын көрсете отырып бес жылға беріледі.

Сертификат аэронавигациялық қызмет көрсетудің барлық немесе бөлек түрлеріне (кіші 
түрлеріне) ресімделеді. 

Бұл ретте, аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші өзінің қызметін сертификатқа 
сəйкес қатаң жүзеге асырады.

23. Сертификаттық тексеру процесінде табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайлардан, құралдардың істен шығуын немесе ақауын жоюдан туындаған не ұшу қауіпсіздігін 
басқару жүйесін енгізу жоспарының орындалуына байланысты сертификаттық талаптар-
дан ауытқулар мемлекеттік авиация инспекторларымен анықталған жағдайда, комиссия 
сертификаттық талаптарға сəйкессіздіктерді жою кезеңіне белгіленген деңгейге балама ұшу 
қауіпсіздігі деңгейін қамтамасыз ететін өтініш беруші қабылдаған қосымша шараларды көрсете 
отырып, сертификат беру мүмкіндігін белгілейді. 

Сертификаттық талаптарға сəйкессіздіктерді жою кезеңін уəкілетті орган айқындайды, 
бірақ ол екі жылдан аспайды. 

Сертификаттық талаптарға сəйкессіздіктерді жою кезеңіне сертификат беру мүмкіндігі 
тиісті негіздемесімен сертификаттық тексеру актісінде көрсетіледі. 

Сертификаттық талаптарға сəйкессіздіктерді жою кезінде сертификаттық тексеру актісіне 
қол қойған күннен бастап сертификат бес жылдан аспайтын мерзімге ұзартылады.

24. Сертификат беруден бас тарту үшін мыналар негіз болып табылады:
1) Заңның 16-бабында көзделген сəйкессіздік анықталса;
2) өтініш берушіге қатысты осы қызмет түрлерін көрсетуге тыйым салынатын соттың 

шешімі болса;
3) өтініш берушінің ұсынған құжаттарының толық немесе анық емес екендігі анықталса;
4) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген талаптарға 

өтініш берушінің немесе ұсынылған материалдың, объектілердің, берілген жəне мəліметтері 
сəйкессіздіктері. 

3-тарау. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің сертификатын тоқтата 
тұру (кері қайтарып алу), оған өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу тəртібі 

25. Сертификаттың қолданылуы тоқтатылған немесе оны кері қайтарған жағдайда, уəкілетті 
орган аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіге қабылданған шешім туралы хабарлайды.

(Соңы 14-бетте) 
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26. Сертификатты кері қайтарып алған жағдайда, сертификаттың иесі сертификаттың 
түпнұсқасын уəкілетті органға сертификаттың кері қайтарылуы туралы жазбаша хабарлама 
алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қайтарып береді.

27. Сертификат оның иесінің өтініші бойынша толық немесе ішінара шектелуі мүмкін. 
Мұндай жағдайда иесі уəкілетті органға аэронавигациялық қызмет көрсетудің шығарып 

тасталатын түрлерін (кіші түрлерін) көрсете отырып, негіздемесімен еркін нысанда өтініш 
жолдайды. 

Уəкілетті орган өтінішті алған күннен бастап 5 (бесінші) жұмыс күні аэронавигациялық 
қызмет көрсетушіні сертификаттағы шектеулер енгізу жөніндегі қабылданған шешім туралы 
хабардар етеді.

28. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші сертификатта бұрын көрсетілмеген жаңа 
аэронавигациялық қызмет көрсету түрлерін (кіші түрлерін) жүзеге асыру үшін өтініш беруші 
уəкілетті органға осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш пен осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес мəлімделген аэронавигациялық қызмет көрсету түрлеріне 
(кіші түрлеріне) қатысты бөлігіндегі құжаттар тізбесін жолдайды.

Қолданыстағы сертификатқа қызмет саласы кеңейтілген (өзгерістер мен толықтырулар) 
енгізген жағдайда осы тарауда белгіленген тəртіпте аэронавигациялық қызмет көрсетуші 
уəкілетті органға жүгінеді. 

Бұл ретте, аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші қосымша сертификаттау үшін 
Салық Кодексі 476-3-бабының 9-тармағымен белгіленген аэронавигациялық қызмет көрсетуді 
берушілерін сертификаттауға жарнасынан алынатын алым 10% көлемде алым төлейді.

29. Құрамына бес жəне одан көп филиалдар (өкілдер) енетін аэронавигациялық қызмет 
көрсетуді берушіні қайта сертификаттау кезінде əуе қозғалысын ұйымдастыру кезінде ұшу 
қауіпсіздігіне тұрақты қадағалау бағдарламасының нəтижелері бойынша уəкілетті орган 
сертификаттық тексеру жүргізу үшін мəлімделген филиалдардың (өкілдердің) жартысынан кем 
емес бөлігін құрайтын ол айқындаған филиалдарға (өкілдерге) сертификаттық тексеру жүргізу 
туралы шешім қабылдайды. Бұл ретте əуе қозғалысын ұйымдастыру кезіндегі ұшу қауіпсіздігіне 
тұрақты қадағалау бағдарламасының нəтижелері бойынша анықталған сəйкессіздіктердің ең 
көп мөлшері бар филиалдар (өкілдер) таңдалады. 

30. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші атауының немесе оның ұйымдық-құқықтық 
нысанының өзгеруі кезінде немесе қолданыстағы сертификаттың қолданылу саласы өзгермеген 
өзге жағдайларда, сондай-ақ осы Қағидалардың талаптарына жəне сертификаттау талаптарына 
толық сəйкестігі болған жағдайда өтініш беруші уəкілетті органға осы Қағидаларға 2-қосымшада 
көрсетілген құжаттарды ұсынумен сертификатты ауыстыруға еркін нысанда өтініш береді. 

Бұл ретте сертификаттық тексеруді жүргізу талап етілмейді, ал жаңа сертификат 10 жұмыс 
күні ішінде ақы төлеусіз беріледі.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіге бұрын берілген сертификаты уəкілетті 
органға қайтарылуға тиіс жəне жою актісіне сəйкес жою тəсілін көрсете отырып, еркін ны-
санда жоюға жатады.

31. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші сертификаттың сақталуын қамтамасыз 
етеді. Сертификат бүлінген немесе жоғалған (ұрланған) жағдайда, аэронавигациялық қызмет 
көрсетуді беруші еркін нысанда негіздемесімен бірге сертификаттың телнұсқасын алуға өтініш 
береді. Уəкілетті орган сертификаттың телнұсқасын беруді өтініш келіп түскен күннен бастап 
3 (үш) жұмыс күні ішінде жүргізеді.

Бұл ретте, сертификаттық тексеруді жүргізу талап етілмейді, ал сертификаттың телнұсқасы 
ақы төлемей 3 (үш) жұмыс күні ішінде беріледі.

4-тарау. Ұшу қауіпсіздігіне байланысты əуе қозғалысын ұйымдастырудың 
функционалдық жүйелерін өзгерістер 

32. Уəкілетті органмен алдын ала келісуге жататын əуе қозғалысының функционалдық 
жүйелеріндегі өзгерістер тізбесі (бұдан əрі – Тізбе) осы Қағидаларға 10-қосымшасында 
көрсетілген.

33. Тізбеде көрсетілген ұшу қауіпсіздігіне байланысты əуе қозғалысын ұйымдастырудың 
функционалдық жүйелеріне өзгерістерді келісуге сұрау салуды аэронавигациялық қызмет 
көрсетуді беруші осы Қағидаларға 12-қосымшада көрсетілген құжаттарды қоса бере отырып, 
еркін жазбаша нысанда уəкілетті органға ұсынады. 

34. Уəкілетті орган əуе қозғалысын ұйымдастырудың функционалдық жүйесіндегі 
жоспарланған өзгерістер тəуекелін бағалау бойынша есепті сұрау салу келіп түскен күннен 
бастап жиырма жұмыс күні ішінде қарастыруды жүргізеді.

Қарастыру нəтижелері бойынша уəкілетті орган ұсынылған есепті келісу немесе келісуден 
бас тарту туралы шешім шығарады. 

35. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіге осы Қағидаларға 12-қосымшада 
көрсетілген құжаттар тізбесін толық ұсынбаған жағдайда келісуден бас тартуы мүмкін.

 Келісуден бас тартқан жағдайда, уəкілетті орган Аэронавигациялық қызмет көрсетуді 
берушіге тиісті негіздемесі бар ресми хабарлама жібереді. 

36. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушілер осы Қағидаларға 9-қосымшада 
көрсетілген ұшу қауіпсіздігіне байланысты əуе қозғалысын ұйымдастырудың функционалдық 
жүйелеріне өзгерістер енгізгенге дейін уəкілетті органды мұндай өзгертулер туралы осы 
Қағидаларға 11-қосымшада көрсетілген нысан бойынша 20 жұмыс күні ішінде хабардар етеді.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші сертификатын алуға өтініш
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
           (өтініш берушінің толық атауы, БСН)
мақсатында
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
   (сертификат алу)
 Сертификаттау жүргізуіңізді сұраймын
Аэронавигациялық қызмет көрсетудің мəлімделген түрі (кіші түрі):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Өтініш беруші:
 1. Сертификаттау рəсімдерін орындауға;
 2. Қойылатын сертификаттық талаптарға жауап беруге;
 3. Өтініш беруші əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі саласындағы Қазақстан 

Республикасы заңнамасының жəне нормативтік құқықтық актілерінің талаптарын мой-
ындайды жəне оларды орындауға, азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органның 
аэронавигациялық қызмет көрсетуге бақылау жүргізуді жүзеге асыруына мүмкіндік беруге 
міндеттенеді.

 _______________ ___________________________________________
 (лауазымы, қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), күні)
 М.О.
Қосымша:

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидаларына 2-қосымша

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің сертификат алуға арналған 
өтінішке қоса берілетін құжаттар тізбесі

1. Жарғының көшірмесі; 
2. Куəліктің көшірмесі* немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама; 
3. Қаржылық-экономикалық жағдай туралы ақпарат (өтініш берушінің жеке мөрімен 

расталған).
4. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші əуе қозғалысына қызмет көрсету қызметінің 

жəне (немесе) радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс қызметінің жəне (немесе) 
іздеу мен құтқаруды үйлестіру орталығының жəне (немесе) метеорологиялық органның жəне 
(немесе) аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметінің бағыныштылық нұсқауын қамтитын 
ұйымдық құрылымы (мəлімделетін қызмет түріне байланысты). 

5. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші əуе қозғалысына қызмет көрсету қызметінің 
жəне (немесе) радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс қызметінің жəне (немесе) 
іздеу мен құтқаруды үйлестіру орталығының жəне (немесе) метеорологиялық органның жəне 
(немесе) аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметінің штат кестесі жəне персоналмен 
жасақталуы туралы мəліметтер (мəлімделетін қызмет түріне байланысты). 

6. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші əуе қозғалысына қызмет көрсету қызметі 
жəне (немесе) радиотехникалық жабдықты пайдалану жəне байланыс қызметі жəне (немесе) 
іздеу мен құтқаруды үйлестіру орталығы жəне (немесе), метеорологиялық орган жəне (не-
месе) аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметі туралы ереже (мəлімделетін қызмет 
түріне байланысты). 

7. Құрамына əуе қозғалысына қызмет көрсету қызметі, радиотехникалық жабдықты пай-
далану жəне байланыс қызметі жəне (немесе) іздеу мен құтқаруды үйлестіру орталығы жəне 
(немесе) метеорологиялық орган жəне (немесе) аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметі 
кіретін аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің басшы құрамы туралы мəліметтер, басшы 
құрамының жұмыс тəжірибесі мен білімі туралы тиісті құжаттардың көшірмелері. 

8. Аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші кемінде 3 жыл кезеңге арналған бекітілген 
даму жоспары (өз құрамында бес немесе одан да көп филиалдары (өкілдері) бар ұйымдар үшін). 

9. Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері туралы заңнамасының талап-
тарына сəйкес сақтандыру міндеттемелері бойынша мəліметтер. 

10. Техникалық оқу жəне персоналдың біліктілігін арттыру курстарын жоспарлауды, өткізуді 
растайтын құжаттама. 

11. Азаматтық авиация саласындағы уəкілетті органмен келісілген əуе қозғалысына қызмет 
көрсету, жəне (немесе) байланыс, навигация мен бақылау жүйелерін ұсыну, жəне (немесе) 
ұшуларды метеорологиялық жəне (немесе) іздеу-құтқарумен қамтамасыз ету жəне (немесе) 
аэронавигациялық ақпаратты ұсыну бұзушылығына байланысты күтпеген жағдайлар кезіндегі 
іс-шаралар жоспары. 

12. Ұшу қауіпсіздігін басқару бойынша бекітілген басшылық (егер, ұшу қауіпсіздігін басқару 
жүйесі қызмет көрсетудің балама түрін шарттық негізде ұсынатын басқа АНҚ берушінің 
бақылауында болса – мұндай берушінің ұшу қауіпсіздігін басқару бойынша бекітілген 
басшылығы шартпен қоса беріледі). 

13. Салыстырып тексеру үшін түпнұсқасын ұсына отырып, сертификаттау өткізгені үшін 
мемлекеттік баж салығын төлеу фактісін растайтын төлеу тапсырмасы данасының көшірмелері. 

14. Диспетчердің, оператордың жұмыс технологиясының көшірмелері (сертификаттау үшін 
мəлімделген əр бөлімше үшін). 

15. Соңғы бір жыл ішіндегі əуе трассаларындағы (жауапкершілік ауданындағы) əуе 
қозғалысының қарқындылығы жəне əуе қозғалысын ұйымдастыру (бұдан əрі – ƏҚҰ) 
секторларының (аймақтарының) қызмет көрсету мүмкіндіктері туралы анықтама. 

16. Радиотехникалық жабдық пен байланысты пайдалану қызметіне бекітілген ұшуды 
радиотехникалық қамтамасыз ету (бұдан əрі – ҰРТҚ) жəне байланыс құралдарының жиынтық 
тізбесі. 

17. ҰРТҚ жəне байланыс құралдарын пайдалану, оларға техникалық қызмет көрсету 
тəртібін айқындайтын құжаттар: 

1) ҰРТҚ жəне авиациялық электр байланыс құралдарын резервтеу бойынша бекітілген 
нұсқаулықтар тізбесі; 

2) ҰРТҚ жəне байланыс құралдарына (жай-күйіне қарай қызмет көрсетілетіндерінен басқа) 
техникалық қызмет көрсету жəне оларды жөндеу кестесі; 

3) ҰРТҚ мен авиациялық электр байланыс құралдарына техникалық қызмет көрсету жəне 
жөндеуге аэронавигациялық ұйымның басқа ұйымдармен жасасқан келісімдерінің көшірмелері; 

4) өлшеу жəне бақылау құралдарының есепке алынғаны туралы ақпарат; 
5) ҰРТҚ жəне байланыс құралдарына жерде тексеру жүргізілгені туралы ақпарат; 
6) ҰРТҚ жəне байланыс құралдарына ұшу кезінде тексеру жүргізілгені туралы ақпарат; 
7) ҰРТҚ жəне байланыс құралдарының Қазақстан Республикасының «Қазақстан 

Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызмет туралы» Заңының 14-бабының 
41-39) тармақшаларына сəйкес бекітілетін азаматтық авиация əуеайлақтарының (тікұшақ 
айлақтарының) пайдалануға жарамдылығы нормаларына сəйкес келетіні туралы ақпарат; 

18. Аэронавигациялық ақпараттар басқармасының қызметі персоналының жұмыс тəртібін 
анықтайтын құжаттар:

1) бекітілген лауазымдық нұсқаулықтар;
2) бастапқы аэронавигациялық ақпаратты (мəліметтерді) берушілер жəне АҚБ қызметі 

арасындағы жасалған келісімдер;
3) АҚБ қызметінің ішкі бөлімдері арасындағы өзара іс-қимыл рəсімдері;
4) бастапқы аэронавигациялық ақпаратты берушінің қолданыстағы тізбесі;
5) АҚБ қызметінің бекітілген құрылымы;
6) сапа менеджменті жүйесінің сертификаты.
19. Метеорологиялық жабдықты орналастыру құрамы мен сызбалары.
20. Əуеайлақта ұшуды метеорологиялық қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық.
21. Метеорологиялық жабдыққа соңғы тексеру жүргізу туралы ақпарат.
22. Метеорологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асыратын персоналдың бекітілген үлгілік 

лауазымдық нұсқаулықтары.
23. Авиациялық метеорологиялық персоналдың құзыреттілігіне жүргізілген бағалауды 

растайтын құжаттар:
- құзыреттілігіне бағалау жүргізудің бекітілген əдістемесі; 
- құзыреттілігіне соңғы жүргізілген бағалау жөніндегі анықтама.
24. Халықаралық стандарттау ұйымының (ИСО) 900 сериялы сапа менеджменті жүйесінің 

сертификаты.
25. Іздестіру жəне құтқарудың үйлестіру орталығы персоналының жұмысын айқындайтын 

құжаттар:
1) бекітілген лауазымдық нұсқаулықтар;
2) бекітілген жұмыс технологиясы.
 
Ескертпе: *«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңды тұлғаларды 

мемлекеттік тіркеу жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу мəселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасының Заңы қолданысқа енгізілгенге дейін берілген заңды тұлғаны (филиалды, 
өкілдікті) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлік заңды тұлғаның қызметі тоқтатылғанға 
дейін қолданыста болады; 

құжаттардың көшірмелері өтініш берушінің қолымен жəне мөрімен куəландырылады.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидаларына 3-қосымша

Нысан

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің сертификатын 
алуға берілген өтініші бойынша шешім

№ ___ _____    жылғы «___» ________________
_____________________________________________________________________________

 (өтініш берушінің толық атауы)
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің атауы)
сертификаттау жүргізуге берілген 20__ жылғы «___» ________________________________
№ _________ өтінімді қарап, мынаны хабарлаймыз:
1. Сіз ұсынған құжаттар аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау жəне 

сертификат беру қағидалары белгілеген талаптарға сəйкес келеді (сəйкес келмейді) (сəйкес 
келмеген жағдайда сəйкес келмеген тармағы көрсетіледі)

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Сертификаттық тексеру ___ бастап ___ дейінгі аралықта жоспарлануда.
____________________________________________________
____________________________________________________
Уəкілетті органның басшысы
не ол уəкілеттік берген адам
МО
____________________________________________________
(қолы, Т.А.Ə.(бар болған жағдайда)
20__ жылғы «___» ___________

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау жəне 
оған сертификат беру қағидаларына 4-қосымша

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттық тексеру жүргізу 
үшін қажетті жұмыс күнінің саны

Филиалдар (өкілдер) 
саны

Сертификаттауға тексеру жүргізуге берілген жұмыс 
күндерінің саны

2 10
3 15
4 20
5 25
6 30
7 35
8 40

9 45
10 50
11 55
12 60
13 65
14 70
15 75
16 80
17 85
18 90
19 95
20 100
21 105
22 110
23 115
25 120

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау жəне 
оған сертификат беру қағидаларына 5-қосымша

Нысан
Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің сертификат сұралған, 

сертификаттауға жататын барлық аэронавигациялық қызмет көрсету түрлері 
(кіші түрлері)

Қызмет 
көрсету Қызмет көрсету түрі Қызмет көрсетудің кіші түрі Ескертпе

1 2 3 4

Əуе 
қозғалысына 
қызмет 
көрсету 
(ATS)

Əуе қозғалысына 
диспетчерлік 
қызмет көрсету 
(ATS)

Аудандық диспетчерлік 
қызмет көрсету ---

Қонуға жақындағанда 
диспетчерлік қызмет 
көрсету

---

Əуеайлақты диспетчерлік 
қызмет көрсету

---

Ұшу-ақпараттық 
қызмет көрсету 
(FIS)

OFIS деректерін тарату
---Консультациялар мен 

ақпараттарды ұсыну
Дауыстық деректерді 
қолдануға негіздеген 
(дауыстық ATIS), əуеайлақ 
маңында ақпаратты авто-
матты тарату қызметі

---

Əуеайлақ ауданында 
ақпаратты деректерді тара-
ту желісі (D – ATIS) арқылы 
автоматты тарату қызметі

---

VOLMET радиохабарла-
рын тарату ---

Авариялық хабар 
беру (AL) --- ---

Əуеайлақтық ұшу-
ақпараттық қызмет 
көрсету AFIS)

--- ---

 Əуе кеңістігінің 
дизайнын, əуе 
трассаларын жəне 
əуеайлақтық сызба-
ларды талдайтын 
қосалқы қызмет 
көрсету

------ -----

Байланыс, 
навига-
ция жəне 
бақылау 
жүйесін беру 
(CNS)

Байланыс (С)

Авиациялық радиобайла-
ныс (əуе-жер байланысы)

Ұшу-ақпараттық қызмет 
көрсету үшін
Аудандық диспетчерлік 
қызмет көрсету үшін
Қонуға жақындағанда 
диспетчерлік қызмет 
көрсету үшін
Əуеайлақтық 
диспетчерлік қызмет 
көрсету үшін
Авиациялық жұмыстарды 
орындау үшін
Авариялық-құтқару 
жəне іздестіру-құтқару 
жұмыстарына арналған 
авариялық радиобайла-
ныс үшін 

Авиациялық электр байла-
нысы (жер-жер байланысы)

ƏҚҚҚ органдарының 
өзара іс- қимылын 
қамтамасыз ету үшін 
Əуежай ішіндегі электр 
байланысы үшін
Тіркелген авиациялық 
электр байланыс желісі 
үшін

Навигация (N)

Əуе кеңстігінде NDB дабы-
лын қамтамасыз ету -----

Əуе кеңістігінде VOR дабы-
лын қамтамасыз ету ------

Əуе кеңістігінде DME дабы-
лын қамтамасыз ету -------

Əуе кеңістігінде ILS дабы-
лын қамтамасыз ету

I санат
II санат
III санат
III A санаты
III B санаты
III C санаты

Əуе кеңістігінде GBAS да-
былын қамтамасыз ету -------

Бақылау (S)

Бір жақты шолу радиолока-
торы деректерін ұсыну -------

Екі жақты шолу радиолока-
торы деректерін ұсыну

Mode A/C
Mode S

ADS-B деректерін ұсыну ------
Əуе қозғалысын 
басқарудың 
автоматтандырылған 
жүйесі (ƏҚБ АЖ)

------

Əуе қозғалысын автоматты 
басқару құралдары 

Əуе қозғалысын 
басқарудың 
автоматтандырылған 
жүйесі (ƏҚБ АЖ)
Əуе қозғалысын 
басқарудың құралдарын 
автоматтандырылған 
құралдар кешені (ƏҚБ 
АҚК)
Əуе қозғалысын 
басқарудың 
автоматтандырылған 
жұмыс орны (ƏҚБ АЖО)

Байланыс, навига-
ция жəне бақылау 
жүйесін беру (жал-
пы қызметтері)

Радиолокациялық 
ақпаратты, ұшу 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ететін диспетчерлік 
қызметтер мен лауазымды 
тұлғалардың сөйлесулерін 
құжаттау жабдығы

Бақылау құралдарының 
ақпаратын құжаттау 
жабдығы 
Диспетчерлік 
қызметтердің, опе-
раторлар мен 
ұшуды қамтамасыз 
етуші тұлғалардың 
сөйлесулерін құжаттау 
жабдығы 

Басқа қызмет 
көрсетулер

Аэронавигациялық 
ақпарат беру

Аэронавигациялық ақпарат 
жинағын шығару ------

NOTAM шығару ------
Автоматтандырылмаған 
ұшу алды ақпарат бюлле-
теньдерін шығару (PIB)

------

Ұшуды 
метеорологиялық 
қамтамасыз ету 

Əуеайлақтық 
метеорологиялық ұйым

Метеорологиялық 
қамтамасыз ету 4 (А, Б, В) 
немесе 2, 3 (Г, Д) немесе 
1 (Е) (ҰҚЖ кластары) 
кодтық белгілерімен 
ҰҚЖ үшін
қонуға аспаптар немесе 
көзбен шолып кіру бойын-
ша қонуға кіру талаптары-
на сəйкес келеді
Метеорологиялық 
қамтамасыз ету ИКАО І 
санаты бойынша қонуға 
нақты беттеу талаптары-
на сəйкес келеді
Метеорологиялық 
қамтамасыз ету ІІ санаты 
бойынша қонуға нақты 
беттеу талаптарына 
сəйкес келеді

Метеорологиялық бақылау 
органы -------

Іздестіру-құтқаруды 
қамтамасыз ету -----

Іздестіру жəне құтқару 
үйлестіру орталығының 
қызметін ұсыну

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидаларына 6-қосымша

Нысан

Сертификаттық тексеру актiсi
____________________________________________________________________ 
  (уəкiлеттi органның атауы)
____________________________________________________________________
20__ жылғы «___» __________ № __ бұйрығына сəйкес төмендегi құрамдағы
               комиссия:
Төраға:______________________________________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы)
Комиссия мүшелерi:
____________________________________________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы)
____________________________________________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы)
________________________________________сертификаттық тексеру жүргiздi.
(аэронавигациялық қызмет көрсетушінің атауы (оның филиалдарының (өкілдерінің) (егер 

қолданылатын болса)
Қорытынды мəтiнi:____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Төраға: _____________________________________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)), (қолы, күні)
Комиссия мүшелерi:
___________________________________________________________________
 (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)) (қолы, күні)
___________________________________________________________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)), (қолы, күні)
Актiмен таныстым:
Аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші басшысы
______________________ ____________________________________________ 
  (лауазымы) (қолы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидаларына 7-қосымша

Нысан

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің сертификаттық талаптарға 
сəйкессiздiктер тiзбесi

№ Сəйкессiздiктiң мазмұны Ескертпе

Комиссия мүшелерi: __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Таныстым:
Аэронавигациялық ұйымның басшысы
_____________ ______________________________________
 (лауазымы) (қолы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидаларына 8-қосымша

Нысан
Елтаңба

Уəкілетті органның атауы
Уəкiлеттi органның мекенжайы

Сертификатты берген уəкiлеттi органның бизнес сəйкестендіру нөмiрi
Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің сертификаты

№ ________
20__жылғы «__» ______берiлдi. Қолданылу мерзiмi 20_жылғы «__» _________ дейiн. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (аэронавигациялық қызмет көрсетуді беруші ұйымның атауы, БСН, 
  заңды мекенжайы)
Осы сертификат
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушiнiң атауы)

аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіге қойылатын сертификаттық талаптарға 
аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің сəйкес екендiгiн куəландырады.

Қызмет көрсету түрі мен (кіші түрі) сертификаттың қолданылуы аясы осы 
сертификатқа қосымшада көрсетілді. 
Сертификат__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 (азаматтық авиация саласындағы уəкiлеттi органның атауы)
комиссиясының 20__ жылғы «___» ________________№ ____ сертификаттық тексеру 

актiсi негiзiнде берiлдi.
АНҚ берушіге қойылатын сертификаттық талаптарға сəйкестiгiн тұрақты бақылауды
____________________________________________________________________
 (азаматтық авиация саласындағы уəкiлеттi органның атауы)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
жүзеге асырады.

М.О.
Уəкiлеттi органның лауазымды тұлғасы
не ол уəкiлеттiк берген тұлғалар
___________________________________________
(қолы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушінің сертификатына қосымша
№__________

Нысан

Сертификаттың қолданылу аясы
Қызмет көрсету Қызмет көрсету 

түрi
Қызмет көрсетудің 

кiшi түрі
Ескертпе

Əуе қозғалысына қызмет көрсету

байланыс, навигация жəне бақылау 
жүйесін ұсыну

аэронавигациялық ақпарат ұсыну
ұшуды метеорологиялық қамтамасыз 
ету
ұшуды іздестіру-құтқарумен 
қамтамасыз ету

М.О.
Уəкiлеттi органның лауазымды тұлғасы
не ол уəкiлеттiк берген тұлғалар
______________________________________________
(қолы, (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидаларына 9-қосымша

Уəкілетті органды хабарландыруға жататын əуе қозғалысын ұйымдастырудың 
функционалдық жүйелеріндегі өзгерістер тізбесі 

Хабарландырылуға жататын əуе қозғалысын ұйымдастырудың функционалдық 
жүйелеріндегі өзгерістерге:

1) Əуе кеңістігінде немесе əуеайлақта қолдануға жататын ұшып шығу жəне ұшып келу 
қағидаларын қосқанда ұшуды жүргізудің жаңа енгізілген пайдалану рəсімдері; (PBN, SID/STAR, 
Параллельді немесе түгел паралельді ұшу-қону жолағындағы (бұдан əрі - ҰҚЖ) операциялар);

2) ƏҚҰ маршруттарының құрылымының өзгеруі;
3) Əуе кеңістігі құрылымының өзгеруі (əуеайлақтардың аудандары шекараларының өзгеруі, 

ресекторизациялау);
4) ҰҚЖ жəне/немесе əуеайлақта рульдік жол конфигурациясының физикалық өзгеруіне 

байланысты ƏҚҰ рəсімдері;
5) Байланыс, бақылау жабдығының жəне басқа да жүйелер мен жабдықтардың ұшуда 

қауіпсіздігі үшін мəні барларының, соның ішінде жаңа функциялар жəне/немесе мүмкіндіктерін 
қамтамасыз ететін жаңа жүйелерді енгізу жатады.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидаларына 10-қосымша

Уəкілетті органмен алдын ала келісуге жататын əуе қозғалысын ұйымдастырудың 
функционалдық жүйесіндегі өзгерістер тізбесі

 Алдын ала келісуге жататын əуе қозғалысын ұйымдастырудың функционалдық жүйесіндегі 
өзгерістерге:

1) Нақты əуе кеңістігінде немесе əуеайлақта қолдануға жататын эшелондаудың 
қысқартылған минимумы;

2) Əуе кеңістігі құрылымының өзгеруі (əуе қозғалысына қызмет көрсету аудандарының, 
бақыланылмайтын əуе кеңістігі аудандары шекараларының өзгеруі) жатады.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидаларына 11-қосымша

Нысан

Ұшу қауіпсіздігіне байланысты əуе қозғалысын ұйымдастырудың функционалдық 
жүйесіндегі өзгерістер туралы хабарлама

Осы хабарлама арқылы __________________ (өтініш берушінің толық атауы, БСН)
ұшу қауіпсіздігіне байланысты əуе қозғалысын ұйымдастырудың функционалдық 

жүйесіндегі алдағы өзгерістер туралы хабарлайды.
Өзгеріс мыналарды білдіреді:
_______________________________________________________
 (алдағы өзгерістердің қысқаша мазмұны)
______________ ________________________________________
(лауазымы, қолы) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), күні)
 
М. О.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіні сертификаттау 
жəне оған сертификат беру қағидаларына 12-қосымша

Ұшу қауіпсіздігіне байланысты əуе қозғалысын ұйымдастырудың функционалдық 
жүйесіндегі өзгерістер туралы хабарламаға тіркелетін құжаттар тізбесі

1. ƏҚҰ жүйесіне жоспарланған өзгерістерге байланысты тəуекелді бағалау бойынша 
есеп беру;

2. Өзгерістерді енгізудің алдын ала жоспары
Ескерту: барлық құжаттар аэронавигациялық қызмет көрсетушінің басшысы қолымен 

куəландырылады.

 Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 26 маусымдағы № 384 бұйрығына 2-қосымша 

Аэронавигациялық қызмет көрсетуді берушіге қойылатын 
сертификаттық талаптар

Осы Сертификаттық талаптар (бұдан əрi – талаптар) аэронавигациялық қызмет көрсетушіге 
қойылатын талаптарды (бұдан əрi – АНҚ берушіде) айқындайды.

Талаптарда қарастырылатындар:
1. Жалпы талаптарға жататындар:
1) АНҚ берушіде бар болуы:
АНҚ берушінің кемiнде 3 жыл кезеңге арналған бекiтiлген Жаһандық аэронавигациялық 

жоспармен (Азаматтық авиацияның халықаралық ұйымының құжаты, ГАНП, Құжат 9750) 
көзделген іс-шараларды іске асыруды көрсететін даму жоспары;

əзiрленген жəне азаматтық авиация саласындағы уəкiлеттi органмен келiсiлген əуе 
қозғалысына қызмет көрсетудi бұзуға байланысты күтпеген мəн-жайлар кезiндегi iс-шаралар 
жоспарының болуы, жəне (немесе) байланыс, навигация жəне бақылау жүйелерін ұсыну, жəне 
(немесе) ұшуды метеорологиялық жəне (немесе) іздестіру-құтқарумен қамтамасыз ету, жəне 
(немесе) аэронавигациялық ақпаратты беруі;

бекiтiлген филалдар (өкілдер) туралы ережелердiң жəне лауазымдық нұсқаулықтары;
«Əуе қозғалысына қызмет көрсету кезінде, əуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету 

кезінде əуежайларда азаматтық əуе кемелерін пайдаланушылардың ұшу қауіпсіздігін басқару 
жөніндегі үлгі нұсқаулықтарды бекіту туралы» (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6855 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы 
Көлік жəне коммуникация министрінің 2011 жылғы 28 наурызда №173 бұйрығымен сəйкес «Əуе 
қозғалысына қызмет көрсету кезінде ұшу қауіпсіздігін басқару жөніндегі үлгілік нұсқаулыққа 
сəйкес жасалған (АНҚ берушіні бастапқы сертификаттаған жағдайда) не қызмет ететін (АНҚ 
берушіні қайта сертификаттаған жағдайда) ұшу қауіпсіздігін басқару жүйесінің (меншікті не-
месе шарт негізіндегі ұқсас қызмет түрін көрсететін басқа АНҚ берушінің ұшудың қауіпсіздігін 
басқару жүйесінің бақылауында) болуы;

көрсетiлетiн аэронавигациялық қызмет көрсету түрлерiне қатысты бөлiкте, əуе кеңiстiгiн 
пайдалану жəне авиация қызметi туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына енгiзiлген 
соңғы өзгерiстер мен толықтыруларды қоса алғанда, персоналды таныстыру жөнiндегi, 
сондай-ақ ұшу қауiпсiздiгi бойынша ақпаратты (талдауды) жеткiзу жөнiндегi нұсқаулықтың 
(рəсімдердің) болуы;

дайындалған персоналдың бар болуы жəне оның дайындығы «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге тікелей қатысатын авиация персоналын кəсіптік даярлау үлгідегі бағдарламасын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникация министрінің 2013 жылғы 28 қыр-
күйектегі № 764 бұйрығына (ҚР нормативтік-құқықтық актілерінде мемлекеттік тіркеу Реестрінде 
тіркелген №8785) (бұдан əрi – №764 бұйрық) авиациялық персоналды кəсіптік даярлаудың 
үлгілік бағдарламасы негізінде əзірленген АНҚ-дің нақты түрі үшін əрекет ететін персоналды 
кəсіби даярлаудың бекітілген бағдарламаларына сəйкестігі;

азаматтық авиация ұйымдарының қызметтерімен Қазақстан Республикасы заңнамасында 
көзделген жағдайда өзара іс-қимыл жасау (үйлестіру) жөнiндегi келісілген нұсқаулықтарын 
сақтауы;

2) АНҚ берушінің АНҚ берушінің сертификатын алуға өтінішке қоса берілетін құжаттама 
талаптары АНҚ берушіні сертификаттау жəне сертификат беру тəртібіне сəйкес сақтауы;

2. Əуе қозғалысына қызмет көрсетуді қамтамасыз ету үшін қосымша талаптар:
1) Əуе қозғалысына қызмет көрсету қызметтерінің (органдарының):
көрсетілген Нұсқаулықтың АНҚ берушіні бастапқы не қайта сертификаттау үшін қолда-

нылуына қатысты бөлікте, «Əуе қозғалысын ұйымдастыру жəне оған қызмет көрсету 
жөнiндегi нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлiк жəне коммуникация минис-
трiнiң міндетін атқарушының 2011 жылғы 16 мамырдағы №279 бұйрығын (нормативтік құқықтық 
актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7006 болып тіркелген) (бұдан əрi – № 279 бұйрық);

Өнім берушіні бастапқы не қайта сертификаттау үшін көрсетілген Қағидалардың 
қолданылуына қатысты бөлікте, «Ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етугі тікелей қатысатын 
авиациялық персоналды кəсіби даярлау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің м.а. 2015 жылғы 24 ақпандағы № 159 бұйрығы 
(нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10562 болып тіркелген);

2) Əуе қозғалысына қызмет көрсету органдарының персоналының бар болуы жəне 
олардың «Авиациялық персонал куəлiгi берiлетiн тұлғаларға қойылатын бiлiктiлiк талаптарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Көлiк жəне коммуникация министрiнiң 2011 жылғы 
13 маусымдағы № 362 бұйрығына сəйкес (Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7058 болып тіркелген) авиациялық персоналға 
куəлік берілетін адамдарға ұсынылатын біліктік талаптарына сəйкес;

3) əуе қозғалысына қызмет көрсетуді жүзеге асыратын диспетчердің, авиациялық станци-
ялар операторларының бекітілген жұмыс технологияларының болуы;

4) авиациялық оқиғалар мен инциденттер жөнiндегi авариялық хабар берудің бекітілген 
схемасының болуы;

5) метеорологиялық жəне аэронавигациялық ақпаратты алуға шарттың болуы (егер өтiнiш 
берушi мұндай қызметтердi ұсынбаса);

3. Байланыс, навигация жəне бақылау жүйелерін ұсынуды қамтамасыз ету үшін қосымша 
талаптар:

1) Радиотехникалық жабдықты жəне байланысты пайдалану қызметтерінің:
Өнім берушіні бастапқы не қайта сертификаттау үшін көрсетілген Қағидалардың 

қолданылуына қатысты бөлікте, «Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне 
авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 1-тармағының 41-17) 
тармақшасына сəйкес бекітілетін азаматтық авиацияда ұшуды радиотехникалық қамтамасыз 
ету жəне авиациялық радиобайланыс қағидаларын;

Өнім берушіні бастапқы не қайта сертификаттау үшін көрсетілген Нормалардың 
қолданылуына қатысты бөлікте, «Азаматтық авиация əуеайлақтарының (тікұшақ айлақтарының) 
пайдалануға жарамдылық нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар 
жəне даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 381 бұйрығы (бұдан əрi – №381 бұйрық) 
(нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12303 болып тіркелген); 

Өнім берушіні бастапқы жəне қайта сертификаттау үшін көрсетілген Қағидалардың 
жарамдылығына қатысты бөлігінде № 159 бұйрық;

Өнім берушіні бастапқы жəне қайта сертификаттау үшін көрсетілген Нұсқаулықтың 
жарамдылығына қатысты бөлігінде № 279 бұйрық;

Өнім берушіні бастапқы жəне қайта сертификаттау үшін көрсетілген Қағидалардың 
жарамдылығына қатысты бөлігінде № 764 бұйрық;

2) ұшуды жəне байланысты радиотехникалық қамтамасыз ету құралдарын пайдалану 
құжаттамасының талаптарының бар болуы жəне сақтау;

3) ұшуды жəне байланысты радиотехникалық қамтамасыз ету құралдарына (авиациялық 
əуе электр байланысы, авиациялық жерүсті электр байланысы, навигацияның радиотехникалық 
құралдары, бақылау жүйелері, əуе қозғалысын басқарудың автоматтандыру құралдары, 
бақылау ақпаратын ұшу қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететін диспетчерлік қызметтер мен лауазымды 
тұлғалардың келiссөздерiн құжаттандыру жабдығы) жəне оларды электрмен жабдықтау көздеріне 
пайдалану құжаттамасына сəйкес техникалық қызмет көрсету жəне жөндеуді қамтамасыз ету; 

4. Ұшуды метеорологиялық қамтамасыз ету үшін қосымша талаптар:
1) метеорологиялық органдардың:
көрсетілген Қағидалардың АНҚ берушіні бастапқы не қайта сертификаттау үшін 

қолданылуына қатысты бөлікте, Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 14 маусымдағы № 345 бұйрығы «Азаматтық авиацияны метеорологиялық 
қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік құқықтық актілерінің мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 15358 болып тіркелген); 

Өнім берушіні бастапқы жəне қайта сертификаттау үшін көрсетілген Қағидалардың 
жарамдылығына қатысты бөлігінде № 159 бұйрық;

2) Стандарттау бойынша халықаралық ұйымның (ИСО) сериясы 9001 сапа менеджменті 
жүйелерінің болуы;

5. Аэронавигациялық ақпараттарды ұсыну үшін қосымша талаптар:
1) Аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметінің:
көрсетілген Қағидалардың АНҚ берушіні бастапқы не қайта сертификаттау үшін 

қолданылуына қатысты бөлікте, Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 420 бұйрығы «Азаматтық авиацияда 
аэронавигациялық ақпаратпен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы» (нормативтік 
құқықтық актілерінің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15427 болып тіркелген);

Өнім берушіні бастапқы жəне қайта сертификаттау үшін көрсетілген Қағидалардың 
жарамдылығына қатысты бөлігінде № 764 бұйрықты;

«Қазақстан Республикасының əуе кеңістігін пайдалану жəне авиация қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабы 1-тармағының 4) тармақшасына сəйкес бекітілген 
Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясында ұшуды жүргізу қағидаларын сақтауы;

2) Стандарттау бойынша халықаралық ұйымның (ИСО) сериясы 9001 сапа менеджменті 
жүйелерінің болуы;

6. Ұшуды іздестіру-құтқарумен қамтамасыз ету қызметін ұсыну үшін қосымша талаптар:
1) іздестіру жəне құтқарудың үйлестіру орталығының:
Өнім берушіні бастапқы жəне қайта сертификаттау үшін көрсетілген Қағидалардың 

жарамдылығына қатысты бөлігінде, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4 
қарашадағы №1296 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы аумағында ұшуды 
іздестіру-құтқарумен қамтамасыз етуді ұйымдастыру бойынша қағидаларын;

Өнім берушіні бастапқы жəне қайта сертификаттау үшін көрсетілген Нұсқаулықтың 
жарамдылығына қатысты бөлігінде №279 бұйрық.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 8 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15468 
болып енгізілді. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 маусым          №406           Астана қаласы

Кемелерді және порт құралдарын күзету жөніндегі 
қағидалар мен талаптарды бекіту туралы

«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 4-бабы 3-тармағының 55-36) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Кемелерді жəне порт құралдарын күзету жөніндегі 

қағидалар;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Кемелерді жəне порт құралдарын күзету жөніндегі 

талаптар бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы көшірмелерін 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларына сəйкес іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Инвестициялар 
жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
 2017 жылғы 30 маусымдағы № 406 бұйрығына 1-қосымша

Кемелерді жəне порт құралдарын күзету жөніндегі қағидалар 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Кемелерді жəне порт құралдарын күзету жөніндегі қағидалар (бұдан əрі – Қағидалар) 
«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 4-бабы 3-тармағының 55-36) тармақшасына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді 
жəне кемелерді жəне порт құралдарын күзету талаптарын ұйымдастыру тəртібін анықтайды.

2. Осы Қағидалардың күші:
1) жалпы сыйымдылығы 500 жəне одан да көп тіркелімді тонналық, халықаралық рейстерді 

орындайтын Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзетін жүк кемелеріне; 
2) халықаралық рейстерді орындайтын, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын 

көтеріп жүзетін жолаушылар кемелеріне;
3) осы тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларында көрсетілген кемелерге қызмет көрсететін 

порт құралдарына қолданылады.
3. Осы Қағидалар Қазақстан Республикасы Əскери-Теңіз Күштерінің туын көтеріп жүзетін 

кемелерге жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің 
теңіз бөлімдеріне қолданылмайды.

4. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) кеменің порт құралдарымен немесе басқа кемемен өзара іс-қимыл – кеме тура жəне 

тікелей іс-əрекетімен қозғайтын адамдардың, жүктердің ауыстырылуына немесе порт не-
месе кеме тарапынан немесе кемеден басқа кемеге қызметтерді ұсынуына байланысты 
өзара іс-қимыл;

2) Күзету туралы декларациясы – əрбір тарап өзі мақұлдаған күзету жоспарының 
ережелеріне сəйкес қабылдайтын күзету шараларына қатысты өзара іс-қимыл болатын кеме 
мен порт құралы немесе басқа кеме арасындағы келісім;

3) уəкілетті орган – сауда мақсатында теңізде жүзу саласындағы басшылықты, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен көзделген шекте салааралық үйлестіруді жүзеге 
асыратын орталық атқарушы орган;

4) кемені күзету жоспары – күзетуді бұзу қатерлерден адамдарды, жүктерді, жүктік көлік 
бірлігі, кемелік қорларды немесе кемені күзетуге арналған, кемеде шаралардың қолдануын 
қамтамасыз ету үшін əзірленген жоспар;

5) порт құралдарын күзету жоспары – порт құралдарының аумағындағы күзетуді бұзу 
қатерлерден порт құралдары мен кемелерді, олардың жүктерін, жүктік көлік бірлігі, адам-
дарды, кемелік қорларды күзетуге арналған шаралардың орындалуын қамтамасыз ету үшін 
əзірленген жоспар;

6) кемені күзетуге жауапты командалық құрамның тұлғасы – кеменің күзетуін қамтамасыз 
етудегі мəселелерді шешу, қоса алғанда кемені күзету жоспарын орындауға жəне күзетуге 
жауапты кеме иесінің лауазымды тұлғасымен жəне күзетуге жауапты порт құралдарының лауа-
зымды тұлғасымен байланыс үшін кеме иесімен тағайындалған, капитанға есеп беретін тұлға;

7) күзетуге жауапты кеме иесінің лауазымды тұлғасы – кемені күзету бағалауын жүргізуін 
қамтамасыз ету үшін, кемені күзету жоспарын əзірлеу, мақұлдауына ұсыну жəне кейіннен 
орындауға жəне күзетуге жауапты порт құралдарының лауазымды тұлғасымен жəне 
кемені күзетуге жауапты командалық құрамының тұлғасымен байланыс үшін кеме иесімен 
тағайындалған тұлға;

8) күзетуге жауапты порт құралдарының лауазымды тұлғасы – порт құралдарының жоспа-
рын əзірлеуге, орындауға жəне қайта қарауға жəне кемелерді күзетуге жауапты командалық 
құрамның тұлғаларымен жəне күзетуге жауапты кеме иесінің лауазымды тұлғаларымен 
байланысқа жауапты теңіз портының иесімен немесе терминалының операторымен 
тағайындалған тұлға;

9) 1 күзету деңгейі – күзетуді қамтамасыз ету бойынша ең төменгі тиісті шаралардың 
тұрақты ұсталу деңгейі;

10) 2 күзету деңгейі – оқиғаның жоғары қауіп-қатері үшін біраз уақыт кезеңі ішінде күзетуді 
қамтамасыз ету бойынша тиісті қосымша шаралар ұсталу деңгейі;

11) 3 күзету деңгейі – белгілі бір шектелген уақыт аралығы кезіндегі оқиғаның бəлкім не-
месе онсыз болуы, күзетуді қамтамасыз ету бойынша ерекше іс-шаралар одан əрі ұсталуы, 
кейде нақты шабуыл мақсатын анықтау мүмкін емес.

2-тарау. Кемелерді күзету жөніндегі тəртібі
5. Кемелерді күзетуді жүзеге асыру үшін мынадай тəртіп сақталады:
1) кемені күзету бағалауын жүргізу;
2) бағалауды жүргізу туралы есепті дайындау;
3) кемені күзету жоспарын əзірлеу;
4) кемені күзету жоспарын мақұлдау.
6. Кемені күзету бағалауын жүргізу үшін күзетуге жауапты кеме иесінің лауазымды тұлғасы 

кеменің кіретін барлық порттардың жəне порт құралдарының қауіп-қатерлерін, сондай-ақ олар-
ды күзету шараларын ескереді.

7. Кемені күзету бағалауын жүргізген кезде кемедегі мынадай элементтерге:
1) материалдық құралдардың сақталуына;
2) кеменің конструкциялық тұтастығына; 
3) персоналды күзету жүйесіне;
4) кемедегі іс-əрекет тəртібіне көзқарас;
5) компьютерлік жүйелер мен желілерді қоса алғанда, радио жүйелері жəне басқа да 

байланыс жүйелері;
6) адамдар, меншік, кемелік операциялар немесе порт құралдары шегіндегі операциялар 

үшін қауіп-қатерлерді тудыратын ақпараттарды қағып алу үшін бүлінген немесе пайдаланылған 
басқаларына назар аудару қажет. 

Барлық элементтер Теңізде адам өмірін қорғау жөніндегі халықаралық конвенциясының 
ХІ-2-тарауы 4-қағидаларының 2-тармағымен (бұдан əрі – СОЛАС), Кемелерді жəне порт 
құралдарын күзету жөніндегі халықаралық кодексінің А бөлігінің 8.4-тармағымен жəне Б 
бөлігінің 8-бөлімімен (бұдан əрі – КПҚҚ кодексі) көзделген шарттарға сəйкес орындалады.

8. Кемені күзету бағалауын жүргізген кезде қандай тұлғалар, қызмет, көрсетілетін қызмет 
пен операциялар түрлері маңызды күзету объектілері болып табылатынын ескеріледі.

9. Кемені күзету бағалауының нəтижелері бойынша:
1) өткізілген бағалау тəртібі;
2) əрбір əлсіз объектінің сипаттамасы;
3) əрбір əлсіз объектіге қабылданып жатқан шараларды қамтитын ақпараттарды қосатын 

есеп дайындалады.
10. Кемені күзету бағалауын жүргізілгені туралы есеп күзетке жауапты кеме иесінің ла-

уазымды тұлғасымен бекітіледі жəне рұқсатсыз қол жеткізу мен жария етуден қорғалады.
11. Кемені күзету бағалауын жүргізілгені туралы есептің негізінде күзетке жауапты кеме 

иесінің лауазымды тұлғасы кемені күзету жоспарын əзірлеуді қамтамасыз етеді.
12. Кемені күзету жоспарын əзірлеген кезде КПҚҚ кодексінің Б бөлігі 9-бөлімнің 9.2 жəне 

9.7-тармақтарының талаптары ескеріледі.
13. Кемені күзету жоспарымен КПҚҚ кодексінің Б бөлігі 9-бөлімінің 9.9 – 9.49-тармақтарына 

сəйкес 1, 2, 3 күзету деңгейлері кезінде қабылданатын қауіпсіздік шаралары регламенттеледі:
1) экипаж мүшелерінің, жолаушылардың, келушілердің жəне басқа да тұлғалардың ке-

меге қолжетімділігі;
2) кемеге шектелген қолжетімділігінің учаскелері;
3) жүкті өңдеу;
4) кеме қорларын жеткізу;
5) алып жүрілмейтін багаждардың айналымы;
6) кеменің күзетілуін бақылау.
Уəкілетті орган Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын көтеріп жүзетін кемелерді 

қолданылатын 1, 2, 3 күзету деңгейлері туралы (еркін нысанда) хабарлайды.
14. Кемені күзету жоспарымен порт құралдардан Күзету туралы декларацияны ресімдеу 

туралы сұрау салу келіп түскен кезде қандай іс-қимыл жасау керектігін жəне кемеге Күзету 
туралы декларацияны қандай жағдайларда ресімдеу керектігін көздейді.

15. Күзетке жауапты кеме иесінің лауазымды тұлғасы жəне кемені күзетуге жауапты 
командалық құрамның тұлғасы Кемені күзету жоспарына жоспардың тиімділігін бағалауды 
жүргізу тəртібін жəне мақұлданған жоспарға түзетулерді дайындауды көздейді. 

16. Кемені күзету жоспары жəне оған түзетулер Кеме қатынасы тіркелімімен немесе Заңның 
4-бабы 3-тармағының 55-7) тармақшасына сəйкес уəкілетті органмен танылған шетелдік сы-
ныптау қоғамдарымен мақұлданады.

17. Кемені күзетуге жауапты командалық құрамның тұлғасы кемеде бір жыл сақталатын 
КПҚҚ кодексі А бөлігінің 10.1-тармағында көрсетілген жазбаны жүргізеді.

3-тарау. Порт құралдарын күзету жөніндегі тəртібі
18. Порт құралдарын күзетуді жүзеге асыру үшін мынадай тəртіп сақталады:
1) порт құралдарын күзету жағдайының бағалауын жүргізу;
2) бағалауды жүргізу туралы есепті дайындау;
3) порт құралдарын күзету жоспарын əзірлеу;
4) порт құралдарын күзету жоспарын мақұлдау.
19. Порт құралдарын күзету бағалауы өзіне мынадай элементтерді қамтиды:
1) күзетке маңызды, мүлікті жəне инфрақұрылымды анықтау жəне бағалау;
2) мүлікке жəне инфрақұрылымға ықтимал қатерлерді анықтау, күзетуді қамтамасыз ету 

бойынша шараларды қабылдау мақсатында олардың іске асыру ықтималдығы жəне осы ша-
раларды өткізу кезектілігі;

3) шараларды анықтау жəне таңдау, олардың кезектілігін жəне рəсімдік өзгерістерін 
белгілеу, сондай-ақ осалдығын төмендету үшін олардың тиімділік деңгейін анықтау;

4) адами факторларды қоса алғанда, инфрақұрылымда жəне персоналды күзету 
жүйелерінде əлсіз жерлерін анықтау.

Барлық элементтер СОЛАС ХІ-2-тарауы 10-қағидаларының 2-тармағымен, КПҚҚ кодексі А 
бөлігі 15.4-тармағымен жəне Б бөлігі 15-бөлімімен көзделген шарттарға сəйкес орындалады.

20. Порт құралдарын күзету бағалауының нəтижелері бойынша ақпараттарды қосатын 
есеп дайындалады:

1) өткізілген бағалау тəртібі;
2) əрбір осал объектілердің сипаттамасы;
3) əрбір осал объектілерге қатысты қабылданып жатқан шаралар.
21. Порт құралдарын күзету бағалау есебі негізінде əрбір порт құралдары үшін кеме – 

портпен өзара іс-қимыл жасасудың мақсаттарына жауап беретін порт құралдарын күзету 
жоспары əзірленеді.

22. Порт құралдарын күзету жоспарын əзірлеген кезде КПҚҚ кодексі Б бөлігі 6-бөлімінің 
16.3 жəне 16.8-тармақтарының талаптары есепке алынады.

23. Порт құралдарын күзету жоспарымен КПҚҚ кодексінің Б бөлігі 9-бөлімінің 16.10 – 
16.54-тармақтарына сəйкес 1, 2 жəне 3 күзету деңгейлері кезінде қабылданатын қауіпсіздік 
шаралары регламенттеледі, олар:

1) порт құралдарына қолжетімділікті;
2) порт құралдары шегінде шектеулі қолжетімділік учаскелерін;
3) жүкті өңдеуді;
4) кеме қорларын жеткізуді;
5) алып жүрілмейтін багаждардың айналымы;
6) порт құралдарының күзетілуін бақылауды қамтиды.
24. Егер операторы, орналасқан жері, пайдалануы, порт құралдарының жабдықтары 

мен құрылғылары бірдей болған жағдайда порт құралдарын күзету бір жоспарына немесе 
бағалауына олардың бірлесуіне рұқсат етіледі.

25. Жоспарды электрондық нысанда, егер ол ақпараттарды рұқсатсыз өшіруді, оны 
бұрмалауды жəне өзгеріс енгізуді болғызбауға бағытталған рəсімдерімен қорғалған болса 
сақтауға рұқсат етіледі.

26. Порт құралдарын күзету бағалауы туралы есебі мен порт құралдарын күзету жоспа-
рын жəне оларға түзетулерді Заңның 4-бабы 3-тармағының 55-35) тармақшасына сəйкес 
уəкілетті орган мақұлдайды.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 30 маусымдағы №406 бұйрығына 2-қосымша

Кемелерді жəне порт құралдарын күзету жөніндегі талаптар 
1. Осы Кемелерді жəне порт құралдарын күзету жөніндегі қағидалар (бұдан əрі – Қағидалар) 

«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 4-бабы 3-тармағының 55-36) тармақшасына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді 
жəне кемелерді жəне порт құралдарын күзету талаптарын ұйымдастыру тəртібін анықтайды.

2. Күзетуге жауапты кеме иесінің лауазымды тұлғасы кеменің күзету жағдайын бағалау 
үшін қажетті барлық алынған мəліметтердің есебін жүргізеді, сондай-ақ күзету саласындағы 
сарапшыларды тартады.

3. Кемені күзету шараларын əзірлеген кезде күзетке жауапты кеме иесінің лауазымды 
тұлғасы жəне кемені күзетуге жауапты командалық құрамның тұлғасы кеме экипажы құрамының 
қолайлығы, жайлылығы мен жеке өмірінің мүдделерін сақтау, сондай-ақ олардың ұзақ уақыт 
кезеңі ішінде кəсіби жарамдылығының сақталу қабілеті ескеріледі.

4. Кемені күзету жоспарымен порт құралдарындағы əрекет ететін күзетудің деңгейі 
жоғарырақ қолданылған кезде кеменің қолданатын жағдайларды, толық рəсімдері мен күзетудің 
шараларын көздеу қажет.

5. Кемені күзету жоспары кеменің жұмыс тілінде əзірленеді. Егер қолданылған тіл немесе 
ағылшын, француз немесе испан тілдерінде болмаса, онда жоспар қосымша осы тілдердің 
біріне аударылады.

6. Кемені күзету жоспары кемені күзету туралы халықаралық куəлігімен (кемені күзету 
туралы уақытша куəлігімен) бірге кеме бортында сақталады.

7. Күзету туралы декларация КПҚҚ кодекі Б бөлігінің 1-толықтыруына сəйкес нысан бой-
ынша жасалады.

Күзету туралы декларацияның ең аз сақтау мерзімі кеменің порт құралдарымен немесе 
басқа кемемен өзара іс-қимылы аяқталғаннан кейін кемінде 90 күн.

8. Порт құралдарын күзету бағалауы туралы есеп рұқсатсыз қол жеткізу мен жария ету-
ден қорғалады.

9. Порт құралдарын күзету жоспары мемлекеттік жəне орыс тілдерінде жасалады, рұқсатсыз 
қол жеткізу мен жария етуден қорғалады.

10. Порт құралдарын күзету бағалауын жəне порт құралдарын күзету жоспарын əзірлеуді 
Заңның 4-бабы 3-тармағының 55-37) тармақшасына сəйкес уəкілетті органмен анықталған 
ұйым жүзеге асырады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15371 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 13-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 14 маусым            №345        Астана қаласы

Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз ету 
қағидаларын бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 220-нөмірде)

Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 5-қосымша

GAMET болжамдарының мазмұны

1. GAMET нысанындағы болжамда көрсетілген тəртіппен төмендегі ақпарат болады: 

Деректер түрінің көрсеткіші FA - GAMET ақпараты үшін
A1A2 Елдің немесе аумақтың көрсеткіштері RS - Еуропа аумағы 

RA – Азия аумағы
KZ – Қазақстан Республикасы

ii Парақтың нөмірі (51)  Өңірлік пайдалану үшін
ДМҰ атауы: T1T2A1A2ii CCCC YYGGgg
CCCC - осы хабарламаны тарататын байланыс орталығының орналасқан орнының 

индексі (ИКАО);
YYGGgg – уақыт\күні тобы, онда YY - күн, ал GGgg – GAMET хабарламаны таратудың 

UTC сағат пен минуттағы уақыты;
Мысалдар: FARS31 RUАА 121200;
FARА31 ALAC 110010;
FAKZ31 UAAA 110010.
1) GAMET nnnn «YUCC» жататын ҰАА немесе СТА қызмет көрсететін ƏҚҰ органының 

орналасу жерінің көрсеткіші; 
2) хабарламаның шартты белгісі: «GAMET»;
3) UTC əрекет ету кезеңін көрсететін «күн-уақыт» топтары, VALID nnnnnn/nnnnnn «VALID 

220600/221200»;
4) хабарламаны жіберген ƏМО немесе МБО орналасу жерінің көрсеткіші, одан кейін де-

фис тұрады, «YUDO-»;
5) келесі жолда – GAMET болжамы дайындалған ҰАА/СТА немесе олардың бөліктерінің 

орналасқан орнының көрсеткіші, nnnn nnnnnnnnnn FIR [/n][BLW FLnnn] немесе СТА [/n][BLW 
FLnnn] «YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL120»;

6) келесі жолда - «SECN 1» қысқартуды пайдаланумен болжамның бірінші бөлімінің ба-
сталуын көрсетуі;

7) кең кеңістіктегі жылдамдығы 15 м/с-тан жоғары жерге жақын жел, «nnn/[n]nnMPS «SFC 
WIND: 10/12 310/18MPS»;

8) көрінуді нашарлататын ауа райы құбылыстарын қоса алғанда 5000 м кем кең кеңістіктегі 
көріну, SFC VIS: [nn/nn] «SFC VIS: 06/08 N OF N51 3000M BR», «SFC VIS: 06/09 NW OF LINE 
N5200 E00900-N5430 E01130 2000-4000M RA»;

9) найзағайлар, қатты құмды дауыл, шаңды дауыл жəне жанартау күлін қоса алғанда ерекше 
ауа райы жағдайлары (SIGMET хабарламасы шығарылып қойған құбылыстарды санамағанда) 
SIGWX[nn/nn], «SIGWX: 11/12 ISOL TS»;

10) таулардың жабылуы MT OBSC: [nn/nn], « MT OBSC: S OF N48 MT PASSES»;
11) кең кеңістіктегі төменгі шекарасы жер беті деңгейінен (AGL) немесе теңіздің орта-

ша деңгейінен (AMSL) 300 м кем ажыратылған немесе тұтас бұлттылық жəне (немесе) кез 
келген түйдек-жаңбырлы (СВ) немесе көлемді мұнара тəріздес түйдек (TCU) бұлттар SIG 
CLD: [nn/nn], «SIG CLD: 06/09 N OF N51 OVC 200/800M AGL» «SIG CLD: 10/12 ISOL TCU 
400/3000M AGL»;

12) мұздану (конвекциялы бұлттарда туындайтын мұздануды жəне SIGMET хабарлама-
сында шығарылып қойған қатты мұздануды санамағанда), ICE[nn/nn]: «ICE: MOD FL050/080», 
«ICE: N OF N49 AND W OF E070 MOD BLW FL070»;

13) турбуленттік (конвекциялы бұлттарда туындайтын турбуленттікті жəне SIGMET хабар-
ламасында шығарылып қойған турбуленттікті санамағанда), TURB: [nn/nn] «TURB: MOD ABV 
FL090», «TURB:07/09 N OF N45 MOD SFC/4000М AMSL»;

14) таулы толқын (SIGMET хабарламасында шығарылып қойған қатты таулы толқынды 
санамағанда), MTW: [nn/nn] «MTW: N OF N63MOD ABV FL080»;

15) аймақты болжам əрекет ететін тиісті ҰАА/СТА немесе олардың кіші ауданына қатысты 
SIGMET хабарламалары, SIGMET APPLICABLE: «SIGMET APPLICABLE: 3, А5, В06» или 
«SIGMET APPLICABLE: AT TIME OF ISSUE NIL»;

16) келесі жолда – «SECN II» қысқартуды пайдаланумен аймақтық болжамның екінші 
тарауының басталуын көрсету;

17) қысым орталықтары, фронттар жəне олардың күтілетін қозғалысы мен дамуы 
PSYS:[nn]: «PSYS: 06 N5130 E01000 L 1004 HPA MOV NE 25KMH WKN», PSYS: 09 WARM 
FRONT ALONG N48 MOV N 20KMH NC», «PSYS: 06 N57 W072 L 964HPA STNR NC 09 N47 
E048 H 1030HPA STNR NC»;

18) келесі абсолюттік биіктіктер үшін жел мен ауа температурасы: 600, 1500 и 3000 м, 
WIND/T: «WIND/T: 600M N5500 W01000 270/18MPS PS03 

                         1500M N5500 W01000 250/20MPS MS02 
                         3000M N5500 W01000 240/22MPS MS11 »,
«WIND/T: 300M AMSL N4930 E01200 110/30KMH MS08
                         600M AMSL N4930 E01200 120/40KMH MS13
                         1500M AMSL N4930 E01200 140/40KMH MS20
                          3000M AMSL N4930 E01200 160/50KMH MS25»;
19) 11) тармақшадан басқа жер бетінен (AGL) немесе теңіздің орта деңгейінен (AMSL), 

бұлттардың төменгі жəне жоғарғы шеттерінің биіктіктерін, түрін, санын көрсетумен бұлттылық 
туралы ақпарат, CLD [nn/nn]: «CLD: BKN SC 900/2400M AGL» немесе CLD:NIL;

20) қату деңгейі - жер бетінің деңгейінен (AGL) немесе теңіздің орта (AMSL) деңгейінен 
00С сəйкес келетін биіктікті көрсету, егер ол\олар болжам берілетін ауа кеңістіктің жоғарғы 
шекарасынан төмен болғанда FZLVL: «FZLVL: 1000M AMSL»;

21) əсер ету кезеңінің ішінде болжанатын QNH ең аз мағынасы, MNM QNH: «MNM QNH: 
1004HPA», 

MNM QNH : 03/05 1010HPA
                     05/07 1009HPA
                     07/09 1008HPA;
 22) егер өңірлік аэронавигациялық келісіммен талап етілсе, теңіз бетінің температурасы 

жəне теңіз жағдайы, SEA: «SEA: T15 HGT 5M»;
 23) жанартау шығарылымдары – жанартау атауы VA: «VA:ETNA», «VA:NIL»;
24) GAMET болжамының барлық тармақтары жаңа жолдан басталады. 
25) Қауіпті құбылыстардың туындауы күтілмеген немесе олар SIGMET хабарламасына 

енгізіліп қойған жағдайда аймақтық болжамнан жоғарыда көрсетілген 7)-15) тармақшалар 
алынып тасталынады. Қауіпті құбылыстар пайда болмаған жəне ешқандай SIGMET ақпараты 
қолданылмаса осы тармақтың 7)-15) барлық тармақшалары «HAZARDOUS WX NIL» - ауа 
райының қауіпті құбылыстары жоқ – деген терминмен жазылады;

26) Қауіпті құбылыс GAMET болжамына енгізілген, бірақ ол болмаған немесе бұдан əрі 
болжанбаса, тек тиісті метеорологиялық элементті өзгертетін GAMET AMD түзету шығарылады.

GAMET аймақтық болжамының мысалы:
YUCC GAMET VALID 220600/221200 YUDO–
YUCC AMSWELL FIR/2 BLW FL100
SECN I
SFC WIND: 10/12 310/18МPS
SFC VIS: 06/08 N OF N51 2500M -SN BR 
SIGWX: 11/12 ISOL TS
MT OBSC: MT PASSES S OF N48
SIG CLD: 06/09 N OF N51 OVC 300/600M AGL 10/12 ISOL TCU 300/3000M AGL
ICE: MOD FL050/080
TURB: MOD ABV FL090
SIGMETS APPLICABLE: 3, 5
SECN II
PSYS: 06 N5130 E01000 1004HPA MOV NE 25KМН WKN 
WIND/T: 600M N5500 W01000 270/13MPS PS03 
              1500M N5500 W01000 250/20MPS MS02 
              3000M N5500 W01000 240/18MPS MS11 
CLD: BKN SC 800/2400М AGL
FZLVL: 1000M AGL
MNM QNH: 1004HPA
SEA: T15 HGT 5M
VA: NIL
Мазмұны: 100 эшелоннан төмен ұшу ақпаратының ауданы AMSWELL* (РЦ атауы YUCC 

– AMSWEL) екі қосымша аудан үшін Донлон/халықаралық əуежайдың метеорологиялық ор-
ганмен (YUDO) жасалған кіші биіктіктерде (GAMET) ұшулар үшін аймақтық болжам əсер ету 
кезеңі осы айдың 22 күні 06.00 UTC бастап 12.00 UTC дейін.

1-бөлім:
SECN I
Жер бетіндегі желдің 
бағыты мен жылдамдығы: 
(SFC WIND)

10.00 UTC мен 12.00 UTC арасында жер бетіндегі желдің 
бағыты 310º; желдің жылдамдығы 18 м/с

Жер бетіндегі көріну: 
(SFC VIS)

06.00 жəне 08.00 UTC арасында солтүстік ендік 51 градустан 
солтүстікке қарай көріну 2500 метр (сəл қар мен мұнарлану 
үшін);

Ауа райының ерекше 
құбылыстары:
(SIGWX)

11.00 UTC мен 12.00 UTC арасында оқшауланған бұршақсыз 
найзағайлар

Таулардың жабылуы: (MT 
OBSC)

Солтүтсік ендіктің 48 градусынан оңтүстікке қарай таулар жабық

Маңызды бұлттылық:
(SIG CLD)

06.00 мен 09.00 UTC арасында солтүстік ендіктің 51 градусынан 
солтүстікке қарай төменгі шекарасы теңіз деңгейінен 300 метр 
жəне жоғарғы шекарасы 600 метртұтас бұлттылық; 10.00 UTC 
мен 12.00 UTC арасында төменгі шекарасы жер деңгейінен 
300 метр жəне жоғарғы шекарасы 3000 метр жеке оқшауланған 
қуатты-түйдек мұнара тəріздес бұлттар;

мұздану: (ICE) орташа 050 жəне 080-дағы ұшу эшелондарының арасында
турбуленттік: (TURB) орташа 090 ұшу эшелонынан жоғары (кем дегенде 100 ұшу 

эшелонына дейін);
SIGMET хабарламалары:
(SIGMETS APPLICABLE)

SIGMET 3-ші жəне 5-ші хабарламасы белгіленген əрекет ету 
мерзімі ішінде жəне тиісті қосымша аудан үшін күші бар

II бөлім:
SECN II
Барийлік жүйелер:
(PSYS)

06.00 UTC-та солтүстік ендіктің 51,5 градус, шығыс бойлықтың 
10 градус нүктесінде 1004 гПА төмен қысым орталығы, 
солтүстік-шығыс бағытта 25 км/сағ жылдамдықпен ауысуы жəне 
əлсіреуі күтілуде. 

жел жəне температура: 
(WIND/T)

600 м биіктікте теңіз деңгейінен солтүстік ендіктің 55 градус 
нүктесінде жəне батыс бойлығының 10 градусы жел бағыты 
270 градус, жел жылдамдығы 13 м/с, температура плюс 3°С; 
1500 метр биіктікте теңіз деңгейінен солтүстік ендіктің 55 градус 
нүктесінде жəне батыс бойлығының 10 градусы жел бағыты 250 
градус, жел жылдамдығы
20 м/с, температура минус 2°С; 3000 метр биіктікте теңіз 
деңгейінен солтүстік ендіктің 55 градус нүктесінде жəне ба-
тыс бойлығының 10 градусы жел бағыты 240 градус, жел 
жылдамдығы
22 м/с, температура минус 11°С 

бұлттылық: (CLD) төменгі шекарасы 800 метр қатпарлы-үйме жыртылған бұлттар 
жəне теңіздің орта деңгейінен 2400 метр жоғары шекара

нөлдік изотермияның 
биіктігі: (FZLVL)

жер деңгейінен 1000 метр

минималды мəні
QNH: (MNM QNH)

1004 гПА

теңіз: (SEA) Температура 15°С; теңіздің жай-күйі (толқындардың биіктігі) 
5 метр

жанартау күлі: (VA) Жоқ

Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 6-қосымша

SIGMET жəне AIRMET хабарламалары элементтерінің мазмұны мен тəртібі

1. SIGMET/AIRMET хабарламасы көрсетілген тəртіпте орналасқан мына ақпараттан тұрады:
1) SIGMET (YUCC) хабарламасы жататын ҰАА (FIR) немесе СТА қызмет көрсететін ƏҚҚ 

органының орналасқан орнын көрсетуші.
SIGMET/AIRMET тиісті ҰАА (FIR) немесе СТА қызмет көрсететін ƏҚҚ органының орналасқан 

орнын көрсетушімен белгілейді. SIGMET хабарламасы ҰАА жəне СТА бүйір шекаралары 
шегіндегі барлық əуе кеңістігіне жатады. SIGMET шығару хабарламасын шақыртқан осы 
метеорологиялық құбылыс əсер ететін нақты аймақтар жəне (немесе) ұшу эшелондар хабар-
лама мəтінінде көрсетіледі;

2) SIGMET, хабарламасының жəне реттік нөмірінің шартты белгісі. SIGMET 
хабарламаларының реттілігі цифрлармен немесе цифрлар мен əріптер қосындыларымен 
көрсетіледі;

3) UTC; VALID 221215/221600 əрекет аралығын көрсететін «күні - уақыты» топтары;
4) «YUDO-» мəтінінен кіріслені бөлу үшін соңынан дефис қойылатын – хабарламаны 

даярлағанның ƏМС орналасқан орнын көрсетуші;
5) келесі жолда - SIGMET/ AIRMET: UACC ASTANA FIR, UAAA ALMATY СТА хабарламасы 

шығарылатын FIR немесе CTA атауы;
6) осы Қағидалардың 317, 328-тармағында келтірілген тізбеге сəйкес SIGMET/AIRMET 

хабарламаның шығуын ескертетін құбылыс жəне құбылысты бейнелеу;
7) ақпарат бақылау мəліметтерінің ақпараты болып табылуын жəне оның жаңару 

мүмкіндігін немесе ол болжам болып табылуын көрсету. Нақты құбылыс – OBS қысқартуы 
қолданылады, болжанатын құбылыс - FCST қысқартуы қолданылады жəне бақылау уақыты/
əрекет уақыты UTC;

8) орналасқан орны (мүмкіндігінше бойлығы мен ендігі бойынша жəне (немесе) халықаралық 
жоспарда жақсы танымал пункттерді немесе географиялық атауларды көрсетумен) FCST S 
OF N2630 AND W OF E12300 TOP FL450

9) Ұшу эшелоны немесе абсолюттік биіктік ТОР FL500 
10) орын ауыстыру немесе күтілетін орын ауыстыру (бағыт жəне жылдамдық) километр 

сағатта немесе түйіндерде коратілген олардың он алты компастық румболарын немесе 
стационарлық орналасқан орнын көрсетумен: MOV E 40KMH немесе STNR.

11) INTSF, WKN немесе NC қысқартуларын қолдана отырып, қарқындылықтың өзгеруі; 
12) Болжанатын уақыт құбылысын көрсету: FCST AT 2200Z 
13) SIGMET хабарламасы əрекеті кезеңінің соңында болжанатын құбылыс: S OF S350 

AND W OF E170;
14) жанартау күлінің немесе тропикалық циклонның бұлтына қатысты SIGMET хабарла-

масына енгізілген элементтерді қайталау: AND;
15) оның сəйкестендіруін көрсете отырып, SIGMET/AIRMET хабарламаларын жою: CNL 

SIGMET 2 101200/101600.
2. Найзағалар мен түйдек-жаңбырлы бұлттар ауданда:
1) егер олар мұнарға немесе түтінге жасырынса немесе қараңғылықтан бақылау қиын 

болса, жасырын (OBSC);
2) егер бұлттардың қабаты арасында болса жəне оңай танылмаса, бүркемеленген (EМBD);
3) егер əсер ету ауданы 50 %-дан кем максималды жамылған жеке элементтерден тұрса 

(белгіленген уақыт немесе болжам əрекеті кезеңінің ішінде), жеке, оқшауланған (ISOL);
4) егер олар əсер ету ауданы 50-75 % максималды жамылған жеке элементтерден тұрса 

(белгіленген уақыт немесе болжам əрекеті кезеңінің ішінде) немесе болжанатын əсер ету 
(белгіленген уақыт немесе болжам əрекеті кезеңінің ішінде), сирек (OCNL);

5) егер аудан шегінде, əсер ету ауданы 75 %-дан аса максималды жамылған көрші найзағай 
фронты арасындағы интервалдары немесе осы болжанатын əсер ету (белгіленген уақыт не-
месе болжам əрекеті кезеңінің ішінде) болмашы немесе жоқ болса, жиі (FRQ) болып саналады;

3. Дауыл жемсі (LSQ) жеке бұлттар арасындағы болмашы аралықтар бар немесе осындай 
аралықтар жоқ кезінде, кейбір фронтты бойлай найзағайдың қызметін білдереді.

4. Бұршақ (GR) найзағайдың қосымша қызметін сипаттау үшін қажет болған жағдайда 
қолданылады.

5. Күшті турбуленттік (SEV TURB) күшті жерге жақын желмен, құйынды ағынмен байланы-
сты тек кіші биіктіктердегі турбуленттікке немесе бұлттылықтағы немесе оның шегіндегі (САТ) 
турбуленттікке жатқызады. Конвективтік бұлттармен байланысты турбуленттік көрсетілмейді.

6. Егер ол конвективтік бұлттардан тыс мұздануға жатса, күшті мұздану (SEV ICE) 
көрсетіледі. Қататын жаңбыр (FZRA) аса суытылған жаңбырмен байланысты, күшті мұздану 
жағдайына жатады.

7. Таулы толқынды (MTW) мыналар:

1) егер жылдамдығы 3,0 м/с (600 фут/мин) немесе одан аса бəсеңдейтін ағынмен жалғасса 
жəне (немесе) күшті турбуленттік болжанса, күшті;

2) егер жылдамдығы 1,75-3,0 м/с (350-600 фут/мин) бəсеңдейтін ағынмен жалғасса жəне 
(немесе) қоңыржай турбуленттік байқалса немесе болжанса, қоңыржай турбуленттік болып 
саналады.

8. Құмды боран/шаңды боранды:
1) көріну шамасы 200 метрден кем болып, аспандағы жағдайды анықтау қиын болса қатты;
2) көріну шамасы 200 метрден кем болып, аспандағы жағдайды анықтау мүмкін болса не-

месе 200–600 метр ауқымда болса қалыпты деп есептеу қажет.

Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 7-қосымша

Ұшу құжаттамасында қолданылатын карталар үлгілеріндегі
 белгілер мен қысқартулар

1. Айрықша ауа райы құбылысы үшін шартты белгілер

Ескерту:
*- Ұшу құжаттамасы үшін FL100 дейін ұшу кезінде бұл нышан «дауыл бағытын» білдіреді.
**- Келесі ақпарат карта алаңында көрсетілуі қажет: радиоактивті заттар нышаны, авария 

орнының ендігі/бойлығы, аварияның күні мен уақыты, қосымша ақпаратқа қатысты NOTAM 
тексеру.

***- Келесі ақпарат карта алаңында көрсетілуі қажет: жанартаудың атылуының нышаны, 
жанартаудың атауы мен халықаралық нөмірі (егер белгілі болса), бірінші атылудың ендігі/
бойлығы, күні мен уақыты (егер белгілі болса), жанартау күліне қатысты SIGMET пен NOTAM 
немесе ASHTAM ақпаратын тексеру.

****- Бұл нышан жауын-шашын əсерінен туған ұшақтың аса суытылған беткі қабатының 
мұздануына жатпайды.

Картаға берілген түсіндірме сөзге сəйкес, құбылыс күтілетін аралықтағы биіктік үшін жоғары 
шекара төменгінің үстінде көрсетіледі.

2. Аймақтар, конвергенция аймақтары мен басқа да қолданылатын нышандар:

Мысал

1) Желді белгілейтін көрсеткіш оқтар шапшыма ағысындағы максималды жылдамдығын 
жəне ол жататын эшелонды көрсетеді. Егер желдің максималды жылдамдығы 60м/с (120 
түйіндер) тең немесе одан артық болса, арасында жел күштірек 40м/с (80 түйіндер) ұшу 
эшелоны максималды желдің төмен деңгейіне араласады. Бұл мысалда 220 жəне 400 ұшу 
эшелондарының арасында жел күштірек 40м/с (80 түйіндер) 

2) Маңызды өзгерістер (20 түйіндердегі жəне одан артық жылдамдықтар, эшелон - 3000 фут 
(1000 метр) (немесе аз, егер бұл орынды болса) екі сызықшамен белгіленеді «║».

3) Қалық сызық, жел жылдамдығы 40м/с (160 км/сағ., 80 түйіндер) болжанатын нүктеден 
басталуды/аяқталуды белгілейтін шамшыма ағыстың осі.

*- Бұл нышан 15 м/с (60 км/сағ., 30 түйіндер) жоғары желдің жерге жақын жылдамдығына 
(кеңістік бойынша) басымына жатады.

3. Бұлттарды сипаттау кезінде қолданылатын қысқартулар:

1) Түрі
CI – Шарбы AS – Жоғары-қатпарлы
ST - Қатпарлы CC – Шарбы-түйдек
NS – Қатпарлы-жаңбырлы CU - Түйдек
CS – Шарбы-қатпарлы SC – Қатпарлы-түйдек
CB – Түйдек-жаңбырлы AC – Жоғары-түйдек
2) Саны
FEW - аз (1/8 – 2/8)
SCT - бытыраңқы (3/8 – 4/8)

FEW - аз (1/8 – 2/8)
SCT - бытыраңқы (3/8 – 4/8)

Тек CB:
ISOL - жеке СВ (оқшауланған), 50%-дан кем алаң жамылған;
OCNL – жеткілікті бөлінген СВ (кездейсоқ, сирек), 50-75 % жамылу;
FRQ - СВ болмашы бөлінген немесе бөлінбеген (жиі), 

75 %-дан аса;
EMBD – СВ жасырын, басқа бұлттардың қабатында болатын (бұлттылық қабатына 

қосылған);
OBSC – СВ мұнар немесе түтін артына жасырынған немесе қараңғыдан бақылау қиын;
3) Биіктік
Биіктік карталарда SWH мен SWM (жоғары жəне орта деңгей) эшелондарда (FL), жоғары 
шекара төменгінің үстінде белгіленеді. Егер жоғары немесе төменгі шекара атмосфера 
қабатынан тыс болса, оған картада ХХХ қолданылады.
Карталарда SWL (төмен деңгей):
биіктіктер теңіздің орта деңгейінен биіктік ретінде көрсетіледі;
SFC қысқартуы жер бедері деңгейін белгілеу үшін қолданылады.

4. Арнайы карталарға сызықтар мен жүйелерді сызу

1) SWH мен SWM 
үлгілері

Ауа райының айрықша құбылыстарының карталары (жоғары 
жəне орта деңгей)

Тісті сызық Ауа райының айрықша құбылыстарының аймағ қатарын бөлу
Қалың үзік сызық ТЯН (CAT) аймақтың кескіні
 «Қалық тегіс сызық - жел бағытын, узел немесе км/сағатпен жылдамдықты жəне 

эшелонмен биіктікті көрсете отырып, шапшыма ағыс осінің 
жағдайы. Шапшыма ағыстың тік созылыңқылығы (эшелондарда) 
эшелоннан төмен көрсетілген: 240/290 ілесіп жүретін FL 270 жа-
зуы шапшыма биіктігінің FL 240-тан FL 290-ға дейін жайылғанын 
білдіреді

Стрелкалардағы 
сандар

- тораптарда немесе сағатқа км жылдамдықта алдынғы жүйенің 
қозғалысы

Кішкентай 
тікбұрыштардағы ішкі 
ұшу эшелондары

- 340 жеке пкнкттереде эшелондардағы тропопауза биіктігі. 
Тропопауза топографиясының төменгі жəне жоғарғы ше-
карасында ұшу эшелондарында көрсете отырып, тиісінше 
бесбұрыштардың ішінде L немесе H əріптерімен көрсетіледі.

2) SWL үлгісі - Ауа райының айрықша құбылыстарының картасы (төменгі 
деңгей)

х - гектопаскальдарда қысым орталықтарының жағдайы
L - төмен қысымның ортасы
H - жоғары қысымның ортасы
Тісті сызықтар - ауа райының айрықша құбылыстары аймақтарының шек 

қойылуы
Штрихті сызықтар - изотерм биіктігі 0°С футт (гектофутта) немесе декаметрде. 0°С 

деңгейі былай да  белгіленеді, сондай-ақ 0°С деңгейі 6000 фут 
биіктікте. 

Стрелкалардағы 
сандар

- тораптағы немесе км/сағ антициклондар немесе депрессия 
шепті жүйелердің қозғалысының.

Теңіз жай-күйінің ішкі 
нышанындағы сан

- фут немесе метрде толқындардың жалпы биіктігі 

Теңіздің беткі қабаты 
температурасының 
ішкі нышанындағы сан

- теңіздің бетінің температурасы оС. 

Жерге жақын желдің 
ішкі нышанындағы сан

- секундына метр немесе тораптардағы жел.

4.Көрсеткіштер, қанатқылары бар көрсеткіштер жəне жалаушалар: 
1) Көрсеткіштер бағытты көрсетеді. Жалаушардың жəне/немесе қанатқылардың саны 

жылдамдыққа сəйкес;
2) Жалаушалар 50 тарапқа немесе 25 с/м (100 км/сағ.) сəйкес;
3) қанатқылар 10 торапқа немесе 5 с/м (20 км/сағ.) сəйкес. Санатқы жартысы 5 торапқа 

немесе 2,5 с/м (10 км/сағ.) сəйкес. 

1) IS үлгісі. Стандартты изобариялық беткі қабат үшін биіктіктердегі жел жəне тем-
пература картасы. Полярлық стереографиялық кескін.

2) SWH үлгісі. Ауа-райының айрықша құбылыстарының картасы (жоғарғы деңгей). 
Полярлық стереографиялық кескін.

 

3) SWM үлгісі. Ауа-райының айрықша құбылыстарының картасы (орта деңгей).

4) SWH үлгісі. Ауа-райының айрықша құбылыстарының картасы (жоғарғы деңгей).

5) SWL үлгісі. Қазақстан Республикасы ауа-райының айрықша құбылыстарының 
картасы (төменгі деңгей)

Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 8-қосымша

SIGMET жəне AIRMET хабарламаларын құрастыру үшін үлгі
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я Хабарлама ның 

идентификациясы 
жəне реттік нөмірі

SIGMET [n][n]n AIRMET 
[n][n]n

SIGMET 1
SIGMET 01

SIGMET A01

AIRMET 9
AIRMET 19

AIRMET B19

Əр
ек

ет
 

ет
у к

ез
ең

і UTC əрекет ету 
кезеңін көрсететін 

«күні - уақыты» 
тобы

VALID nnnnnn/nnnnnn VALID 101520/101800 
VALID 251600/252200 
VALID 152000/160000 

Ор
на

ла
сқ

ан
 

ор
ны

н 
кө

рс
ет

уш
і Бөлетін дефис 

арқылы хабарла-
ма жолдаушының 
орналасқан орнын 

көрсетуші

nnnn– UAAA–
UATT–
UACC–

ҰА
А/

СТ
А 

ат
ау

ы SIGMET/AIRMET 
хабарлама 

бағытталған ҰАА/
СТА орналасқан 

орнын жəне атауын 
көрсетуші

nnnn nnnnnnnnnn
FIR 
или

nnnn nnnnnnnnnn
СТА

nnnn 
 nnnnnnnnnn

 FIR[/n]

UAAA ALMATY FIR
UATT AKTOBE СТА
UACC ASTANA FIR

Құ
бы

лы
с

SIGMET/AIRMET 
шығару себебін 

атқарушы 
құбылыстың 
бейнеленуі

OBSC TS [GR], 
EMBD TS[GR], 
FRQ TS [GR], 
SQL TS [GR]

TC nnnnnnnnnn PSN
Nnn [nn] немесе 

Snn[nn]
Wnnn[nn] немесе 

Ennn[nn] 

SEV TURB,
SEV MTW,
SEV ICE,
SEV ICE 
 (FZRA)

 
HVY DS,
HVY SS,
VA CLD

RDOACT CLD

SFC WIND
nnn/nn[n]MPS

 (или SFC WIND nnn/
nn[n]KT)

SFC VIS
 nnnnM(nn)

ISOL TS [GR]
OCNL TS [GR]

MT OBSC

BKN CLD
nnn/[ABV] nnnnM

(или BKN CLD nnn/
[ABV](n)nnnnFT) или 
BKN CLD SFC[ABV] 

[n]nnnnFT

OVC CLD
nnn/[ABV]nnnnM

(или OVC CLD nnn/
[ABV][n]nnnnFT) или 
OVC CLD SFC/[ABV]

nnnnM (или OVC 
CLD SFC/[ABV][n]

nnnnFT)

ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB

ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU

MOD TURB
MOD ICE

MOD MTW

OBSC TS
OBSC TSGR

EMBD TS
EMBD TSGR

FRQ TS 
FRQ TSGR

SQL TS
SQL TSGR

SEV TURB
SEV ICE

SEV ICE (FZRA)
SEV MTW

RDOACT CLD

SFC WIND 
040/40MPS
SFC WIND 
310/20KT
SFC VIS 

1500M(BR)
ISOL TS

ISOL TSGR
OCNL TS

OCNL TSGR
MT OBSC

BKN CLD 
120/900M
(BKN CLD 

400/3000FT)
BKN CLD 

SFC/3000M
BKN CLD

SFC/
ABV10000FT

OVC CLD
270/ABV3000M

(OVC CLD
900/

ABV10000FT)
OVC CLD 

SFC/3000M
OVC CLD

SFC/
ABV10000FT

ISOL CB
OCNL CB
FRQ CB

ISOL TCU
OCNL TCU
FRQ TCU

MOD TURB
MOD ICE

MOD MTW

Ба
қы

ла
на

ты
н н

ем
ес

е б
ол

жа
на

-
ты

н қ
ұб

ыл
ыс

Ақпарат бақылау 
мəліметтері болып 
табылады ма жəне 

оның жаңаруы 
мүмкін бе немесе 
ол болжам болып 
табылады ма жай-

ында көрсетуші

OBS [AT nnnnZ]
немесе FCST [AT nnnnZ]

OBS
OBS AT 1210Z

FCST
FCST AT 1815Z

Ор
на

ла
сқ

ан
 ж

ер
і

Орналасқан жері 
(ендік пен ұзақтығы 
көрсетілген (граду-
старда жəне минут-

тарда) 

Nnn[nn] Wnnn[nn] немесе
Nnn[nn) Ennn(nn] немесе
Snn[nn) Wnnn[nn]немесе

Snn[nn) Ennn[nn]

Немесе 
N OF Nnn[nn] немесе
S OF Nnn[nn] немесе
N OF Snn[nn] немесе 

S OF Snn[nn];
[AND]

W OF Wnnn[nn] немесе
E OF Wnnn[nn] немесе 
W OF Ennn[nn] немесе

 E OF Ennn[nn]

немесе
N OF Nnn[nn] немесе N OF Snn[nn] AND S 

OF Nnn[nn]немесе
 S OF Snn[nn] 

немесе
 W OF Wnnn[nn] немесе

W OF Ennn[nn] AND E OF Wnnn[nn] немесе 
E OF Ennn[nn]

немесе
N OF LINE немесе

 NE OF LINE немесе
 E OF LINE немесе

 SE OF LINE немесе
 S OF LINE немесе

 SW OF LINE немесе
 W OF LINE немесе

 NW OF LINE 
Nnn[nn] немесе Snn[nn]Wnnn[nn] немесе 

Ennn[nn] – 
Nnn[nn] немесе

 Snn[nn] Wnnn[nn], немесе Enn[nn] – 
Nnn[nn] немесе

 Snn[nn] Wnnn[nn] немесе Ennn[nn]] [–
Nnn[nn] немесе

 Snn[nn] Wnnn[nn] немесе Ennn[nn]]
[AND N OF LINE немесе

NE OF LINE немесе
 E OF LINE немесе

 SE OF LINE немесе
S OF LINE или SW OF LINE немесе

 W OF LINE немесе
NW OF LINE

Nnn[nn] немесе Snn[nn] Wnnn[nn] немесе 
Ennn[nn] –

Nnn[nn] немесе Snn[nn] Wnnn[nn] немесе 
Ennn[nn] [–

Nnn[nn] немесе Snn[nn] Wnnn[nn] немесе 
Ennn[nn]] [–

Nnn[nn] немесе
 Snn[nn] Wnnn[nn] немесе Ennn[nn]]]

немесе
WI Nnn[nn], немесе Snn[nn] Wnn[nn], не-

месе Enn[nn] – 
Nnn[nn], немесе

Snn[nn] Wnn[nn], немесе Enn[nn]]

немесе APRX nnKM WID LINE BTN (немесе 
nnNM WID LINE BTN) Nnn[nn] немесе

 Snn[nn] Wnnn[nn] немесе Ennn[nn]
– Nnn[nn] немесе

 Snn[nn] Wnnn[nn] немесе Ennn[nn]
[ – Nnn[nn] немесе

 Snn[nn] Wnnn[nn] немесе Ennn[nn]]
[– Nnn[nn] немесе

 Snn[nn] Wnnn[nn] немесе Ennn[nn]

немесе ENTIRE FIR
немесе ENTIRE CTA 

немесе WI nnnKM (немесе nnnNM) OF 
TC CENTRE

(тропикалық циклондарға қатысты SIGMET 
ақпараттары үшін)

(N OF – солтүстікке қарай, NE OF–солтүстік 
шығысқа қарай, EOF – шығысқа қарай, 

SE OF – оңтүстік –шығысқа қарай, S OF – 
оңтүстікке қарай, SW OF – оңтүстік –батысқа 

қарай, W OF –батыс, NW OF – солтүстік 
батысқа қарай)

N4320 W07005
N48 E071
S54 W060

S5330 E06530

N OF N50
S OF N5430

N OF S10
S OF S4530
W OF W155

W OF E15540
E OF W45

E OF E09015

N OF N42 W OF E070

N OF N1515 AND W OF E13530
S OF N45 AND N OF N40

E OF LINE N4255 E07030-N4500 
E07800

N OF LINE S2520 W11510 – S2520 
W12010

SW OF LINE N50 W005 – N60 W020

SW OF LINE N50 W020 – N45 E010 
AND NE OF LINE

N45 W020 – N40 E010

WI N6030 E02550 – N6055 E02500 
– N6050 E02630 – N6030 E02550

APRX 50KM WID LINE BTN N64 
W017 – N60 W010 –

N57 E010

ENTIRE FIR

ENTIRE CTA

WI 400KM OF TC CENTRE
WI 250NM OF TC CENTRE

Де
ңг

ей
і

Ұшу эшелоны 
жəне абсолюттік 

биіктік

[SFC/]FLnnn немесе[SFC/]nnnnM(немесе 
[SFC/][n]nnnnFT) немесе FLnnn/nnn немесе 

TOP FLnnn, немесе [TOP] ABV FLnnn 
немесе

 [nnnn/]nnnnM (немесе [[n]nnnn/][n]nnnnFT) 
немесе

[nnnnM/]FLnnn (немесе [[n]nnnnFT/]FLnnn)
немесе

TOP [ABV немесе BLW]FLnnn
(тропикалық циклондарға қатысты SIGMET 

ақпараттары үшін)

FL180
SFC/FL070
SFC/3000M

SFC/10000FT
FL050/080
TOP FL390
ABV FL250

TOP ABV FL100
3000M

2000/3000M
8000FT

6000/12000FT
2000M/FL150

10000FT/FL250
TOP FL500

TOP ABV FL500
TOP BLW FL450

Ау
ыс

у н
ем

ес
е к

үт
іле

тін
 ау

ыс
у 

Ауысу немесе 
күтілетін ауы-

су (бағыты мен 
жылдамдығы) 
компасты 16 

румбалардың 
бірі немесе 

стационарлық 
орналасқан жері

MOV N [nnKMH] немесе MOV NNE 
[nnKMH] немесе

MOV NE [nnKMH] немесе MOV ENE [nnK-
MH] немесе MOV E [nnKMH] немесе MOV 

ESE [nnKMH] немесе MOV SE [nnKMH] 
немесе MOV SSE [nnKMH немесе MOV S 
[nnKMH] немесе MOV SSW [nnKMH не-

месе MOV SW [nnKMH] немесе MOV WSW 
[nnKMH] немесе MOV W [nnKMH] немесе 

MOV WNW [nnKMH] немесе
MOV NW [nnKMH] немесе MOV NNW 

[nnKMH]
(немесе MOV N [nnKT] немесе MOV NNE 

[nnKT] немесе MOV NE [nnKT] немесе 
MOV ENE [nnKT] немесе

MOV E [nnKT] немесе
 MOV ESE [nnKT] немесе

MOV SE [nnKT] немесе MOV SSE [nnKT] 
немесе

MOV S [nnKT] немесе
 MOV SSW [nnKT] немесе
MOV SW [nnKT] немесе

 MOV WSW [nnKT] немесе
MOV W [nnKT] немесе MOV WNW [nnKT] 

немесе
MOV NW [nnKT] немесе MOV NNW [nnKT]) 

немесе STNR

MOV SE
MOV NNW

MOV E 40KMH
MOV E 20KT

MOV WSW 20KT

STNR

Қа
рқ

ын
-

ды
лы

қт
ың

 
өз

ге
ру

і Қарқын-дылықтың 
күтілетін өзгерісі

INTSF немесе
WKN немесе

NC

INTSF
WKN
NC

Бо
лж

а-
на

ты
н 

уа
қы

т Құбылыстың бол-
жамды уақытын 

көрсету

FCST AT nnnnZ  ___ FCST AT 
2200Z

___ 

Бо
лж

ан
ат

ын
 ор

на
ла

сқ
ан

 ж
ер

і

SIGMET 
хабарламасының 

қолданылу 
кезеңінің ауа 
болжамының 

күтілетін 
орналасқан жері

Nnn[nn] Wnnn[nn] немесе
Nnn[nn] Ennn[nn] немесе

Snn[nn] Wnnn[nn] немесе
Snn[nn] Ennn[nn]

немесе
N OF Nnn[nn] немесе
S OF Nnn[nn] немесе
N OF Snn[nn] немесе

S OF Snn[nn]
[AND]

W OF Wnnn[nn] немесе
E OF Wnnn[nn] немесе

W OF Ennn[nn] немесе
E OF Ennn[nn]

немесе
N OF Nnn[nn] немесе

 N OF
Snn[nn] AND S OF

Nnn[nn] немесе
 S OF

Snn[nn] немесе
W OF Wnnn[nn] немесе W

OF Ennn[nn] AND E OF
Wnnn[nn] немесе

 E OFEnnn[nn]
немесе

N OF LINE немесе
 NE OF

LINE немесе
 E OF LINE
немесе

 SE OF LINE немесе
 S OF LINE немесе

SW OF
LINE немесе
 W OF LINE
немесе

 NW OF LINE
Nnn[nn] немесе

Snn[nn]
Wnnn[nn] немесе

 Ennn[nn] –
Nnn[nn] немесе

 Snn[nn]
Wnnn[nn] немесе

 Ennn[nn]
[– Nnn[nn] немесе

 Snn[nn]
Wnnn[nn] немесе

 Ennn[nn]]
[AND N OF LINE немесе

NE OF LINE немесе
 E OF

LINE немесе
 SE OF LINE

немесе
S OF LINE немесе

 SW
OF LINE немесе

 W OF
LINE немесе

 NW OF
LINE Nnn[nn] немесе

Snn[nn] Wnnn[nn] немесе
Ennn[nn] – Nnn[nn] немесе

Snn[nn] Wnnn[nn] немесе
Ennn[nn] [– Nnn[nn] немесе

Snn[nn] Wnnn[nn] немесе
Ennn[nn]]]
немесе

WI Nnn[nn] немесе
Snn[nn] Wnnn[nn немесе

Ennn[nn] –
Nnn[nn] немесе

 Snn[nn]
Wnnn[nn] немесе

Ennn[nn] –
Nnn[nn] немесе

 Snn[nn]
Wnnn[nn] немесе

Ennn[nn] –
Nnn[nn] немесе

Snn[nn]
Wnnn[nn] немесе

Ennn[nn]]
немесе

APRX nnKM WID LINE
BTN (nnNM WID LINE BTN)

 ___
N30 W170

N OF N30

S OF S50 AND 
W OF E170

S OF N46 AND 
N OF N39

NE OF LINE 
N35 W020 –
N45 W040

SW OF LINE 
N48 W020 –

N43 E010 AND 
NE OF

LINE N43 
W020 – N38

E010

WI N20 W090 – 
N05 W090

– N10 W100 – 
N20 W100

– N20 W090

APRX 50KM 
WID LINE

BTN N64 W017 
– N57

W005 – N55 
E010 – N55

E030

ENTIRE FIR

ENTIRE FIR/
UIR

ENTIRE CTA

TC CENTRE 
PSN N2740

W07345

NO VA EXP

Nnn[nn] немесе
 Snn[nn]

Wnnn[nn] немесе
Ennn[nn]

– Nnn[nn] немесе
Snn[nn]

Wnnn[nn] немесе
 Ennn[nn]

[ – Nnn[nn] немесе
Snn[nn]

Wnnn[nn] немесе
Ennn[nn]]

[ – Nnn[nn] немесе
Snn[nn]

Wnnn[nn] немесе
Ennn[nn]]
немесе

ENTIRE FIR
немесе

ENTIRE FIR
немесе

ENTIRE CTA
немесе

TC CENTRE PSN
Nnn[nn] немесе Snn[nn]

Wnnn[nn] немесе Ennn[nn]
тропикалық циклондарға қатысты SIGMET 

хабарламалары)
немесе

NO VA EXP
(жанартау күліне қатысты SIGMET хабар-

ламалары үшін)

Эл
ем

ет
те

рд
ің 

қа
йт

ал
ан

уы Жанартау 
күлдің неме-

се тропикалық 
циклонның 

бұлтына қатысты 
SIGMET хабарла-
масына енгізілген 

элементтердің 
қайталануы,

[AND] РПИ шегінде біруақытта болатын 
жанартау күлінің немесе тропикалық 
циклонның екі орталығы үшін пайда-

ланылады 

 ____ AND

НЕМЕСЕ

SI
GM

ET
 ха

ба
рл

ам
ас

ын
 ж

ою
AI

RM
ET

SIGMET хабарла-
масын жою

AIRMET оның 
идентификация-

сын көрсете

CNL SIGMET 
[n][n] n nnnnnn/nnnnnn немесе

CNL SIGMET
[n][n] n nnnnnn/nnnnnn
VA MOV TO nnnn FIR

CNL 
AIRMET 
[n][n] n

nnnnnn/
nnn-
nnn

CNL SIGMEТ-2
211300/211700

CNL SIGMET 
A13

251030/251430 
VA MOV TO
YUDO FIR

CN
L A

IR
ME

T 
05

 15
15

20
/ 1

51
80

0

Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 9-қосымша

Ашық мəтін нысанында бағдарлар, ұшу аудандары бойынша ауа райы 
болжамдарының үлгілері

1. Ашық мəтіндегі КШҰҚ бойынша бағдар бойынша ауа райы болжамы:
КҮНІ __________
AK «Летный центр Тянь-Шань»
ТЙН 3201 МИ 209
БАЙСЕРКЕ - МЕЖДУРЕЧИНСКИЙ ШИЕН – ҚЫСТАҚ 
0600-1200 ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМ АЛАҢЫНА СТАЦИОНАРЛЫҚ ФРОНТТЫҢ ƏСЕРІ
БИІКТІГІ ТЕҢІЗДІҢ ОРТАША ДЕҢГЕЙІМЕН КӨРСЕТІЛГЕН

ЖЕЛДІҢ БОЛЖАМЫ/М/СЕК/ 600-1000 1500-2000 3000 4500
БИІКТІК БОЙЫНША И Т-РЫ /C НСТ 05-12 НСТ 05-5 270 07-11 270 07-20

ЖЕРДЕГІ ЖЕЛ 040-13М/С ВИД 5000М БУДАҚ 
ТАРАҒАН СК 1800/3000М ТЕҢІЗДІҢ ОРТА ДЕҢГЕЙІ
ЖЫРТЫЛҒАН ВСПС ЖЕР ҚАБАТЫНЫҢ ОРТАША ТУРБ /4000М
Г/П/О Р МИН 774ММ=

МЕЖДУРЕЧИНСКИЙ ШИЕН /БОЛЖАУ/ 0300-0900 060-13 М/С
ТҮРІ 5000М БУДАҚ АШЫЛҒАН 0500М ЖЫРТЫЛҒАН 3000М=

БАЙСЕРКЕ /БОЛЖАУ/ 0300-0900 040 06М/С ВИД 3000М БУДАҚ
ТАРАҒАН 0500М ШАШЫРАҢҚЫ 3000М =

UAAR 210200Z 2103/2112 04005MPS 3000 BR SCT030 BKN100
TEMPO 2103/2105 0800 FZFG=

КЕЗЕКШІ СИНОПТИК __________________ 
ТАПСЫРЫЛДЫ _______________________
КВС________________ УАҚЫТЫ_________

2. ЖДП аймағы бойынша ауа райы болжамы
СЕКТОР А / Тегістік /
0900-1500 ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМ АЛАҢЫ 
СТАЦИОНАРЛЫҚ ФРОНТТЫҢ ƏСЕРІ
БИІКТІГІ ТЕҢІЗДІҢ ОРТАША ДЕҢГЕЙІМЕН КӨРСЕТІЛГЕН

ЖЕЛДІҢ БОЛЖАМЫ /М/СЕК/ 600-1000 1500-2000
БИІКТІК БОЙЫНША Т-РА НСТ 05-4 НСТ 05-5

ТҮРІ 5000М БУДАҚ ШАШЫРАҢҚЫ СК 0600/3000М ЖЕР ҮСТІ
ЖЫРТЫЛҒАН ВСПС ЖЕР ҚАБАТЫНЫҢ ОРТАША ТУРБ/3000М Р МИН 771ММ
БАЛХАШ-САЯК УЧАСКЕСІНДЕ ШАШЫРАҢҚЫ СК 0300/3000М ҮСТІНДЕ ПОВ ЖЕРДЕ
Р МИН 775ММ
СРОКЕ 1200-1500 АЛМАТЫ Р20 КМ 1000М ТҮТІН =

СЕКТОР B F / 2000м дейінгі биіктік таулар/

(Соңы 16-бетте) 



16 16 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

0900-1500 ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМ АЛАҢЫ СТАЦИОНАРЛЫҚ ФРОНТТЫҢ ƏСЕРІ
БИІКТІГІ ТЕҢІЗДІҢ ОРТАША ДЕҢГЕЙІМЕН КӨРСЕТІЛГЕН
ЖЕЛДІҢ БОЛЖАМЫ /М/СЕК/ 600-1000 1500-2000 3000 4500
БИІКТІК БОЙЫНША ТУРБ /C НСТ 05-4 НСТ 05-5 270 07-11 270 07-18

ТҮР 5000М БУДАҚ ШАШЫРАҢҚЫ СК 1800/3000М НАД УР МОРЯ
ЖЫРТЫЛҒАН ВСПС ЖЕР ҚАБАТЫНЫҢ ОРТАША ТУРБ /4000М
Г/П/О Р МИН 771ММ
СРОКЕ 1200-1500 АЛМАТЫ Р20 КМ 1000М БУДАҚ ТҮТІН =

СЕКТОР C D / 2000м тау биік / 
0900-1500 ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМ АЛАҢЫ ТҰРАҚТЫ БАҒЫТТЫҢ ƏСЕРІ
БИІКТІГІ ТЕҢІЗДІҢ ОРТАША ДЕҢГЕЙІМЕН КӨРСЕТІЛГЕН
ЖЕЛ БОЛЖАМЫ /М/СЕК/ 600-1000 1500-2000 3000 4500
БИІКТІК БОЙЫНША ТУРБ /C НСТ 05-4 НСТ 05-5 270 07-11 270 07-18

ТҮР 8000М ШАШЫРАҢҚЫ СК 2200/3500М ТЕҢІЗ ҮСТІ ДЕҢГЕЙІНЕН
ЖЫРТЫЛҒАН ВСПС ЖЕР ҚАБАТЫНЫҢ ОРТАША ТУРБ /4000М
Г/П/О Р МИН 771MМ
СРОКЕ 1200-1500 АЛМАТЫ Р20 КМ 1000М БУДАҚ ТҮТІН =

КЕЗЕКШІ СИНОПТИК _____________
3. Авиациялық химиялық жұмыстар үшін ауа райы болжамы(АХЖ):

КҮН _________
ККА 1211 ҚАЗАВИА УПЛА008
ҮШАРАЛ Р – 25

0000-0600 ЖОҒАРЫ ҚЫСЫМ АЛАҢЫ 
СУЫҚ БАҒЫТТЫҢ ƏСЕРІ
БИІКТІГІ ТЕҢІЗДІҢ ОРТАША ДЕҢГЕЙІМЕН КӨРСЕТІЛГЕН

ЖЕЛ БОЛЖАМЫ /М/СЕК/ 600-1000 1500-2000 3000 4500
БИІКТІК БОЙЫНША ТУРБ/C НСТ 05+21 НСТ 05+20 240 07+11 240 10 -1

ЖЕРДЕГІ ЖЕЛ 040-10М/С БҰЛТ КЕЗІНДЕ 260-15М/С ВИД 10КМ ОШАҒЫ
ІШКІ/МАСС СИРЕК БҰЛТТАР КД 1800/10000М НАД УР МОРЯ
ЖЫРТЫЛҒАН ВСПС ОРТАША ТУРБ ЖЕР ҚАБАТЫ/4000М 
НӨЛЬ 4100М 
Г/П/ЖОҒАРЫ 1800М ЖАБЫҚ
 Т МАХ +28 °С Т МИН +20 °С Р МИН 751 ММ=
ҮШАРАЛ /БАҒДАР /0000-0600 240 10 М/СЕК ВИД 10 КМ
ШАШЫРАҒАН КД 800М ВРЕМ 0200-1000 НЕУС 15М/С БҰЛТ ДАУЫЛ =

КЕЗЕКШІ СИНОПТИК ______________ 
ТАПСЫРЫЛДЫ ___________________

Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 10-қосымша

Ағылшын тілінде əуеайлақ бойынша ескертулер жасау үлгісі (AD WRNG)

 Код элементі  Толық мазмұны Нысан Мысал
Орналасу жерінің 
көрсеткіші

Əуеайлақтың орнала-
су жерінің көрсеткіші 

nnnn UAAA

Хабарламаның түрін 
сəйкестендіру

Хабарламаның түрі 
жəне реттік нөмірі 

AD WRNG [n]n AD WRNG 2

Əрекет ету мерзімі Əрекет ету мерзімінің 
күні жəне мерзімі (UTC)

VALID nnnnnn/nnnnnn VALID
210830/211230

Əеуайлақ бойынша ескертуді жою тəртібі үлгінің соңында көрсетілген 
Құбылыс (осы 
Қағидалардың 337 
тармағына. сəйкес 
бір құбылыс не-
месе ауа райы 
құбылыстарының 
үйлесімділігі)

Əуеайлақ бой-
ынша ескерту 
шығару негіздейтін 
құбылыстардың си-
паттамасы

[HVY]TS немесе GR, 
немесе
 [HVY]SN [nnCM], не-
месе [HVY]FZRA, не-
месе [HVY]FZDZ,
RIME, 
[HVY]SS, немесе [HVY]
DS, немесе SA, 
 немесе DU, немесе, 
SFC WSPD nn[n]MPS 
MAXnn[n], немесе
(SFC WSPD nn[n]KT
MAX nn[n]), немесе 
SFC WINDnnn/nn[n]
MPS MAXnn[n], немесе 
(SFC WIND nnn/
nn[n]KT
MAX nn[n]), немесе
SQ, немесе FROST, 
немесе 
VA[DEPO], 
 немесе TOX CHEM, 
немесе еркін мəтін 32 
белгіге дейін

VRB17MPS 
TSSQSFC WSPD 
20MPS
HVY SN 25CM
SFC WSPD 
20MPS MAX30

Бақыланатын немесе 
болжанатын құбылыс

Бұл ақпараттың 
бақылау деректері 
екенін жəне оны 
жаңарту көзделгенін 
немесе оның болжам 
екенін көрсету 

OBS [ATnnnnZ], неме-
се FCST

OBS AT1200Z
 FCST

Қарқындылықтың 
өзгеруі

Қарқындылықтың 
күтілетін өзгерісі

INTSF, немесе WKN, 
немесе NC

INTSF, WKN, NC

немесе 
Əуеайлақ бойынша 
ескертуді жою

Оның сəйкестендіруін 
көрсете отырып, 
əуеайлақ бойынша 
ескертуді жою

CNL AD WRNG [n]n 
nnnnn/nnnnnn

CNLAD WRNG 2 
210800/211200

Мысал: 
UAAA AD WRNG 2 VALID 211000/211400 - HVY SN 25CM
FCST NC=
Алматы əуеайлағы бойынша 2-ескерту, 21 күні 10.00 UTC бастап 14.00 UTC дейін күші 
бар: қатты қар болжанады, қабатының биіктігі 25 сантиметр, қарқындылық өзгеріссіз , 

Азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз ету қағидаларына 11-қосымша

Ағылшын тілінде əуеайлақта желдің ауысуы туралы ескертулерді жəне хабарлан-
дыруды жасау үлгісі (WS WRNG)

 Код элементі  Толық мазмұны Нысаны Мысал (дар)
Орналасу жерінің 

көрсеткіші
Əуеайлақтың ор-
наласу жерінің 

көрсеткіші 

nnnn UAAA

Хабарламаның түрін 
сəйкестендіру

Хабарламаның түрі 
жəне реттік нөмірі

WS WRNG [n] n WS WRNG 1

Жасау уақыты жəне 
əрекет ету мерзімі

Шығу күні жəне 
уақыты, қай уақытта 
қоданылады, UTC 
əрекет ету мерзімі

nnnnnn [VALID TL 
nnnnnn] немесе

 [VALID nnnnnn/nnnnnn]

211230 VALID TL 
211330 

221200 VALID 
221215/221315

Желдің ауысуы туралы ескерту мен хабарламаны жою 
тəртібі

Құбылыс Құбылысты жəне 
оның орналасқан 

жерін сəйкестендіру

(MOD) немесе
 (SEV) WS IN APCH; не-
месе (MOD) немесе
 (SEV) WS (APCH) 
RWYnnn, немесе
 (MOD), немесе

 (SEV) WS IN CLIMB-
OUT, немесе (MOD), 

немесе
 (SEV) WS CLIMB-OUT, 

(RWYnnn), немесе
MBST IN APCH, немесе
MBST[APCH]RWYnnn,

немесе
MBST IN CLIMB-OUT, 

немесе
 MBST CLIMB-OUT 

RWYnnn

WS IN APCH 
RWY05, 

MOD WS 
RWY23,

WS IN CLIMB-
OUT,

SEV WS IN 
CLIMB-OUT,

MBST APCH 
RWY05,

MBST IN CLIMB-
OUT

Бақыланатын, 
хабарламаның не-
месе болжанатын 

құбылыс

Құбылыс 
бақыланатын немесе 

ол туралы хабар-
ланатын, немесе 

болжанатын, неме-
се оның жалғасуы 
күтілетін туралы 

көрсеткіш

REP AT nnn nnnnnnnn, 
немесе OBS (AT nnnn), 

немесе FCST

REP AT1510 
B747

OBS AT1205
FCST

Құбылыс туралы 
толық ақпарат 

Желдің ауысуы ту-
ралы, оның иден-

тификациясын 
көрсете отырып, 

ескертулерді жою

SFC WIND: nnn/nnMPS 
nnnM -WIND: nnn/

nnMPS, 
немесе

nnKMH LOSS nnKM FNA 
RWYnn
немесе

nnKMH GAIN nnKM FNA 
RWYnn

SFC WIND: 
320/05MРS
60M- WIND: 
360/13MРS

500M–WIND: 
360/20MPS

60KMH LOSS 
4KM 

FNA RWY13
(30KT LOSS 

2NM
FNA RWY13)

Немесе
Желдің ауысуы тура-

лы ескертуді жою
Əуеайлақ бойынша 
ескертулерді жою, 

оның қарқындылығын 
көрсете отырып

CNL WS 
WRNG n 

nnnnnn/nn-
nnnn

CNL WS WRNG 1
211230/211330

 

Мысалы:
UAAA WS WRNG 1 211130 VALID 211230/211330- SEV WS IN CLIMB-OUT FCST

Алматыда желдің ауысуы туралы 21 күні UTC бойынша 11.30 шығарылған 1-нөмірлі ескер-
ту жасалды, əсер ету кезеңі UTC бойынша 12.30-дан 13.30-ға дейін, желдің қатты ауысуы 

биіктік алу кезінде байқалады.

Азаматтық авиацияны Метеорологиялық қамтамасыз 
ету қағидаларына 12-қосымша

Жанартау күлі мен тропикалық циклон туралы консультативтік ақпаратты, 
SIGMET жəне AIRMET ақпаратын қоса авиациялық метеорологиялық болжамдарды, 

ескертулерді тарату тəртібі

Болжам түрі аймақ/болжам 
жасаудың əуе 

кеңістігі

Ұшуды жоспарлаудың 
кезеңі

Болжамды 
дайындауға/

шығаруға 
жауапкершілік

TAF Əуеайлақ Ұшу алдындағы жəне 
ұшуда

ƏМО

Қонуға болжам 
(«тренд»)

Əуеайлақ Ұшудағы ƏМО

Ұшуға арналған 
болжам

 ҰҚЖ кешені Ұшу алдындағы ƏМО

Ерекше құбылыстар 
ауа райы болжамы, 
биіктіктегі жел жəне 
температура болжа-

мы жəне т.б. болжам-
дар ДАБО

Ұшуды жүргізу үшін 
пайдаланатын бағыты, 
аймағы немесе эше-

лондар

Ұшу алдындағы жəне 
ұшуда

ДАБО

Кіші эшелондардағы 
бағыт жəне ұшу 

аудандарының ауа 
райы жағдайының 

болжамы

Жер бетінен ҰЭ 100 
дейінгі қабатта (таулы 

аудандарда ҰЭ 150 
немесе жоғары) ұшуды 
жүргізу үшін пайдала-
натын бағыты, аймағы 

немесе эшелондар

Ұшу алдындағы жəне 
ұшуда

МБО

SIGMET
ақпараты

ҰАА немесе 
диспетчерлік аудан 
ұшуды жүргізу үшін 

пайдаланатын барлық 
эшелондар қамтылады 

Ұшу алдындағы жəне 
ұшуда

МБО

AIRMET ақпараты ҰАА немесе 
диспетчерлік аймақ 
немесе оның аймақ 

ішіндегі ҰЭ 100 (таулы 
аудандарда ҰЭ 150 

немесе жоғары) дейінгі 
ұшудың барлық эше-
лондары қамтылады 

Ұшу алдындағы жəне 
ұшуда

МБО

Əуеайлақ бойынша 
ескерту

Əуеайлақ /жер 
бетіне жақын 

метеорологиялық 
жағдайлар

(Əуеайлақтық 
құрылымдарға, 

тұрақта тұрған əуе 
кемелеріне арналған) 

қолданылмайды

ƏМО 

Желдің ауысуы тура-
лы ескерту

ҰҚЖ мен 500 м 1600 
фут немесе қажетінше 
жоғары деңгей арасын-
да қону /ұшуға кірудің 

бағыты мен əуеайлағы

Ұшудағы ƏМО 

Жанартау күлі бой-
ынша консультативтік 

ақпарат

Вулкандық күлдің 
бұлтпен қамтылған 

аймағы

Ұшу алдындағы жəне 
ұшуда

VAAC

Тропикалық ци-
клон бойынша 

консультативтік 
ақпарат

Тропикалық циклонмен 
қамтылған аймағы

Ұшу алдындағы жəне 
ұшуда

TCAC

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 21 шіл-
деде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15358 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 9 желтоқсан           №308              Астана қаласы

Өндірушілердің ауыл, орман және балық шаруашылығы  
өніміне баға индекстерін құру әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының  2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі  № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өніміне 
баға индекстерін құру əдістемесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Баға 
статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде баспа жəне электрондық түрде ресми жариялану 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалы қ мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялануға жіберілуін; 

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

3. Қазақстан Республикасы  Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Баға ста-
тистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетін ің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жұмыс ба-
бында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы  Ұлттық экономика министрлігі  Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 9 желтоқсандағы  №308 бұйрығымен бекітілген

Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өніміне 
баға индекстерін құру əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өніміне баға индекстерін құру 

əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес бекітілет ін статистикалық əдіснамаға жатады. 

2. Əдістеме өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өніміне баға деңгейіне 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың негізгі аспектілері мен əдістерін, қамту мен 
жіктелім жүйесін, зерттелетін іріктемелі жиынтықтарды іріктеуді, салмақтық  құрамдас бөліктерді 
қалыптастыруды жəне агрегаттаудың түрлі деңгейінде баға индекстерін есептеуді айқындайды.

3. Осы Əдістеме Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті (бұдан əрі – Комитет) мен оның аумақтық органдары ауыл шаруашылығында 
өсімдік жəне мал шаруашылығының өндірілген өнімдеріне бағаларға, орман шаруашылығы 
өңделмеген сүрекке жəне сонымен байланысты қызметтерге бағаларға, балық аулау жəне 
акваөсіру өнімдеріне балық шаруашылығы бағалар үшін жалпымемлекеттік статистикалық 
байқауларды жүргізу кезінде жəне аталған экономикалық қызмет түрлерінде баға индекстері н 
құру кезінде қолданылады.

4. Осы Əдістеменің мақсаты өнімге (көрсетілетін қызметке) оларды өткізу кезіндегі 
бағасының өзгеруінің орташа шамасын өлшеу болып табылады.

Ауыл шаруашылығы өнімін өндірушілердің баға индексі ауылшаруашылық кəсіпорындары 
жəне шаруа немесе фермер қожалықтары өндірген жəне өткізудің əртүрлі арналары арқылы 
олар өткізген өні м түрлеріне бағаның өзгеруін сипаттайды.

Орман шаруашылығы өнімдері мен көрсетілетін қызметтеріне баға индексі ағаш дайын-
дайтын ұйымдардың өздері өсірген өңделмеген сүректі өткізу жəне ағаш дайындаумен бай-
ланысты қызметтерді көрсету бағасының өзгеруін сипаттайды.

Балық аулау жəне акваөсіру өніміне баға индексі аулау нəтижесінде өндірілген жəне 
өткізудің əртүрлі арналары арқылы өткізілген өнімге бағаның өзгеруін сипаттайды.

5. Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өніміне баға индексін құру 
кезінде өндірілген, өндірістік үдерісті қамтамасыз ету үшін ішкі мұқтаждықтарға пайдаланылған 
өнімнің баға серпіні ескерілмейді.

Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімін өткізу бағасының өзгеру 
үрдісі өнеркəсіптік өндірісте (өңдеу өнеркəсібінде) жəне тұтыну нарығында инфляциялық 
үдерістердің бастамасы ретінде қаралады.

 6. Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өніміне баға индексі:
1) нақты бағалардан салыстырмалы бағаларға өткен аграрлық сектор өнімінің көлемін 

қайта бағалау жəне нақты көлем индекстерін есептеу;
2) қызметтің осы түрлеріндегі еңбек өнімділігін есептеу жəне басқа да экономикалық-

талдамалық есептеулер;
3) мемлекеттік органдар мен ғылыми ұйымдар өткізетін экономикалық мониторингілеуді, 

болжамдауды, салғастыруды жүзеге асыру үшін қолданылады.
7. Əдістемеде статистикада қолданылатын келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) агрегаттау – төменгі деңгейдегі экономикалық көрсеткіштерді барлық кейінгі 

деңгейлердегі едəуір ірі жиынтықтарға біріктіру;
2) агрегатталған баға индексі – жекелеген кіші топ, топ немесе жалпы зерделенетін 

құбылыс бойынша баға өзгерісін сипаттайтын жəне бағаның жеке индекстері негізінде 
қалыптастырылатын салыстырмалы көрсеткіш;

3) ауылшаруашылығы кəсіпорны – ауылшаруашылығы өнімін өндірумен, сақтаумен жəне 
қайта өңдеумен айналысатын, ауыл шаруашылығы саласында қызмет көрсетумен айналы-
сатын заңды тұлға немесе оның құрылымдық бөлімшесі; 

4) бағаларды тіркеу – базалық объектілердің іріктемелі репрезентативті жиынтығы бойын-
ша өткізілетін тауарлар, өнімдер жəне көрсетілетін қызметтер бағаларының деңгейі туралы 
ақпараттарды жинақтау əдісі;

5) базалық объект – ондағы бағаларды тіркеу үшін іріктелген объект;
6) ерекшелік – бағаны тіркеу үшін іріктеліп алынған жеке тауарды (көрсетілетін қызметті) 

сəйкестендіру үшін пайдаланылатын сипаттама немесе сипаттамалар тізбесі; 
7) жеке (қарапайым) баға индексі – зерделенетін жиынтықтың  (нақты тауардың, көрсетілетін 

қызметтің) бір элементі бағаларының өзгерісі;
8) жіктелім – қабылданған белгілерге сəйкес ұқсастықтары немесе өзгешеліктері бойынша 

көптеген объектілерді топтарға бөлу;
9) қызмет түрi – қызмет түрлері жіктелімінің едəуір ірілендірілген санаттарын сипаттай-

тын өнімнің (тауарлар жəне көрсетілетін қызметтердің) біртектес жинағын құру үдерісі. Заңды 
тұлғаның негізгі қызмет түрі – қосылған құны заңды тұлға жүзеге асыратын кез келген басқа 
қызмет түрінің қосылған құнынан асып түсетін қызмет түрі. Заңды тұлғаның қосалқы қызмет 
түрі – үшінші тұлғалар үшін өнім (жұмыстар, көрсетілетін қызметтер) өндіру мақсатында негізгі 
қызметтен басқа жүзеге асырылатын қызмет түрі;

10) орташа баға – өкіл-тауарлар бағасының жалпыланған шамасы. Орташа баға белгілі 
бір уақыт кезеңіне, аумақ бойынша, өнімнің түрлері бойынша есептеледі; 

11) өкіл-тауар (көрсетілетін қызмет) – тауар тобындағы тауардың сапасы мен негізгі 
тұтынушылық қасиетіне əсер етпейтін жəне тұтынушылық белгісі бойынша болмашы 
өзгешеліктерімен (бөлшектерімен) ерекшеленетін белгілі тауар (қызмет көрсету) түрлерінің 
жиынтығы;

12) өткізу арнасы – байқау үшін іріктеліп алынған, өндірілген өнім (өкіл-тауардың) 
түртармағының елеулі көлемін тұрақты өткізуді жүзеге асыратын өнім өткізу бағыты; 

13) салмақтау – жиынтық көрсеткіштерді алу үшін индекстік есептеуде қолданылатын жəне 
тікелей қосындылауға жатпайтын əртүрлі тауарлардың өлшемдестігін қамтамасыз ететін рəсім;

14) салмақтау схемасы – стандартты жіктелімге сəйкес агрегаттаудың барлық сатылары 
бойынша анықталған нақты өнімдер, тауарлар, көрсетілетін қызметтер түрлері салмағының 
жиынтығы;

15)  іріктеме – статистикалық деректерді жинау жəне өңдеу кезінде қолданылатын бекітілген 
жіктеуіштер, номенклатуралар мен анықтамалықтардан алынған жеке айқындамалар.

2-тарау. Қамту жəне жіктелім жүйесі
8. Баға индекстерінің қамту саласын жəне оларды құрауыштарын анықтаудың түпкілікті 

мақсатымен жəне негізгі қолдану бағыттарына байланысты. Өндірушілердің ауыл, орман жəне 
балық шаруашылығы өнімдеріне баға индекстері үшін экономикалық, географиялық, салалық 
қамтудың шеңберлері жəне байқаудың статистикалық бірліктері анықталады.

9. Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдеріне баға индекстерінің 
экономикалық саласы олар бойынша бағаның өзгеруі бағаланатын жүргізілген операцияларды 
қамтумен сипатталады. Өнім өндіру жəне өткізу бойынша операциялардың барлық түрлері 
нарықтық бағаларда бағаланады жəне оны одан əрі тұтынуға байланыссыз ішкі нарықта не-
месе елдің шегінен тыс ескеріледі.

Осы экономикалық қызмет түрлерін өндірушілердің өнімі өз мақсаты бойынша мына 
топтарға бөлінеді:

1) сектор шегінен тысқары өткізілген жəне экономиканың басқа да секторлары (өнеркəсіптік 
қайта өңдеу, бөлшек (көтерме) сауда) тұтынушыларының аралық тұтынуы жəне түпкілікті 
пайдалануына арналған өнім;

2) сектор ішінде алмасуға арналған, өндіріс құралы ретіндегі өнім (өсіруге арналған мал 
төлі, шабақтар, су айдындарын балықтандыруға арналған биылғы төл);

3) өндірістің өз ішінде пайдалануға арналған өнім (бұзауларға азық ретінде берілетін сүт, 
егуге арналған тұқымдар мен көшеттер, балық ұрықтанған материал). 

Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы бағасының индексін құру үшін 
салалық өндірістің бірліктері мен экономиканың басқа да секторлары арасындағы айналымға 
қатысатын алғашқы екі өнім тобына бағаның өзгеруі ескеріледі. Іріктелген топтар нарық 
субъектілерін кең қамтуымен ерекшеленеді жəне ағымдағы зерттелетін кезеңдегі бағалар 
туралы деректердің тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

10. Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдеріне бағаларды 
байқаудан:

1) асыл тұқымды мал шаруашылығы жəне негізгі табынның мал басын жаңартуға арналған 
өнім, тəуліктік жас құстар, тұқым жəне көшеттік өнімдерді (көшеттер) өндіру; 

2) жеке орман қорының орманы табиғи жəне жасанды жолмен алынған орман 
шаруашылығының ағаш емес өнімін жинау;

3) спорттық жəне эстетикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында жүзеге асы-
рылатын, сондай-ақ ауланған балықты жеке тұтынуға арналған əуесқойлық (спорттық) балық 
аулау өнімі алынып тасталады.

11. Географиялық қамту шеңберінде ауыл, орман жəне шаруашылығы өнімдеріне баға 
индекстері өңірлер бойынша құрастырылады. Өндірісінің мамандануы мен ауылшаруашылық 
өнімдерінің жалпы шығарылым көлеміндегі үлесіне тəуелсіз еліміздің барлық өңірлері 
зерттеледі. Өңірлік баға индекстері ауылшаруашылық нарықтарының ерекшеліктерін ескереді 
жəне өнімдердің біртектес түрлерінің бағаларындағы өңіраралық айырмашылықтарды 
көрсетеді. Базалық объектілерді аумақтық қамту олардың орналасқан жері бойынша тіргелген 
орнына - облыс, аудан, елді мекеніне қарамастан есепке алуды көздейді.

12. Салалық қамту шеңберінде келесі экономикалық қызмет түрлері: 
1) өсімдік жəне мал шаруашылығы, аң аулау жəне қызмет көрсету;
2) орман шаруашылығы жəне ағаш дайындау;
3) балық аулау жəне акваөсіру қосылады. 
Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өнімдеріне баға индекстерін құру үшін келесі негізгі 

кластар, өнім түрлері:
1) маусымдық дақылдар (дəнді, бұршақты, майлы дақылдар, күріш, көкөністер жəне бақша 

дақылдары, тамыржемістілер мен түйнекжемістілер, өзге де маусымдық дақылдар); 
2) көпжылдық дақылдар (жүзім, жеміс ағаштары, бұталар); 
3) мал шаруашылығы (жануарлардың негізгі түрлері, шикі сүт, жұмыртқа, жүн, терілер, 

бал) есепке алынады.
Ауылшаруашылық дақылдарын өсіру ашық алаңдарда, парниктерде, оранжереяларда 

жəне жылыжайларда өндіруді қамтиды. 
Орман шаруашылығы өнімдері мен көрсетілетін қызметтеріне баға индексін құру үшін 

келесі негізгі кластар, өнім түрлері:
1) орман шаруашылығы (ағаш жəне бұта тұқымдылардың екпелері, көшеттері);
2) ағаш дайындау (жапырақ тұқымдыларды жəне қылқан тұқымдыларды аралауға, аршуға 

жəне сүргілеуге, қайта өңдеуге арналған өңделмеген кесілген ағаш материалдары, сондай-
ақ ағаш отыны);

3) ағаш дайындау қызметтерін көрсету (орман өсіру, бөренелерді тасымалдау, ағаш құлату, 
орманды кесу, бұтақтарды шабу, ағаштарды кесу, қабықтардан тазалау) есепке алынады.

Балық шаруашылығы өніміне баға индексін құру үшін келесі негізгі кластар, өнім түрлері:
1) балық аулау (ауланған балық жəне шаянтəрізділер);
2) акваөсіру (өсірілген балық жəне шаянтəрізділер) есепке алынады.
13. Статистикалық байқау бірліктері болып табылады: 
1) ауыл шаруашылығы үшін – «Өсімдік жəне мал шаруашылығы, аңшылық жəне осы 

салаларда қызметтер ұсыну» экономикалық қызмет түрімен заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, шаруа немесе фермер қожалықтары;

2) орман шаруашылығы үшін - «Орман шаруашылығы жəне ағаш дайындау» экономикалық 
қызмет түрімен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың филиалдары мен өкілдіктері;

3) балық шаруашылығы үшін – «Балық аулау жəне акваөсіру» экономикалық қызмет түрімен 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, жеке 
кəсіпкерлер жəне жеке тұлғалар, жануарлар дүниесін пайдалануға жəне балық шаруашылығын 
жүргізуге рұқсаты болған жағдайда. 

Аталған байқау бірліктері экономикалық қызметтің негізгі немесе қосалқы түрі бойынша 
есепке алынады.

14. Өнім түрлерін жіктеу жəне түртармақтарға бөлу үшін ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы өнімдерінің статистикалық жіктеуіші қолданылады.

Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің белгілі бар сапалық белгілерін жəне 
қасиеттерін ескеретін жекелеген түртармақтарын нақтылау үшін өнім түрлерін тəптіштеу 
пайдаланылады:

1) дəнді дақылдар кластары бойынша: жоғары кластан бастап құрама жем жəне жем-
азық қоспаларына дейін;

2) малдар семіздігі бойынша: орташадан жоғары, орташа, орташадан төмен;
3) шикі сүт майлылығы бойынша: төменнен (2,2 пайыздан) бастап жəне жоғары (4,2 

пайызға) дейін; 
4) жұмыртқа санаттары бойынша: жоғарыдан (ірі) бастап үшінші (ұсақ) санатқа дейін;
5) елтірі терісі санаты бойынша: жоғары, орта, төмен;
6) өңделмеген кесілген ағаш материалдары: ағаш түрлері (қарағай, қайың, көктерек жəне 

басқа да ағаштар), діңінің диаметрі (ірі, орташа, ұсақ) бойынша;
7) ағаш отыны: ағаш отынының типі (жасыл орман, өртендер, қуағаш), ағаш түрлері 

(қарағай, қайың, көктерек, сексеуіл жəне басқа да ағаштар), пішіндері (метрлік, кесінділер, 
бұталған) бойынша;

8) көшеттер: ағаш түрлері (қарағай, қайың, көктерек жəне басқа да ағаштар) бойынша та-
мыр жүйесінің жағдайына (топырақ кесегімен немесе онсыз) байланысты;

9) ауланған тауарлық балық көлемі бойынша: ірі, орташа, ұсақ, іріктелмеген.
15. Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдері статистикалық жіктеуішінің негізінде 

əзірленген жəне нақтыланған өнім түрлерінің өндірушілердің ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы өніміне бағаны статистикалық байқаудың негізі болып табылатын əрбір өңір 
өндірісінің мамандануын көрсететін өнімдердің өңірлік іріктемелері қалыптастырылады. 

3-тарау. Іріктемелі жиынтықты қалыптастыру
1-параграф. Базалық объектілерді іріктеу 

16. Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдеріне бағасына 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар базалық объектілердің іріктемелі жиынтығы бой-
ынша жүзеге асырылады. Базалық объектілердің іріктемелі жиынтығы географиялық, салалық 
қамту жəне нарық ерекшелігі ескеріле отырып құрастырылады.

17. Базалық объектілер іріктемесін құру үшін статистикалық ауылшаруашылық тіркелімі 
жəне статистикалық бизнес тіркелімі деректер ретінде, сондай-ақ өткізілген өнімнің құны ту-
ралы ақпарат ұсынатын ауыл, орман жəне балық шаруашылығының шаруашылық жүргізуші 
субъектілерін алғашқы статистикалық зерттеу деректері бас жиынтық болып табылады.

18. Базалық объектілердің іріктемелері зерттелетін экономикалық қызмет түрінің 
ерекшеліктеріне байланысты қолданылатын жаппай жəне іріктеп байқау əдістерін құрамдастыру 
арқылы құрылады. Жұмыспен қамтылғандардың тізімдік санына байланысты кəсіпорынның 
өлшемділігі негізгі бағалау белгісі болып табылады.

Ауыл, орман жəне балық шаруашылығының шаруашылық жүргізуші субъектілері 
құрылымында шағын кəсіпорындар басым болады, бұл өндірістің бейіні мен мамандануының 
жиі ауысуымен жүретін бас жиынтықтың қозғалғыштығын негіздейді. Базалық субъектілер са-
натына түсетін ірі жəне орта шаруашылық жүргізуші субъектілер жаппай негізде зерттеледі, 
шағын шаруашылық жүргізуші субъектілер арасында – іріктеме бас жиынтықтан негізгі санат 
бойынша ең үлкен үлес салмаққа ие ең маңызды бірліктерді іріктеуді көздейтін негізгі массив 
əдісін пайдалану арқылы жүзеге асырылады. Өткізілген (өндірілген) ауылшаруашылық, орман 
шаруашылығы өнімдері жəне балық аулау мен акваөсіру өнімдерінің көлемі іріктеудің негізгі 
өлшемшарттары болып табылады.

19. Базалық объектілерді іріктеу кезінде келесі өлшемшарттар ескеріледі:
1) ауқымдылық: барлық типтегі жəне түрлі меншік нысандарындағы объектілерді қамту;
2) географиялық репрезентативтілік: өңір аумағының əртүрлі аудандарында орналасқан 

объектілердің өкілділігі;
3) типтілік: осы экономикалық қызмет түріне тəн технологиялық үдеріс пен қолданылатын 

шикізат бойынша тең жұмыс шарттары бар объектілерді есепке алу. 
20. Базалық объектілерді іріктеу үшін ауылшаруашылық кəсіпорындары мен шаруа не-

месе фермер қожалықтары арасында, олардың алдын ала іріктемелі жиынтығы келесі 
тəртіппен анықталады:

1) ауыл шаруашылығы өнімін өткізу көлемі туралы есепті жыл алдындағы жылдағы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау деректері бойынша өткізілген өнімнің жиынтық 
құны ірі, орта, шағын ауыл шаруашылық кəсіпорындарымен жəне шаруа немесе фермер 
қожалықтарымен анықталады;

2) жиынтық құны өңірлер жəне өнім түрлері бойынша бөлінеді. Жиынтық құн бойынша 
ауылшаруашылық өнімі жалпы түрлерінің үлесі оларды өңірлер бойынша өткізудің жалпы 
көлемінен анықталады;

3) өнім түрі бойынша шаруашылық жүргізуші субъектілерді олардың өткізген өнімдер 
құнының кемуі бойынша орналастыру жүзеге асырылады; 

4) рангілерге бөлу қатарында өткізілген өнімдердің жалпы көлемінен  (ең көп құндық дерек-
тер) 70 пайызды құрайтын, алдын ала іріктемені құрайтын ауыл шаруашылығы кəсіпорындары 
мен шаруа немесе фермер қожалықтары жиынтығы анықталады.

Базалық объектілердің алдын ала іріктемелі жиынтығы өңірлік деңгейде баға индексін 
қамтудың репрезентативтілігін қамтамасыз ету мақсатында талданады. Осы ауылшаруашылық 
өнімінің түрін өндіруді тоқтатқан объектілер (мамандандыруды ауыстыру, тарату) шығарылады 
жəне өңірдегі іріктелген ауылшаруашылық өнімінің іріктелген түрлерін өткізетін, бірақ іріктеу 
кезінде (жаңа өндіріс, мамандандыруды ауыстыру)  70-пайыздық қамтуға түспей қалған басқа 
да субъектілер қосылады.

21. Орман жəне балық шаруашылығының шаруашылық жүргізуші субъектілері арасындағы 
базалық объектілердің іріктемесі өңірлік деңгейде, осы Əдістеменің 18 жəне 19-тармақтарында 
көрсетілген өлшемшарттарға сəйкес жүзеге асырады. 

22. Іріктеме көлемі іріктелген базалық объектілер бағаларды жалпы- мемлекеттік 
статистикалық байқау үшін белгіленген өнімдердің негізгі топтарын, кластарын, түрлерін, 
түрмақтарын барынша ықтимал қамтуды қамтамасыз еткен жағдайда оңтайлы болады.

23. Жыл сайын базалық объектілердің іріктемелі жиынтығы, оларды қайта ұйымдастырудан 
жəне айтарлықтай өнім өндіретін жаңа шаруашылық жүргізуші субъектілердің пайда болуын 
ескере отырып жандандырылады.

Есепті жыл ішінде базалық объектілерді өндіріс түрі бойынша ұқсас объектілерге ауыстыру:
1) байқалатын кəсіпорынның таратылуы (банкрот болуы); 
2) байқалатын өнім түрінің өндірісі тоқталған жəне кəсіпорында оның салыстырылатын 

түрін таңдау мүмкін болмаған;
3) ауылшаруашылық өндірісі мамандануының ауысуы кезінде жүзеге асырылуы. 
Байқаудан шыққан базалық объектілер келесі өлшемшарттар сақтала отырып басқа 

объектілерге ауыстырылады:
1) өндіріс мамандануын, байқалатын өнімдер түрлерінің тізбесін жəне оны іске асыру 

жағдайларын сақтау;
2) қалған кəсіпорындарда қалыптасқан орташа деңгейден байқауға жаңадан енгізілген 

өнімнің түрлері бойынша баға диапазонының маңызсыз айырмашылығы;
3) бір меншік нысанын жəне ұйымдық-құқықтық нысанды сақтау.

 2-параграф. Өнім түрлерін жəне өкіл-тауарларды  
(көрсетілетін қызметтерді) іріктеу

24. Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өніміне бағаларды жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау нақты іріктелген ерекшеліктерімен өнім түрлерінің (түртармақтарының) 
жəне өкіл-тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) іріктемелі жиынтығы бойынша жүзеге 
асырылады.

Бағаларды байқау үшін өнім түрлерінің (түртармақтарының) тізбесі нақты бір экономикалық 
қызмет түріндегі Қазақстан Республикасы өндірісінің мамандануын көрсететін негізгі түрлерін 
қамтиды.

25. Өнім түрлерінің (түртармақтарының) тізбесі келесі өлшемшарттарды есепке ала оты-
рып құрылады:

1) өкілділік: осы өнім түрі (түртармақ) зерттелетін қызмет түрі үшін маңызды мəнге ие жəне 
өткізілетін өнімнің жалпы көлемінде едəуір үлес салмақты иеленеді;

2) өзектілік жəне тұрақтылық: өнім түрі (түртармағы) əртүрлі нарықтарда сұранысқа ие 
жəне оларды ұзақ уақыт бойы базалық кəсіпорындар өткізеді;

3) репрезентативтілік: іріктелген өнім түріне (түртармағына) баға өзгерісінің серпіні олардың 
іріктелмеген өнім түріне (түртармағына) қозғалысынан ерекшеленбейді жəне осы аграрлық 
нарықта бағалық жағдайды барабар көрсетеді.

26. Өндірушілердің бағасын тіркеу үшін ауыл, орман жəне балық шаруашылығы 
өнімі түрлерінің (түртармақтарының) жəне өкіл-тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) 
іріктемесін қалыптастыру екі кезеңде жүзеге асырылады жəне əрбір кезеңде белгілі бір іріктеу 
өлшемшарттары қолданылады. Бірінші кезең республикалық, екінші кезең өңірлік деңгейде 
жүзеге асырылады.

27. Бірінші кезеңде ауыл шаруашылығы өнімдерінің республикалық тізбесіне өткізу əртүрлі 
кезеңдерде, Қазақстан Республикасының барлық аумағында өндірілетін:

1) жыл ішінде үнемі өндірілетін (мал шаруашылығы өнімі);
2) жылына бірнеше ай өндірілетін, бірақ жыл ішінде өткізілетін  (астық жəне көкөніс 

дақылдарының жекелеген түрлері);
3) өндірістің маусымдылығы басым (ашық топырақтағы қызанақтар мен қиярлар, 

қант қызылшасы, мақта, темекі жəне маусымдық өнімнің басқа да түрлері) өнім түрлері 
(түртармақтары) қосылады.

Орман шаруашылығы өнімдері түрлерінің шектеулігіне байланысты бағаларды байқауға 
арналған республикалық тізбеге барлық орман шаруашылығы өнімі, оның ішінде: аралау, аршу 
жəне сүргілеу, қайта өңдеу үшін пайдаланылатын ағаш материалдары, ағаш отыны қосылады.

Балық аулау жəне акваөсіру өнімінің бағаларын байқау үшін Қазақстан Республикасындағы 
өндірілетін немесе өсірілетін балықтардың түрлері анықталады. Мұхит жəне жағалау суларынан 
аулау нəтижесінде алынған балық түрлері теңіз балықтары ретінде көрсетіледі, ішкі сулардан 
ауланған балық жəне шаянтəрізділер, тұщы су балықтары ретінде көрсетіледі.

28. Екінші кезеңде ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің əрбір түрлері бойын-
ша өңірлік тізбені құру үшін өңір өндірісінің мамандануын көрсететін əрбір түрлері анықталады. 
Базалық объектілердің қызметкерлерімен бірлесе отырып, нақты өкіл-тауарлар (көрсетілетін 
қызметтер) таңдалады жəне сапалық белгілерін көрсететін белгілі бір ерекшелігі жасалады.

Өкіл-тауарлар (көрсетілетін қызметтер) келесі өлшемшарттарға сəйкес іріктеледі:
1) өнімнің осы түрін өткізудің жалпы көлемінен 50 пайыздан кем емес жəне нарықтық сату 

үшін арналған орынды иеленеді;
2) тұрақты сапалық параметрлер жəне өлшем бірліктеріне; 
3) ұзақ уақыт бойы жəне өткізудің бірдей арнасы бойынша өндіріледі жəне өткізіледі;
4) бағалық ақпаратты жинау тұрғысынан алғанда қолжетімді жəне олардың бағалық өзгеруі 

осы өнім түрлеріне тəн.
Балық шаруашылығы өнімі түрлерінің өңірлік тізбесін құрастыру кезінде байқауға ағымдағы 

жылға оларды аулауға арналған лимит шегінде балықтардың нақты түрлері қосылады.
Өнім түрлері бойынша бағаны тіркеу мақсаттары үшін үштен беске дейін неғұрлым өкілді 

өнім өкіл-тауар (көрсетілетін қызметтер) түрлері іріктеледі.
29. Өкіл-тауар түрлерінің бағаларды байқау үшін белгіленген өңірлік тізбесі есепті жыл 

ішінде өзгеріссіз қалады. Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің өңірлік тізбесін 
қайта қарау жыл басында салмақтау схемасын қалыптастырумен мезгілде жүзеге асырылады.

Іріктелген өкіл-тауарлар бойынша байқауды жалғастыру мүмкін болмаған жағдайда егер 
есепті жыл ішінде өнім түрінің ішінде жаңа өкіл-тауарлар қосылады. Кеткен əрбір түр орнына 
ерекшеліктері өткізудің ұқсас арнасы бойынша өткізілетін жəне баға деңгейі бойынша болма-
шы ерекшеленетін жаңа өкіл-тауарлар қосылады.

4-тарау. Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдеріне бағаларды тіркеу
30. Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің бағасын тіркеу бағаларға 

жалпымемлекеттік статистикалық байқау жүргізуге сəйкес ай сайынғы негізде жүзеге асы-
рылады. 

Жалпымемлекеттік статистикалық байқауларды толтыру үшін шарттар, төлем талапта-
ры, жөнелтпе құжаттар, шот-фактуралар жəне өзге де бухгалтерлік есепке алу құжаттары 
негіздеме болып табылады.

31. Бағалық салыстыру тазалығын қамтамасыз ету үшін бағаларды тіркеу белгілі бір 
уақыт кезеңінде жүзеге асырылады жəне ай сайын сақталады. Баға индексін есептеу үшін 
бағалық ақпаратты жинау кезінде қойылатын басты талап оны жыл ішінде өкіл-тауарлардың 
(көрсетілетін қызметтердің) сипаттамасы бойынша салыстырмалы бағаларды тіркеу жəне оны 
өткізу шарттарының əртүрлілігі болып табылады. Өкіл-тауарлардың (көрсетілетін қызметтердің) 
салыстырмалылығының негізгі қағидаты олардың бағаларын түсіндіретін белгілер арасында 
маңызды айырмашылықтың болмауы болып табылады.

32. Өткізу бағалары, егер олар сол бір өкіл-тауарға (көрсетілетін қызметке) тіркелсе, 
бірдей сапалық сипаттамаларға ие болса жəне өткізудің сол бір арнасы бойынша өткізілсе, 
салыстырмалы болып табылады. Баға ақпаратының уақытқа қатысты салғастырмалылығы 
мақсатында өкіл-тауар түрін жəне оны өткізу арнасын ай сайын ауыстыруға жол берілмейді.

Алғашқы статистикалық деректердің анықтығын тексеру, оларды нақтылау жүзеге асыры-
лады, бағалық ақпаратқа логикалық жəне көзбен шолып бақылау жүргізіледі.

33. Зерттелетін алынған өнім түрлері мен көрсетілетін қызметтеріне бағалардың өзгеруі 
кезінде олардың өзгеруінің себептері көрсетіледі. Кейбір жағдайда алғашқы статистикалық 
деректердің анықтығын растау үшін жалпымемлекеттік статистикалық байқаумен қатар респон-
дент қосымша ақпарат ұсынады: шарттар, төлем талаптары, тіркеме қағаздар, шот-фактуралар 
жəне бухгалтерлік есепке алудың өзге де құжаттары.

1-параграф. Ауыл шаруашылығы
34. Бағалар өткізілген ауылшаруашылық өніміне қосылған құн салығынсыз, сондай-ақ 

өнімдерді тасымалдау, экспедициялау, тиеу жəне түсіру шығындарын ескерусіз тіркеледі.
35. Тауардың əрбір түрі бойынша бағаны тіркеу үшін өнімді ағымдағы жылы жеткізу 

көлемдері едəуір тұрақты екі өткізу арнасы іріктеледі. 
36. Нақты баға деңгейін төмендетуді жəне олардың өзгеру үрдісінің бұрмалануын бол-

дырмау мақсатында: 
1) қолма-қол (ақшалай) есеп айырысумен жүрмейтін жəне өзара айырбас кезінде заттай 

нысанда сыйақыға жүзеге асырылатын баспа-бас айырбас мəмілесіне;
2) есеп айырысу бөліп төлеумен жүзеге асырылатын өнімді несиемен жеткізуге;
3) өзінің қызметкерлеріне жалақы есебінде берілген ауыл шаруашылығы өніміне бағаларды 

тіркеуге жатпайды. 
37. Есепті жыл ішінде ерте пісетін көкөністер мен жемістердің алғашқы сатылымының, сапа-

сы бойынша ауытқуы бар, ауылшаруашылық өнімінің (қалдықтарын) сатып бітіру бағасы жəне 
ең жоғары жəне кездейсоқ (бір реттік) мəмілелер кезінде белгіленген қолдан төмендетілген 
демпингті бағалар енгізілмейді.

2-параграф. Орман шаруашылығы
38. Баға өндірушіден сатып алушыға дейін өнім қозғалысымен байланысты қосылған құн 

салығын жəне акциздерді, сауда жəне өткізу үстемеақысын, көлік жəне басқа да шығындарды 
есепке алусыз тіркеледі.

Орта есеппен тоқсанда өткізілген өкіл-тауарларға (көрсетілетін қызметтер) бағалар 
тіркеледі. 

39. Орман шаруашылығы өніміне баға деңгейі сұраныс пен ұсыныстың қатынасына байла-
нысты болады жəне сүректі дайындаумен байланысты барлық нақты шығындарды қамтиды. 
Кесілген ағаш материалдарына бағаның негізгі элементі оны дайындауға «Салық жəне бюж-
детке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 506-бабына сəйкес базалық мөлшерлемелер бойынша бюджетке төлемдер 
болып табылады. Тамырға жіберілетін сүрекке төлем мөлшерлемелері көлемі жоғарғы бетінде 
ағаш тұқымы жəне діңді кесу диаметрі бойынша сараланған, жыл ішінде оларға жоғарылату 
жəне төмендету коэффициенттері қолданылады.

Өткізу бағасының құрамына ағашты құлату, оны кесінділерге сұрыптап бөлу, орман ішінде 
ағаш кесу үлескесінің шегінде орналасқан, жоғары қоймаға дейін тасымалдау жəне оның ішінде 
қоймалау бойынша ағаш дайындайтын ұйымдардың нақты шығындары енгізіледі.

Елді мекенде орналасқан немесе тура тұтынушыға дейін тасымалдау шығындары ағаш 
материалдарды жоғары қоймадан төменгі қоймаға дейін тасымалдау бағасын тіркеу кезінде 
енгізілмейді.

40. Орман шаруашылығы өніміне баға индексін құрудың нақтылығын қамтамасыз ету үшін 
олардың серпінін байқау жыл ішінде бірдей өткізу шарттарына жүргізіледі. 

Орман шаруашылығы өнімінің баға құрамына тіркеу кезінде:
1) тапсырысты жеке (немесе біржақты) орындау үшін;
2) өндірілген өнім сапасын арттыруға;
3) маусымдық өнімге ынталандыратын жеңілдіктер жəне үстемелер енгізілмейді.

3-параграф. Балық шаруашылығы
41. Балық аулау жəне акваөсіру өнімдері нақты түріне тұтынушының өндірушіге төлеген 

нарықтық бағасы тіркеледі. Баға қосылған құн салығынсыз жəне тасымалдау, экспедициялау, 
тиеу жəне түсіру бойынша шығыстарды есепке алусыз тіркеледі. 

42. Балық аулау өніміне тараптарға өткізуге арналған немесе өз күшімен өңдеуге пай-
далану үшін ауланған тауарлық балықтың бір тоннасының бағасы тіркеледі. Жаңа ауланған 
салқындатылған балықтарды аулау маусымдық сипатқа, ие болғандықтан, сатылуда жоқ болған 
кезеңде балық шаруашылығы ұйымдарының тоңазытқыш қоймаларында сақтаулы мұздатылған 
балықтың бағасы тіркеледі, жон еті алынған (жон етіне бөліктелген) балықтар қосылмайды.

43. Балықтың нақты түрі бойынша баға жыл ішіндегі жеткізу көлемдері едəуір тұрақты 
өткізу арналары арқылы тіркеледі. Тауардың əрбір түрі бойынша бағаны тіркеу үшін үшке 
дейінгі өткізу арнасы іріктеледі олар бойынша өнімді өткізу тұрақты негізде жүзеге асырылады. 

6-тарау. Байқалатын өнім түрлерінің сапалық сипаттамасының 
өзгеруі кезіндегі бағаны түзету əдістері 

44. Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімінің жекелеген бір 
түрінің бағасының өзгеруі инфляциялық сипатқа ғана емес, олардың белгілі бір сапалық 
сипаттамаларының өзгеруіне де қатысты. 

Өнімдерге бағаларды байқау нақты сапалық сипаттамалар:
1) дəнді дақылдар үшін – кластар; 
2) мал үшін – қоңдылығы; 
3) сүт үшін – майлылық пайызы; 
4) жұмыртқа үшін – санаты; 
5) өңделмеген сүрек үшін – ағаш тұқымдары; 
6) ауланған балық үшін – мөлшерлері бойынша жүзеге асырылады.
Сипаттамалар жиынтығы ағымдағы есепті жыл ішінде өзгеріссіз қалады жəне бағалық 

бағалаудың «тазалығын» сақтауға жəне тек бағалық өзгерісті көрсетуге мүмкіндік береді.
Өткен кезеңмен келісушілікті қамтамасыз ету жəне бағаның таза өзгерісін алу үшін тіркелген 

деректерге тиісті түзетулер енгізіледі. Сапаға бағаны түзету үшін: 
1) «бағаларды тікелей салғастыру» əдісі; 
2) «бағаны келесі кезеңге ауыстыру» əдісі; 
3) «жалпы орташа шаманы шартты есептеу» əдісі қолданылады.
45. Ауыстырылатын жəне алмастырылатын өнімдер баламалы болған кезде «бағаларды 

тікелей салғастыру» əдісі қолдану үшін ең қарапайым əдіс болып табылады. Екі кезең 
арасындағы бағаның кез келген өзгерісі индексте көрсетіледі. Өнімнің бағасында аз ғана 
айырмашылық болған жағдайға жəне жыл ішінде бір ғана өндірушінің өнім түрлерінің сипат-
тамаларында болмашы өзгерістер болған жағдайда əдісті қолдануға болады.

46. Екінші «бағаны келесі кезеңге ауыстыру» əдісінде өткен кезеңдегі тіркеу бағаларын 
пайдалану жүзеге асырылады. Əдіс қысқа уақыт өткізу болмағанда жəне бағаның өзгеріссіз 
қалатынын немесе шамалы ғана өзгеретінін болжауға негіз болатын өнімдер үшін, сондай-
ақ жылыжайда өсірілгендерден басқа, өндіру жүзеге асырылмайтын айлардағы маусымдық 
өнімдер үшін қолданылады. «Бағаны келесі кезеңге ауыстыру» əдісін қолдана отырып өнім 
түрінің орташа бағасын есептеу мысалы осы Əдістемеге  1-қосымшада келтірілген.

47. «Жалпы орташа шаманы шартты есептеу» əдісін сапасының қатты өзгергені көрінетін 
немесе жоғалып кеткен өнімдер үшін «шартты бағаларды» қолдануды көздейді. Өндірістің 
маусымдылығына (өнімді өндірді жəне бір мезгілде өткізуді, егіннің опатқа ұшырауы, объектінің 
жойылуы) қатыссыз себептерге байланысты бір немесе бірнеше базалық объектілер бой-
ынша өнім өткізу болмаған жағдайда «шартты» баға іріктемеге қосылған басқа да базалық 
объектілердегі бағаның өзгеру үрдісіне сүйене отырып есептеледі.

«Жалпы орташа шаманы шартты есептеу» əдісін қолдана отырып өнім түрінің орташа 
бағасын есептеу мысалы осы Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген.

7-тарау. Индекс салмағы
48. Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерін өткізу бағасының индексін құрудың 

алдындағы кезеңдердің бірі салмақтау жүйесін таңдау болып табылады. Баға индексінің 
салмақтары – индексті қалыптастыруға қатысатын шамалар, олардың көмегімен:

1) бақыланатын құбылыстың жалпы жиынтығындағы əрбір элементтің мəні сипатталады;
2) бастапқыда өлшемдес емес алғашқы элементтер өлшемдес түрге келтіріледі;
3) қолданылатын жіктелімнің барлық сатылары бойынша элементтерді жүйелі түрде 

агрегаттау (біріктіру) жүзеге асырылады жəне зерделенетін құбылыс бағасы өзгеруінің жал-
пы мəні табылады.

Салмақтау схемасын пайдалану арқылы өкіл-тауарлар, өнімнің түрлері бойынша орташа 
бағалар жəне агрегатталған баға индекстері өңір жəне Қазақстан Республикасы бойынша 
есептеледі. 

49. Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдеріне баға индексі үшін 
салмақтау схемасын қалыптастыру белгілі бір базалық кезеңде сатылған өнімнің құны туралы 
жылдық деректер негізінде жүзеге асырылады. Салмақтау схемасы орталықтандырыла отырып 
əрбір өңір бойынша жеке жəне Қазақстан Республикасы бойынша тұтастай қалыптастырылады.

1-параграф. Ауыл шаруашылығы
50. Ауыл шаруашылығы өніміне орташа бағаны жəне өткізу бағасының индекстерін есеп-

теу үшін салмақтау схемасын қалыптастыру барлық ауыл шаруашылығы кəсіпорындары жəне 
шаруа немесе фермер қожалықтары бойынша өткізілген ауылшаруашылық өнімдерінің құны 
туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқау деректерінің негізінде жүзеге асырылады.

51. Салмақтау схемасын қалыптастыру үшін егіннің шықпауы  табиғат-климат 
жағдайларына, банкрот, ауылшаруашылық кəсіпорындары мамандануының ауысуы, 
ауылшаруашылығы өнімдеріне сұраныстың өзгеруі себептеріне байланысты өнімді өндіру 
жəне өткізу құрылымында ауытқуды болдырмау мақсатында есепті кезеңнің алдында өткен 
үш жылдың құндық деректері қолданылады.

Жыл сайын, жаңа есепті жылдың ауысуы алдында ауыл шаруашылығы өнімдерін өткізу 
орташа құны алдыңғы есептің ең соңғы жылдың құнының есебінен алып тастау жəне есептінің 
алдындағы соңғы жылдың құнын қосу арқылы жаңартылады (қайта есептеледі).

52. Өндірушілердің ауыл шаруашылығы өнімдерінің баға индексін құру кезінде салмақ 
рəсіміне арналған екі əдіс бар: 

1) «тұрақты салмақтар» əдісі кезінде ауыл шаруашылығы өнімінің барлық түрлері үшін 
маусымдылыққа қатыссыз оларды өндіру мен өткізуде жылдың барлық айларына бiрдей 
салмақ белгіленеді; 

2) «ауыспалы салмақтар» əдiсi кезінде əртүрлi айларда маусымдық өнiмге жыл ішінде оны 
өткізу көлемдерiне сəйкес ауыспалы (жылжымалы) салмақ беріледі. 

«Тұрақты салмақтар» əдісін пайдаланған кезде салмақтау схемасын қалыптастыру рəсімі 
осы Əдістеменің 51-тармағындағы сипаттамаға сəйкес келеді.

 «Ауыспалы салмақтар» əдісін пайдалану кезінде өндірушілердің ауыл шаруашылығы 
өніміне баға индексінде ескерілетін маусымдық өнімдер қосымша анықталады жəне олар бой-
ынша белгілі бар базистік жыл ішінде өткізу көлемдерінің ай сайынғы ауытқулары анықталады.

53. Көшетжайда жəне ашық тапырақта кезектесе өсірілетін қияр, қызанақ, шекілдеуікті 
жемістер, сүйекті жемістер, жидекті жемістер, мақта жəне темекі ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндірушілердің баға индексінде ескерілетін маусымдық өнімдер болып табылады.

Маусымдық өнімдер үшін ауыспалы айлық салмақтарды анықтау орташа жылдық көлемде 
қалыптасқан есептік ай сайынғы өткізу көлемдерінің құрылымын бөлу негізінде жүргізіледі. 
Əрбір маусымдық өнім бойынша өткізудің əрбір айының үлесі базистік жыл ішіндегі оларды 
өткізу құнын талдау деректері бойынша табылады. Айлық салмақты алу өнімнің жылдық ор-
таша салмағын тиісті айдың үлесіне көбейту жолымен жүргізіледі.

 «Ауыспалы салмақтар» əдісі кезінде жылдық салмақтар жыл сайын өзгереді, бірақ өткізудің 
əрбір айы үлесінің құрылымы баға индексін есептеудің келесі базистік жылына ауысқанға дейін 
(бес жылда бір рет қайта қаралады) тұрақты болып қалады. Мұндай тəсіл əртүрлі өнімдердің 
салыстырмалы бағаларындағы өзгерістерді көрсете отырып айлық себеттердегі өнімдердің 
салыстырмалы маңызды жылдан жылға өзгеретінін болжайды.

 2-параграф. Орман шаруашылығы
54. Орман шаруашылығы өніміне баға индексінің салмақтық құрылымы белгілі бір 

жылы қолданыстағы бағалармен өткізілген өңделмеген сүрек пен орман шаруашылығының 
көрсетілген қызметтерінің құнын білдіреді.

Салмақтау схемасын қалыптастыру үшін құндық деректер:
1) сүрек дайындау жəне орман өсіру мен орман шаруашылығы жұмыстарын жүргізу ту-

ралы жылдық зерттеу;
2) орман шаруашылығына байланысты қызмет көрсететін дайындау кəсіпорындары мен 

ұйымдарына арнайы пікіртерім ақпарат көзі болып табылады.
Орман шаруашылығындағы баға индексі үшін салмақтарды қалыптастыру өңделмеген 

сүректің əртүрлі түрлері арасында ағаш түрлері бойынша, сонымен қатар орман шаруашылығы 
саласында көрсетілетін қызмет түрлері арасында нақтылай отырып өнім құнын бөлуге 
негізделген.

55. Қалыптастырылған салмақтау схемасы кəсіпорындар өндіретін орман шаруашылығы 
өнімдерінің сандық жəне бағалық өзгерістеріне сəйкес жыл сайын қайта қаралады. 

Баға индекстерін есептеу үшін жаңа салмаққа көшу кезінде баға индекстері серпінділік 
қатарларының үздіксіздік қағидаты сақталады. Оған баға индекстерінің бұрыннан бар серпінділік 
қатарлары мен осы салмақтарды қолдана отырып есептелген индекстерді үйлестіру əдісі 
қолданылады. Салмақтарды қайта қарағаннан кейін баға индекстерін үйлестіру баға индекстері 
серпінінің екі немесе бірнеше қатарларын бір қатарға (едəуір ұзын) біріктіруді қамтамасыз ететін 
серпінділік қатарларын қабыстыру рəсімдерінің көмегімен жүзеге асырылады.

Өтпелі кезеңде (жылдың нақты тоқсаны) жаңа жəне ескі салмақтар бойынша баға индекстері 
есептеледі жəне ескі салмақ бойынша есептелген баға индексі жаңа салмақ бойынша есептел-
ген индекске қатынасы ретінде тіркеу коэффициенті табылады. Алынған тіркеу коэффициентіне 
өтпелі айдан кейінгі кезеңде алынған баға индекстері көбейтіледі.

 3-параграф. Балық шаруашылығы
56. Ауыл шаруашылығы сияқты балық шаруашылығына да өнімді өткізу құрылымы салалық 

өңірішілік мамандануына жəне өндірістің  табиғи-климаттық өзгешіліктеріне қарай оның жылдық 
өзгерісіне елеулі тəуелділік тəн. Салмақтау схемасын қалыптастыру кезінде белгілі бір едəуір 
қолайлы базалық жылғы құндық деректер немесе есепті кезеңнің алдындағы үш жылдың 
орташа шамасы пайдаланылады. Бұл жекелеген жылдарда өндірісте өнімнің негізгі түрлері 
арасындағы құрылымдық қозғалысты нивелирлеу үшін белгілі бір деректерді орташалауды 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 

57. Салмақтау схемасын құру байқауға енгізілген өткізілген балық түрлері бойынша құндық 
шамаларды бөлуге негізделген. Экономикалық мəні бойынша салмақтау схемасы баланстық 
кестені білдіреді, мұнда өнімнің жекелеген түрі бойынша қолданылатын құн балық аулау, балық 
өсірудің өңірлік мамандануында жəне аталған өнімді өткізудің жалпыреспубликалық көлемінде 
де оның маңыздылығын көрсетеді. Қалыптастырылған салмақтау схемасын пайдалана отырып 
Қазақстан Республикасы бойынша балық өнімдерінің нақты түрлері бойынша орташа бағалар, 
өңірлер мен ел бойынша жеке жəне біріктірілген индекстер есептеледі.

58. Құрылған салмақтау схемасы бірнеше жылдар бойы пайдаланылады. Жыл сайын, балық 
аулау жəне акваөсіру өнімдерінің өңірлік тізбесінің өзгеруі мен бір мезгілде қалыптастырылған 
салмақтау схемасына тиісті түзетулер жүзеге асырылады. Салмақтау деректерін өзгерту (жою 
жəне енгізу) өңірлерде өнімді өткізу көлемінің арасалмағында болған өзгерістерді есепке ала-
ды. Құндық деректерді толық ауыстыру осы уақытта жəне базалық кезеңде балық аулау жəне 
акваөсіру өнімдерін өткізуден түскен табыстардың айтарлықтай құрылымдық сəйкессіздігі 
кезінде, сонымен қатар жаңа базалық кезеңге өту мен бағалық бақылау (бес жылда бір рет) 
үшін айқындалған өнім түрлерін тиісінше қайта қарау (кеңейту) кезінде жүзеге асырылады.

8-тарау. Орташа бағаларды жəне бағалар индексін есептеу
59. Өндірушілердің ауыл, орман жəне шаруашылығы өнімдерінің барлық түрлерінің (өкіл-

тауарлар), сонымен қатар өңірлер бөлінісі мен Қазақстан Республикасы бойынша тұтастай 
алғандағы агрегатталған жəне жалпы баға индекстерiн есептеу кезең-кезеңімен жүзеге асырылады. 

1-кезең – өңір жəне Қазақстан Республикасы бойынша өнім түрлері мен өкіл-тауарлар 
(көрсетілетін қызметтер) бойынша орташа бағаларды анықтау; 

2-кезең – өңір жəне Қазақстан Республикасы бойынша өткен айға қатысты алғанда есепті 
кезеңдегі өкіл-тауарларға (көрсетілетін қызметтерге) жеке баға индекстерін анықтау;

3-кезең – агрегаттаудың əрбір сатысы бойынша өткен айға қатысты алғанда есепті кезеңнің 
агрегатталған баға индекстерін анықтау;

4-кезең – қалған барлық салыстыру кезеңдеріне (өткен жылғы желтоқсанға, өткен жылғы 
тиісті айға, тоқсанға, өткен жылғы кезеңге) қатысты алғанда есепті кезеңдегі жеке жəне 
агрегатталған баға индекстерін анықтау. 

60. Өңір бойынша жекелеген айқындамалардың орташа бағасы  өкіл-тауарлардың 
(көрсетілетін қызметтердің) орташа бағаларынан орташа геометриялық шама ретінде 
анықталады:

k pppP kjn
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мұндағы:
jnP  – n кезеңіндегі j өнімінің түрі бойынша орташа баға;

p1, p2, pk – n кезеңіндегі j өнімі түрі өкіл-тауарларының бағалары;
k – өкіл-тауарлар саны.
Орташа бағаны есептеу кезінде салыстырмалы кезеңдерде бағалар санының теңдігі 

назарға алынады.
61. Егер зерделенетін құбылыстың барлық жиынтығының баға деңгейін көрсететін өңірлер 

бойынша есептелген орташа бағалар есепті кезеңде есеп тапсырған кемінде əртүрлі үш 
базалық объектінің бағаларынан қалыптастырылса, олар репрезентативті болып табылмайды.

Өңір бойынша өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдерінің орташа 
бағалары есепті кезеңде жарияланбайды, бірақ Қазақстан Республикасы бойынша орташа 
бағаны бұдан əрі есептеу үшін қолданылады.

62. Қазақстан Республикасы бойынша жекелеген айқындамалар бойынша орташа бағаны 
есептеу өңірлердің орташа бағалары мен салмақтары (өнім өткізу туралы құндық деректер) 
негізінде формула бойынша жүзеге асырылады:

  
мұндағы:
Pj - j айқындамасы бойынша республика бойынша орташа баға;
Pjn - j айқындамасы бойынша өңірдің орташа бағасы;
Vj - j айқындамасы бойынша базистік салмақ (құн).
63. Өкіл-тауар бойынша жеке баға индексі ағымдағы жəне өткен кезеңдерде өнімнің əрбір 

түрінің нақты бағасын салыстырудың қарапайым салыстырмалы шамасы болып табылады:

мұндағы:
Ini – жеке индекс;
Pni – ni есепті кезеңіндегі өкіл-тауардың бағасы;
P(n-1)i – (n-1)i өткен кезеңіндегі өкіл-тауардың бағасы.
Өңірлер бойынша өнімдер бойынша жеке баға индексі екі кезеңдегі салмақталмаған 

орташа геометриялық бағаның арақатынасы ретінде Джевонс формуласымен есептеледі:
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мұндағы:
Ij – жеке индекс;
n, n-1 – тиісінше салыстырудың есепті жəне өткен кезеңдері; 
pn, pn-1 – сəйкес кезеңге өнім бірлігінің бағасы;
j – салмағы бар жəне бірнеше нақты өкіл тауарларды (бірден k-ға дейін) біріктіретін өнім түрі;
k – өнім түрін анықтайтын өкіл тауарлар саны.
64. Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдеріне баға индекстерін 

құрудың барлық келесі сатыларында агрегатталған индекстер қолданылады. 
Топтар, ішкі кластар, кластардың жəне одан жоғары агрегация бойынша ұлттық деңгейдегі 

агрегатталған баға индекстері Ласпейрестің түрлендiрiлген формуласы бойынша жеке баға 
индекстерінің орташа салмақталған мəндері ретінде есептеледі. Баға өзгерісі бағаларды 
жүйелі байқау негізінде есептеледі. Əрбір уақыт кезеңінде базистік салмақтауыштар баға 
индексінің соңғы мəніне көбейтіледі:

 

мұндағы:
I – n-1 кезеңімен салыстырғандағы n кезеңі үшін баға индексі;

1nP
nP

– n кезеңінің n-1 кезеңіне өнім түрі бойынша бағаның жеке индекстері;
P0Q0 – салмақ (салмақтау схемасын құру үшін негіз ретінде пайдаланылатын базистік кезең 

бағаларындағы өнімдердің құны);
Pn-1Q0 – салмақ (есепті кезеңдегі өткізілген өнімнің құны); 

2nP
1nP....

1P
2P

0P
1P

-

-

 

– өткен кезеңге өнім түрі бойынша бағаның жеке индекстерінің көбейтіндісі.
65. Өткен жылғы желтоқсанға баға индексi есепті кезеңнің жеке баға индексiн алдыңғы 

жылдың желтоқсанына өткен кезеңнің баға индексiне көбейту арқылы табылады.

мұндағы:
Iid – есепті n айдың өткен жылғы желтоқсанға баға индексі;
Ini – есепті n айдың өткен n-1 айға баға индексі;
I(n-1)id – өткен n-1 айдың өткен жылғы желтоқсанға баға индексі. 
66. База ретінде есептеуді белгіленген бастау нүктесі немесе базалық кезеңі бар тізбелі 

серпінді қатарды құру үшін бірқатар жылдардағы айлық (тоқсандық) баға индекстерін өзара бай-
ланыстыруды (тіркеме) көздейтін, өткен жылғы тиісті кезеңге (ай, тоқсан, өсу қорытындысымен 
кезең) баға индекстерін қалыптастыру «базистік» əдіспен жүргізіледі.

67. Есепті жылғы бағаның айлық (тоқсандық) индексін өткен жылғы тиісті айға (тоқсанға) 
есептеу индекстік қатардағы есепті жылғы бағаның айлық (тоқсандық) индексін өткен жылғы 
қатардағы бағалар индекске бөлу арқылы жүзеге асырылады: 

 
мұндағы:
Ipt – есепті жылғы t айының баға индексі n өткен жылғы тиісті айға;
Iptn – индекстік қатардағы n есепті жылғы t айының баға индексі;
Ipt(n-1) – индекстік қатардағы (n-1) өткен жылғы t айының баға индексі.
68. Өсімді қорытындымен бағалар индексі өткен жылғы тиісті кезеңге индекстік қатардағы 

салыстырмалы кезеңнің бағалар индексінің айлық (тоқсандық) сомасын өткен жылғы ұқсас 
айлық (тоқсандық) қатардағы бағалар индексіне бөлу арқалы анықталады:

 мұндағы:
Ip – ағымдағы жылғы қаңтар-желтоқсандағы бағалар индексі өткен жылғы қаңтар-

желтоқсанға;
Ipn1, Ipn2, Ipn12 – n есепті жылғы индекстер қатарындағы қаңтар, ақпан,..., желтоқсандағы 

бағалар индексі;
Ip(n-1)1, Ip(n-1)2,…, Ip(n-1)12 – n-1 өткен жылғы индекстер қатарындағы қаңтар, ақпан,..., 

желтоқсандағы бағалар индексі.
Есепті жылғы тоқсан, жартыжыл жəне тоғыз айдың бағалар индексі өткен жылғы тиісті 

кезеңге осыған ұқсас есептеледі. 
69. Өткен тоқсанға бір тоқсандағы бағалар индексі бақыланатын кезеңге кіретін индекстік 

қатардағы бағалардың айлық индексі сомасының өткен кезеңдегі бағалардың айлық индексінің 
сомасына қатынасы ретінде есептеледі.

    
мұндағы:
Ipk – II тоқсандағы бағалар индексі I тоқсанға;
Ipn1, Ipn2, Ipn3 – индекстік қатардың n есепті жылғы қаңтар, ақпан, наурыздағы бағалар 

индексі;
Ipn4, Ipn5, Ipn6 – индекстік қатардың n есепті жылғы сəуір, мамыр, маусымдағы бағалар 

индексі. 
9-тарау. Ауылшаруашылығы өндірушілері сатып алған  өндірістік-техникалық 

мақсаттағы өнімдер мен  көрсетілетін қызметтерге баға индексін құру
70. Саланы шығарылым тарапынан сипаттайтын ауыл шаруашылығы өнімдерін 

өндірушілердің баға индексіне қосымша саланы шығындар тарапынан сипаттайтын 
ауылшаруашылығы өндірушілері сатып алған өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдер мен 
көрсетілетін қызметтерге баға индексі (бұдан əрі – сатып алудың баға индексі) есептеледі. 

Ауыл шаруашылығы өндірушілері өзінің өндірістік қызметін жүзеге асыру үшін қажетті 
ресурстар мен көрсетілетін қызметтердің баға қозғалысына сатып алудың баға индексі баға 
береді. Ол өндірушілердің баға индексімен жиынтығында ауыл шаруашылығы секторына жан-
жақты сипаттаманы қамтамасыз етеді жəне:

1) саладағы баға қозғалысының заңдылықтары мен əртүрлі факторлардың баға серпініне 
жəне деңгейіне əсерлерін; 

2) сатып алынатын материалдар мен өндірістік сипатта көрсетілетін қызметтердің салда-
рынан өндіріс шығындарының өзгеру шамаларын;

3) саланың жəне экономиканың əзге де сегменттері өнімдеріне бағаның тепе-тең 
арасалмағын; 

4) тұтастай алғанда ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін жəне табыстылығын 
анықтауға мүмкіндік береді.

71. Сатып алудың баға индексі үшін өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдер мен 
көрсетілетін қызметтер тізбесін қалыптастыру орталықтандырылған тəртіппен жүзеге асы-
рылады. Айқындамалар тізбесі ауылшаруашылық өндірісіне жұмсалған шығындардың негізгі 
баптарын сипаттайтын жəне ауылшаруашылығы өндірушілерінің негізгі жəне айналымдық 
өндірістік қорларын қалыптастыратын өнімдер мен көрсетілетін қызмет түрлерінің барлық 
өңірлер үшін репрезентативті іріктемесін қамтиды. Бақылауға кірген шығыстардың барлық бап-
тары тұтынушылық қасиеттері мен мақсаты бойынша өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің 
біртекті түрлері бойынша топтастырылған.

(Соңы 17-бетте) 

(Соңы. Басы 15-бетте) 
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«Өнеркəсіптік өнім» топтамасындағы сатып алудың баға индексіне ауыл шаруашылығы 
өндірістік-техникалық əлеует ретінде қолданатын өнеркəсіптік кəсіпорындардың өнімдері 
қосылады. Неғұрлым жиі сатып алынатын ауылшаруашылық техникасының, олардың қосалқы 
бөлшектері, энергия ресурстары, тыңайтқыштар мен өсімдіктерді қорғау құралдары, ауыл 
шаруашылығы малдарына арналған жемшөп, құрылыс материалдары жəне өнеркəсіптік 
өнімдердің басқа да түрлері бойынша негізгі топтары іріктеп алынған.

«Көрсетілген қызметтер» топтамасындағы сатып алудың баға индексі ауыл шаруашылығы 
өндірушілеріне бөгде ұйымдар көрсететін өндірістік мақсаттағы қызметтер: агрохимиялық жəне 
мелиоративтік қызмет көрсетулер бойынша қызмет көрсетулер, ауыл шаруашылығы техни-
касы мен автомобильдерге техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу, байланыс жəне ауыл 
шаруашылығы өндірушілері сатып алатын өзге де қызмет түрлері кіреді.

«Ауыл шаруашылығы өнімдері» топтамасындағы сатып алудың баға индексіне 
ауылшаруашылығы өндірушілері өндірістік цикл жəне ауыл шаруашылығы жануарларын 
жаңарту бойынша пайдаланылатын тұқымдық жəне отырғызу материалы, мал мен құс, 
жемшөп қосылады. 

72. Салмақтау схемасын қалыптастыру үшін сатып алудың баға индексін құру кезінде 
ауылшаруашылығы өндірушілерінің базистік ретінде таңдап алынған өндіріс құралдары мен 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шығыстары туралы үш жылғы деректер қолданылады. 
Өнімдерді (көрсетілген қызметтерді) сатып алу туралы орташаландырылған деректерді қолдану 
шығындардың жекелеген баптары бойынша сатып алулар тұрақсыздығының себебінен бола-
тын құрылымдық өзгерістерді нивелирлеуге мүмкіндік береді.

Белгілі бір базалық жылда ауылшаруашылығы өндірушілері сатып алған ресурстар мен 
көрсетілген қызметтердің ауылшаруашылығының жалпы көлемінде өнімінің сол немесе өзге 
де түрінің үлес салмағын табады. Сатып алудың баға индексін құру үшін салмақтау схемасын 
қалыптастыру орталықтандырылған тəртіппен жүзеге асырылады, ол республикалық жəне 
өңірлік деңгейлерде сатып алудың баға индексін құру үшін бірыңғай болып табылады жəне 
ұзақ уақыт кезеңі ішінде қолданылады.

73. «Өнеркəсіптік өнім» жəне «ауыл шаруашылығы өнімі» топтары үшін бағалық бағалауда 
сатып алудың баға индексін құру кезінде экономикалық қызметтің басқа да түрлеріндегі 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар нəтижесінде алынған баға өзгерісі туралы қолда 
бар ресми статистикалық ақпарат қолданылады.

Бағалардың өзгеруі туралы статистикалық ақпараттың келесі ағындары:
1) өнеркəсіп өнімін өндіруші кəсіпорындардың олардың тиісті түрлеріне баға индекстері;
2) өнеркəсіп өнімдерінің импорттық жеткізілімдерінің баға индекстері;
3) өнеркəсіп, байланыс жəне басқаларда өндірістік мақсатта көрсетілетін қызметтерге 

баға индекстері (тарифтері); 
4) ауыл шаруашылығы өнімдерін олардың тиісті түрлері бойынша өткізудің баға индекстері 

қолданылады. 
«Көрсетілетін қызметтер» топтамасы бойынша сатып алудың баға индексін есептеу үшін 

ауыл шаруашылығына көрсетілетін қызметтердің бағаларын тоқсан сайынғы статистикалық 
бақылау шеңберінде алғашқы статистикалық деректер жиналады. 

 1-параграф. Ауылшаруашылығы өндірушілері сатып алған көрсетілген 
қызметтерге бағаны тіркеу

74. Бақылауға ауылшаруашылығы өндірушінің бөгде ұйымдардан сатып алған неме-
се ауылшаруашылығы өндірушінің өздері басқа тарапқа көрсететін қызметтері қосылады. 

Зерттеу үшін өндірістік сипаттағы қызмет тізбесін қалыптастыру орталықтандырылған 
тəртіпте жүзеге асырылады. Ауылшаруашылығы өнімін өндіру кезінде ауылшаруашылығы 
өндірушілеріне қажетті қызмет түрлерінің іріктемесі барлық өңірлер үшін бірдей анықталады.

Сатып алынған көрсетілген қызметтерге бағаларды тіркеу өндірушілердің бағалары тура-
лы жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың негізінде тоқсан сайын жүзеге асырылады.

75. Қызметтер бағалары қосымша құн салығын есепке ала отырып берілген өлшем бірлігінде 
көрсетіледі, бірақ оларды орындау кезінде қолданылатын материалдар құны есепке алын-
байды. Жануарларды вакцинациялау бағаларына ветеринария саласында пайдаланылатын 
ветеринариялық дəрі-дəрмектің немесе дəрілік құралдар құнына байланысты ветеринарлық 
қызметтер қосылмайды.

76. «Ветеринариялық қызметтер» айқындамасы бойынша бір жануарды ветеринариялық 
қарау немесе оның вакцинациясының (туберкулез, бруцеллез жəне басқалар) бағасы тіркеледі.

«Жерлерді суару бойынша қызметтер» айқындамасы бойынша суару көздеріне байланы-
сты тұрақты немесе уақытша суландыру желілерін дайындау бойынша жұмыстар ескеріледі: 
арналарды немесе құбыржолдарды төсеу, өсімдіктерді суару үшін науаларды немесе басқа 
да қондырғыларды орнату жатады.

«Ауыл шаруашылығы машиналарын жалға беру бойынша қызметтер» айқындамасы бой-
ынша есепті тоқсанда жалға алынған техникаларға төлем жасау шығындарын көрсетеді. Уақыт 
кезеңінде салыстырмалы бағалық ақпаратты алу үшін тракторлар мен комбайндарды жалға 
алудың көрсетілетін қызметінің бағасы бір гектарға есептеумен көрсетіледі, жүк автомобильдері 
бойынша бір километрге тасымалданған жүктің бір тоннасына есептеу арқылы көрсетіледі.

«Ауыл шаруашылығы үшін жабдықтары жалға беру бойынша қызметтер» айқындамасы 
бойынша есепті тоқсанның бір айына есептегенде жабдықтың бір бірлігіне жалға алынған 
жабдыққа төлем шығынын көрсетеді.

10-тарау. Қалалар мен аудандардағы базарларда ауыл шаруашылығы өнімі мен 
оны қайта өңдеу өнімдерінің бағаларын бақылау

77. Қазақстан Республикасының қалалары мен аудандарындағы базарларда өткізілген 
ауыл шаруашылығы өніміне жəне оны қайта өңдеу өнімдеріне бағаларды тіркеу бағаларды 
бақылаудың жалпымемлекеттік статистикалық негізінде ай сайын жүргізіледі.

78. Бағалық байқау жүзеге асыру үшін базарларды іріктеу мыналарды сақтай отырып 
жүзеге асырылады:

1) аудан орталықтарында жəне облыстық маңызы бар қалаларда тікелей орналасқан 
базарлар іріктеледі. Осындайлар болмаған кезде өңірдің басқа елді мекендерінде жұмыс 
істейтін базарлар қосылады; 

2) егер өңірде екі немесе одан да көп тұрақты жұмыс істейтін базарлар болса, байқауға ең 
көп сатылымы бар базарды, сонымен қатар мамандандырылған тірі мал базары қосылады;

3) өңірде тұрақты жұмыс істейтін базарлар болмаған жағдайда, ауық-ауық «заңсыз» пайда 
болатын базарлар олардың жұмыс істеген кезеңдерінде  кезең-кезеңмен қосылады. 

79. Ауыл шаруашылығы өнімі мен оны қайта өңдеу өнімдерінің баға деңгейін байқау 
республикалық деңгейде іріктелген өнімдерге, тауарларға сəйкес жүзеге асырылады.

Өңірлік деңгейде өнімнің, тауардың əрбір түрі бойынша салықтарды қоса алғанда 
зерттеулерді жүргізу күндері сатып алушылар төлеген кемінде үш баға тіркеледі. Іріктеліп 
алынған өнімнің нақты түрі бойынша алдағы кезеңдерде бағаларды тіркеу үшін бағдар бола-
тын айқын сипаттама көрсетіледі: тірі мал үшін – жасы, тұқымы, қоңдылығы, көкөністер мен 
жемістер үшін – сапасы, сұрыпы. 

Өнім сапасының есебінен бағалардағы ауытқу тіркеу кезінде есепке алынбайды.
80. Баға:
1) əртүрлі сапалық сипаттамалары бар – «жоғарғы» жəне «төменгі» қоңдылықтағы ірі 

қара мал;
2) əртүрлі жас топтарындағы - сүт табынындағы екі жəне бес жастағы ірі қара мал;
3) өнімнің түрлі сұрыптарына, өлшеміне жататын өнімдер – алмалар «апорт» жəне «ли-

монка», «ірі» жəне «ұсақ» өнімдерге, тауарларға тіркелмейді.
81. Аудан бойынша өнімнің, тауардың түрі бойынша орташа баға тіркелген бағалар со-

масын олардың санына бөлу арқылы қарапайым арифметикалық шама ретінде анықталады. 
Өңір бойынша өнім түрі бойынша орташа баға аудандар бағасынан орташа геометриялық 
шамасы ретінде, Қазақстан Республикасы бойынша өңірлердің орташа бағасынан есептеледі.

11-тарау. Деректерді тарату
82. Халықаралық Валюта Қоры əзірлеген деректерді таратудың Халықаралық арнайы 

стандартына сəйкес ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдеріне өндірушілердің баға 
индексі ақпаратты шығарудың алдын ала белгіленген мерзіміне сəйкес ай сайын, тоқсан сай-
ын жарияланады. Ақпарат баспасөз хабарламасы, жедел ақпарат түрінде оларды Комитеттің 
Интернет-ресурсында орналастыру арқылы барлық пайдаланушылар үшін бір мезгілде тарала-
ды. Тауарлар топтары, кластары жəне түрлері бойынша неғұрлым нақтыланған бағаның өзгеруі 
туралы ақпарат статистикалық бюллетеньдерде, жинақтарда жарияланады.

Пайдаланушыларға өндірушілердің ауыл, орман жəне балық шаруашылығы өнімдеріне баға 
индексінің жарияланымы қысқаша əдіснамалық түсіндірмелермен бірге беріледі.

Қоғамның индекске деген сенімділігін қамтамасыз ету мақсатында бағаны тіркеу рəсімдерін 
жəне баға индексін есептеу тəртібін сипаттау Комитеттің сайтында қолжетімді буклеттер, 
кітапшалар жəне басқа да басылымдар түрінде жарияланады.

Орташа бағаларды жариялау өңір жəне Қазақстан Республикасы бойынша есептелген 
орташа бағаның репрезентативтілігін сақтау кезінде жүзеге асырылады. 

2016 жылғы «9» желтоқсандағы  № 308 Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы өніміне баға индекстерін құру əдістемесіне 1-қосымша

«Бағаны келесі кезеңге ауыстыру» əдісін қолдана отырып өнім түрінің орташа 
бағасын есептеу мысалы 

Кəсіпорын
Өткізудің орташа бағасы, тоннасына теңгемен

базистік кезең
есепті кезеңнің

есепке сəйкес қосымша есептеуден 
кейін

№ 1 14556 14880 14880
№ 2 15004 - 15004
№ 3 14880 15024 15024

Орташа баға 14812 14969
Əдіс мынаны көздейді: есепті айда уақытша жəне маусымдық бағалар болмаған жағдайда 

ол алдыңғы айда тіркелген бағаға (15004) ауыстырылады. «Шартты бағаны» есепке алғандағы 
орташа баға: 3 150241500414880 

 

= 14969 теңге. 

2016 жылғы «9» желтоқсандағы  № 308 Өндірушілердің ауыл, орман жəне балық 
шаруашылығы өніміне баға индекстерін құру əдістемесіне  2-қосымша

«Жалпы орташа шаманы шартты есептеу» əдісін қолдана отырып өнім түрінің ор-
таша бағасын есептеу мысалы 

Кəсіпорын

Өткізудің орташа бағасы, тоннасына теңгемен
бағаның 

өзгеруі, %-бенбазистік кезең
Есепті кезең

есепке сəйкес қосымша есептеу-
ден кейін

№ 1 19278 19300 19300 100,1
№ 2 19020 19400 19400 101,9
№ 3 18846 18920 18920 100,4
№ 4 16500 - 16632 100,8
Орташа баға 18411 18563 100,8

Əдіс топ ішіндегі ұқсас өнім түрлеріне немесе басқа базалық объектілердегі ұқсас өнімдерге 
бағаның өзгеруі негізінде «шартты бағаны» есептеуді көздейді. 

Ол үшін жүйелі түрде мыналар есептеледі: 
1) өткізілімі бар базалық объектілер бойынша бағаның алдын-ала өзгеруі: (100,1% + 

101,9% + 100,4%)/3 = 100,8%;
2) өткізілімі жоқ кəсіпорын бойынша шартты баға: 16500х100,8/100 =  16632 теңге.
3) шартты бағаны есепке алғандағы орташа баға: 4 16632189201940019300   = 

18563 теңге.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14663 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 12 желтоқсан          №310       Астана қаласы

«Құрылыс» саласы бойынша өнімнің жалпы 
шығарылымын анықтау бойынша әдістемені бекіту 

туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Құрылыс» саласы бойынша өнімнің жалпы шығарылымын анықтау 
бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 

қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық түрде ресми жариялану жəне Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялануға жіберілуін; 

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

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Өндіріс 
жəне қоршаған орта статистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық ор-
гандарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М.Керімханова) жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлтттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 12 желтоқсандағы №310 бұйрығымен бекітілді

«Құрылыс» саласы бойынша өнімнің жалпы шығарылымын анықтау 
бойынша əдістеме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Құрылыс» саласы бойынша өнімнің жалпы шығарылымын анықтау бойынша əдістеме 

(бұдан əрі - Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан 
əрі - Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістеме жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар шеңберінде жасырын жəне 
бейресми қызметтерді есепке алумен құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымын есептеу 
тəртібін анықтайды.

3. Əдіснамалық негіз ретінде 2008 жылғы Ұлттық шоттар жүйесі жəне Экономикалық 
Ынтымақтастық жəне Даму Ұйымының бақыланбайтын экономиканы өлшеу бойынша 
ұсынымдары алынады.

4. Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
қызметкерлері «Құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымы» статистикалық көрсеткішін 
қалыптастыру кезінде қолданады.

5. Осы Əдістемеде келесі негізгі анықтамалар пайдаланылады:
1) бақыланбайтын экономикаға – ұлттық шоттарды құрастыру үшін пайдаланылатын негізгі 

дереккөздерден ақпаратты жинау кезінде қамтылмауы мүмкін өндірістік қызмет түрлері жатады;
2) ғимараттар мен имараттарды күрделі жөндеу – ғимараттың (құрылыстың) кейбір 

бөліктерін немесе тұтас конструкцияларды, бөлшектерді немесе инженерлік-техникалық 
жабдықтың физикалық тозуына жəне бұзылуына байланысты қайта қалпына келтіру жəне 
ұзақ қызмет ететін, үнемді, олардың пайдалану көрсеткіштерін жақсартатындарға ауыстыру 
бойынша жұмыстар;

3) жалпы шығарылым – тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің шығарылымы есепті 
кезеңдегі ұлттық экономиканың бірлік-резиденттерінің өндірістік қызметінің нəтижесі болып 
табылатын тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің жиынтық құнын көрсетеді;

2-тарау. Құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымын есептеу тəртібі
6. Құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымына ұйымдар жүргізетін ғимараттар мен 

имараттардың құрылысы жəне қайта жаңғырту жұмыстарының құны, сонымен қатар жеке 
құрылыс салушылар, үй шаруашылықтары орындаған құрылыс жұмыстарының құны кіреді.

7. Құрылыс саласының шығарылымы жасырын жəне бейресми қызметтерді есепке алумен 
жаңа құрылыстың құрылыс-монтаж жұмыстарының, ғимараттар мен имараттардың күрделі 
жəне ағымдағы жөндеулерінің көлемінен тұрады.

8. Құрылыс жəне инвестиция салалары бойынша айлық, тоқсандық жəне жылдық 
кезеңділіктегі статистикалық байқаулардың нысандары, дара кəсіпкерлер жəне үй 
шаруашылықтары бойынша статистикалық іріктеме байқаулар жүргізілетін есептеулердің 
ақпараттық базасы болып табылады.

9. Құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымын есептеу тəртібі келесі кезеңдерден тұрады:
1) ресми экономиканың құрылыс жұмыстарының көлемін анықтау;
2) жасырын жəне бейресми экономиканы есепке алумен, құрылыс жұмыстарының көлемін 

анықтау.
1-параграф. Ресми экономиканың құрылыс жұмыстарының көлемін анықтау

10. Жаңа құрылыстағы құрылыс жұмыстарының көлемі шаруашылық субъектілері жəне 
жеке құрылысшылар жүргізетін құрылыс-монтаж жұмыстарына салынған инвестициялар, со-
нымен қатар объектілерді салумен байланысты өзге де шығындар көлемдерін қосу арқылы 
анықталады.

Жаңа құрылыстағы құрылыс жұмыстарының көлемі келесі формула бойынша есептеледі:

psmrISsmrPnov vvvv 
,                   (1)

мұндағы:
vnov - жаңа құрылыстағы құрылыс жұмыстарының көлемі;
vsmrP - ірі, орта жəне шағын кəсіпорындар бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына кет-

кен шығындар;
vsmrIS - жеке құрылысшылардың құрылыс-монтаж жұмыстарына кеткен шығындар;
vp – объектіні салуға байланысты өзге де шығындар.
11. Ірі, орта жəне шағын кəсіпорындар бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарына кеткен 

шығындар туралы статистикалық ақпарат ай сайынғы негізгі капиталға салынған инвести-
циялар туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар негізінде қалыптастырылады.

12. Жеке құрылыс салушылардың құрылыс-монтаж жұмыстарына кетірген шығындары 
бойынша статистикалық деректер жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға 
беруі туралы статистикалық байқау негізінде қалыптастырылады.

13. «Объектіні салуға байланысты өзге де шығындар» көрсеткіші бойынша деректер жыл 
сайын инвестициялық қызметтер туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқауы негізінде 
қалыптастырылады. Құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымын есептеу кезінде пайдаланыла-
тын өзге де шығындардың жалпы көлемінен жобалық іздестіру жұмыстарына кеткен шығындар 
жəне банкке төленген кредит пайыздары алынып тасталады.

Ай сайынғы құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымын есептеу кезінде объектіні салуға 
байланысты өзге де шығындардың жылдық көлемінен 1/12 бөлігі пайдаланылады.

14. Ғимараттар мен имараттарды жөндеу бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі 
шаруашылық субъектілері жүргізетін ғимараттар мен имараттарды күрделі жəне ағымдағы 
жөндеу бойынша жұмыс көлемі, сонымен қатар тұрғын үй-жайларды күту жəне жөндеу үшін 
жəне үй шаруашылықтары орындаған құрылыс, жөндеу-құрылыс жұмыстары жəне қызметтер 
көлемі үй шаруашылықтарының құрылыс материалдарына жұмсаған шығындарын қосу арқылы 
қалыптастырылады.

Ғимараттар мен имараттарды күрделі жəне ағымдағы жөндеу бойынша құрылыс 
жұмыстарының көлемі келесі формула бойынша есептеледі:

мұндағы:
vrem - ғимараттар мен имараттарды күрделі жəне ағымдағы жөндеу бойынша құрылыс 

жұмыстарының көлемі;
vkP – ірі, орта жəне шағын кəсіпорындар бойынша ғимараттар мен имараттарды күрделі 

жөндеу бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі;
vtKR - ірі жəне орта мердігерлік ұйымдармен орындалған ғимараттар мен имараттарды 

ағымдағы жөндеу бойынша көлемі;
vtM - шағын мердігерлік ұйымдармен орындалған ғимараттар мен имараттарды ағымдағы 

жөндеу бойынша көлемі;
vrDom – үй шаруашылықтарымен орындалған құрылыс-жөндеу жұмыстарының құрылыс 

қызметтері көлемі.
VmDom –тұрғын жайларды күту жəне жөндеу үшін үй шаруашылықтарының материалдарға 

жұмсалған шығындары.
15. Ірі, орта жəне шағын кəсіпорындар бойынша ғимараттар мен имараттарды 

күрделі жөндеу бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар көлемі туралы 
статистикалық ақпарат айлық кезеңділіктегі негізгі капиталға салынған инвестициялар туралы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде қалыптастырылады.

16. Ірі жəне орта кəсіпорындар істеген ағымдағы жөндеу бойынша құрылыс жұмыстарының 
көлемі туралы статистикалық ақпарат айлық кезеңділіктегі орындалған құрылыс жұмыстары 
(көрсетілген қызметтер) туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде 
қалыптастырылады.

17. Шағын кəсіпорындар істеген ағымдағы жөндеу бойынша құрылыс жұмыстарының 
көлемі туралы статистикалық ақпарат тоқсандық кезеңділіктегі орындалған құрылыс 
жұмыстары (көрсетілген қызметтер) туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде 
қалыптастырылады. Шағын кəсіпорындар бойынша ай сайынғы ақпараттың болмауынан 
құрылыс жұмыстарының тоқсандық көлемін алғанға дейін шағын кəсіпорындардың аралық 
көлеміне жете есептеу жүргізіледі.

18. Құрылыс жұмыстары (көрсетілген қызметтер), жөндеу-құрылыс жұмыстары жəне 
тұрғын үй-жайларды жөндеу жəне қызмет көрсетуге арналған материалдарға кеткен шығындар 
көрсеткіштері бойынша ақпарат көзі үй шаруашылықтарының табыстары мен шығыстары 
бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың тоқсан сайынғы сұрақнамасы болып 
табылады.

19. Дара кəсіпкерлердің өндірілген өнімдері мен көрсетілген қызметтері көлемінің 
статистикалық деректері негізгі экономикалық қызмет түрі «Құрылысқа» сəйкес дара кəсіпкердің 
қызметі туралы жылдық кезеңділіктегі жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде 
қалыптастырылады.

Ай сайынғы құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымын есептеу кезінде жылдық көлемінен 
1/12 бөлігі пайдаланылады.

20. Ірі жəне орта кəсіпорындар бойынша құрылыс машиналары мен жабдығын операторы-
мен жалға беру бойынша статистикалық деректер айлық кезеңділіктегі орындалған құрылыс 
жұмыстары (көрсетілген қызметтер) туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде 
қалыптастырылады.

21. Шағын кəсіпорындар бойынша құрылыс машиналары мен жабдығын операто-
рымен жалға беру бойынша статистикалық деректер шағын кəсіпорындар бойынша 
тоқсандық кезеңділіктегі орындалған құрылыс жұмыстары (көрсетілген қызметтер) туралы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде қалыптастырылады.

22. Дара кəсіпкерлер бойынша құрылыс машиналары мен жабдығын операторымен 
жалға беру бойынша статистикалық деректер «Құрылыс машиналары мен жабдығын опера-
торымен жалға беру» экономикалық қызмет кодына сəйкес дара кəсіпкердің қызметі туралы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау негізінде қалыптастырылады.

Кəсіпорындар бойынша құрылыс машиналары мен жабдығын операторымен жалға беру 
келесі формула бойынша есептеледі:

arendaMarendaKRarendaP vvv 
,           (3)

мұндағы:
varendaP - кəсіпорындар бойынша құрылыс машиналары мен жабдығын операторымен 

жалға беру;
varendaКP – ірі жəне орта кəсіпорындар бойынша құрылыс машиналары мен жабдығын опе-

раторымен жалға беру;
varendaМ - шағын кəсіпорындар бойынша құрылыс машиналары мен жабдығын операто-

рымен жалға беру.
23. Ресми экономиканың орындалған құрылыс жұмыстарының (көрсетілген қызметтер) 

көлемі келесі формула бойынша есептеледі:

arendaIParendaPIPremnovf vvvvvv 
,       (4)

мұндағы:
vf - ресми экономиканың құрылыс жұмыстары (көрсетілген қызметтер) көлемі;
vnov - жаңа құрылыстағы құрылыс жұмыстарының көлемі; 
vrem - ғимараттар мен имараттарды жөндеу бойынша құрылыс жұмыстарының көлемі;
vIP - дара кəсіпкердің өндірген өнімі мен көрсеткен қызметтерінің көлемі;
varendaP - кəсіпорындар бойынша құрылыс машиналары мен жабдығын операторымен 

жалға беру;
varendaIP - дара кəсіпкерлер бойынша құрылыс машиналары мен жабдығын операторымен 

жалға беру.
Ресми экономика бойынша құрылыс өнімінің жалпы шығарылымын есептеу алгоритмі осы 

Əдістемеге 1-қосымшада келтірілген.
2-параграф. Құрылыс саласы бойынша жасырын жəне 

бейресми қызметтер көлемін анықтау
24. Жалпы шығарылым көлемін бағалауға шаруашылық жүргізуші субъектілердің рес-

ми жəне бақыланбайтын қызметтерінің барлық түрлері кіреді. Құрылыс өнімдерінің жалпы 
шығарылымына барлық жете есептеу мен түзетулерді жинақтап көрсету кезінде жасырын 
жəне бейресми қызметке жете есептеу жүргізіледі.

Құрылыс бөлігінде жасырын жəне бейресми қызметке: 
1) статистикалық органдарға деректер ұсынбайтын жеке тұлғалар саяжай жəне бақ 

учаскелерінде салған саяжай үйлері жəне басқа да есік алды құрылыстары, гараж жəне 
басқа да объектілер;

2) объектілерді салу жəне жөндеумен айналысатын бірлеспеген кəсіпорындардың қызметі 
(заңнамада белгіленген тəртіппен тіркелмеген жəне құрылыс қызметіне лицензия алмаған, 
құрылысшылардың уақытша бригадалары);

3) салық төлеуден жалтару мақсатында құрылыс ұйымдарының орындалған көлемдер 
туралы деректерді төмендету жатады.

25. Жасырын жəне бейресми қызметтерді есепке алумен құрылыстағы мердігерлік 
жұмыстардың көлемін анықтау кезінде теңгерімдік əдіс пайдаланылады. Аталған əдіс 
зерттелетін құбылысты (кірістер мен шығыстар, ресурстар жəне оларды пайдалану) сипат-
тайтын өзара байланысқан көрсеткіштерді əртүрлі көзқараспен салғастыруға негізделген. 
Инвестициялық ресурстар негізінде құрылыстағы мердігерлік жұмыс көлемі анықталады жəне 
статистикалық байқау деректерімен салыстырылады. Алынған айырма жасырын жəне бей-
ресми қызметтің шамасын сипаттайды.

Инвестициялық ресурс астарында құрылыс-монтаж, жөндеу жұмыстары кезінде пайдаланы-
латын құрылыс жəне басқа да материалдар, сонымен қатар машина жасау өнімдері ұғынылады.

26. Жасырын жəне бейресми қызметтің параметрлерін есепке алумен құрылыстағы 
мердігерлік жұмыстар көлемін анықтау кезінде келесі кезеңдер бөлініп көрсетіледі:

1) құрылыстағы мердігерлік жұмыстардың болуы мүмкін (бағалау) көлемін анықтау;
2) ірі жəне орта кəсіпорындар мен ұйымдар бойынша құрылыстағы мердігерлік жұмыстар 

көлемін анықтау;
3) шағын кəсіпорындар мен ұйымдар орындаған құрылыстағы мердігерлік жұмыстар 

көлемін анықтау;
4) жасырын жəне бейресми құрылыс қызметінің параметрлерін мердігерлік жұмыстардың 

болуы мүмкін көлемдерін статистикалық байқаулардың сəйкес деректерімен салыстыру жəне 
оларды өңірлер бойынша тарату жолымен анықтау.

27. Құрылыс саласы бойынша жасырын қызмет көлемін анықтау инвестициялық ресурстар 
негізінде жүзеге асырылады.

28. Құрылыстық, монтаж жұмыстарына арналған инвестициялық (материалдық) ресурстар 
шамасы келесі формула бойынша есептеледі (ғимараттар мен имараттарды жөндеуді қоса):

Rs = (Р + C - D3) ´ (1 + K1) ´ dn /d ,           (5)
мұндағы:
Rs - инвестициялық ресурстардың құны;
P - ішкі салалық айналымсыз құрылыс материалдары өнеркəсібінің өнімдерін өндіру (бей-

ресми экономиканы есепке алғанда);
C - құрылыс материалдары бойынша сыртқы сауда айырмасы (белгілі кезең iшiндегі елдiң 

экспорты мен импортының құны арасындағы арақатынас);
D3 - өндірушілерде жəне саудада тауар запастарының өзгеруі;
K1 – құрылыс материалдарының сауда жəне көлік үстеме бағалардың құрылыс 

материалдарының сатып алушы бағасындағы ресурсына қатынасы;
dn - құрылыс материалдарын жалпы аралық тұтынудағы «құрылыс» саласының құрылыс 

материалдарын аралық тұтыну үлесі;
d - құрылыс саласының жалпы аралық шығын көлеміндегі құрылыс материалдарын 

аралық тұтыну үлесі.
29. Орындалған құрылыс, монтаж жəне жөндеу жұмыстарының бағалау көлемі келесі 

формула бойынша анықталады:
 Vo = (Rs /dmater)*dh ,              (6)

мұндағы:
Vо - орындалған құрылыс, монтаж жəне жөндеу жұмыстарының бағалау көлемі;
Rs - құрылыс-монтаж жəне жөндеу жұмыстарына арналған инвестициялық (материалдық) 

ресурстардың құны;
dmater - құрылыс, монтаж жəне жөндеу жұмыстарының жалпы көлеміндегі материалдар 

құнының үлес салмағы;
dh – өз қажеттілігі үшін орындалатын жұмыстардың үлес салмағы.
30. Жасырын қызметке жете есептеу көлемі мердігерлік жұмыс көлемін бағалау жəне шағын 

кəсіпорындарды есепке алумен статистикалық байқаулар нысандарының деректері айырмасы 
ретінде келесі формула бойынша анықталады:

 Ds = V о- Vc ,                       (7)
мұндағы:
Ds - жасырын қызметке жете есептеу көлемі;
Vо - орындалған құрылыс, монтаж жəне жөндеу жұмыстарының бағалау көлемі;
Vc - орындалған құрылыс жұмыстарының көлемі.
31. Жасырын жəне бейресми құрылыс қызметінің шамасы өңірлер, мердігерлік ұйымдар 

есептілігіндегі орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемі туралы деректерді тапсырма 
берушiнiң есептілігіндегі ұқсас деректерден төмендетудің пропорционалды мөлшері бойынша 
бөлінеді, келесі формула бойынша есептеледі:

 Dр = Зsө/ Зsқр ´ Dқр ,                (8)
мұндағы: 
Dқ - өңірлік деңгейдегі жасырын жəне бейресми қызметке жете есептеу шамасы; 
Dқр - республикалық деңгейдегі жасырын жəне бейресми қызметке жете есептеу шамасы;
Зsө - өңірлік деңгейде тапсырыс берушінің есептілігіндегі ұқсас деректерден мердігерлік 

ұйымдар есептілігіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемін төмендету шамасы;
Зsқр - республикалық деңгейде тапсырыс берушінің есептілігіндегі ұқсас деректерден 

мердігерлік ұйымдар есептілігіндегі құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемін төмендету шамасы.
32. Алынған нəтижелердің объективтілігін бағалау кезінде шығындар үлесінің серпіні 

мердігерлік жұмыстар көлеміндегі элементтер жəне баптар бойынша бақыланып отырады, 
құрылыс салушылар жəне орындалған мердігерлік жұмыстар көлемдері салыстырылады.

33. Бейресми қызметтің көлемі:
1) халық салған жеке тұрғын үйлер құрылысына жете есептеу көлемінен қалыптастырылады;
2) халық салған саяжай үйлері мен гараждар құрылысына жете есептеу көлемінен.
34. Халық салған жеке тұрғын үй құрылысына жете есептеу көлемін анықтау үшін рұқсат 

беру құжаттары бойынша əкімшілік деректер жəне жеке құрылыс салушылардың объектілерді 
пайдалануға беруі туралы статистикалық деректер пайдаланылады. 

Халық салған жеке тұрғын үй құрылысына жете есептеу көлемін анықтау бірнеше 
кезеңнен тұрады:

1) жеке құрылыс салушылардың үй құрылысы үдерісінің орташа ұзақтығы рұқсат беру 
құжаттары бойынша құрылыс-монтаж жұмыстары өндірісінің басталғаны туралы жартыжылдық 
сауалнаманың статистикалық деректері негізінде анықталады;

2) тұрғын үйлердың жалпы алаңын айдың орташа ұзақтығына бөлу арқылы тұрғын үйлердың 
бір айдағы орташа жалпы алаңы анықталады;

3) тұрғын үйлердың бір айдағы орташа жалпы алаңы жеке құрылыс салушылар тұрғызған тұрғын 
үйлердің бір шаршы метрінің құрылысына жұмсалған орташа нақты шығындарына көбейтіледі.

Халық салған жеке тұрғын үйлер құрылысына жете есептеудің бағалау көлемі келесі 
формула бойынша есептеледі:

 nis = (S /15)* Ps ,               (9)
мұндағы:
nis - халық салған жеке тұрғын үйлер құрылысына жете есептеудің көлемі;
S – жеке құрылыс салушылардың ұсынған рұқсат беру құжаттары бойынша тұрғын 

ғимараттарының жалпы алаңы, шаршы метр;
15 - құрылыс үдерісінің орташа ұзақтығы;
Ps - бір шаршы метр құрылысына кеткен орташа нақты шығындар.
35. Халық салған саяжай үйлері мен гараждар құрылысына жете есептеу көлемі жыл 

сайынғы жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы статистикалық 
байқау негізінде қалыптастырылады.

Есептеу пайдалануға берілген уақытша тұруға арналған саяжайлар, автомобильдерге 
арналған гараждар жəне халық салған жеке тұрғын үйлердің жалпы алаңы жəне нақты құны 
бойынша соңғы үш жылдағы орташаланған серпінділік қатарлары деректеріне негізделген.

Үлес салмағы əр жыл бойынша жеке уақытша тұруға арналған саяжайлар жəне автомо-
бильдерге арналған гараждардың жалпы алаңының жеке құрылыс салушылар салған тұрғын 
үйлердің жалпы алаңына қатынасы арқылы келесі формула бойынша есептеледі:

qd1,2,3 = ( Sd + Sg ) / Sin )*100 ,               (10)
мұндағы:
qd1,2,3 - халық салған саяжай үйлер жəне гараждар құрылысына жете есептеудің үлес 

салмағы;
Sd - уақытша тұруға арналған саяжайлардың жалпы алаңы, шаршы метр;
Sg - автомобильдерге арналған гараждардың жалпы алаңы, шаршы метр;
Sin - жеке тұрғын үйлердің жалпы алаңы, шаршы метр.
Соңғы кезеңде орташа үлес салмағы есептеледі:

qsr = ∑ qd1,2,3 / 3 ,             (11)
мұндағы:
qsr - халық салған саяжай үйлері мен гараждар құрылысына жете есептеудің орташа 

үлес салмағы;
qd1,2,3 - халық салған саяжай үйлері мен гараждар құрылысына жете есептеудің үлес салмағы;
3 - жыл саны.
Бұдан əрі орташа үлес салмағы жеке құрылыс салушылардың есеп деректері бойынша ай 

сайынғы құрылыс-монтаж жұмыстарына келесі формула бойынша көбейтіледі:
nd = qsr * vsmrIS ,              (12)

мұндағы:
nd - халық салған саяжай үйлері мен гараждар құрылысына жете есептеу көлемі;
qsr - халық салған саяжай үйлері мен гараждар құрылысына жете есептеудің орташа 

үлес салмағы;
vsmrIS - жеке құрылыс салушылардың құрылыс-монтаж жұмыстарына кетірген шығындары.
36. Бейресми қызметке жете есептеудің жалпы көлемі келесі формула бойынша 

анықталады:
 dn = nd + nis ,                (13)

мұндағы:
dn - бейресми қызметке жете есептеудің көлемі;
nd - халық салған саяжай үйлері мен гараждар құрылысына жете есептеу көлемі;
nis - халық салған жеке тұрғын үйлер құрылысына жете есептеудің көлемі;
37. Жасырын жəне бейресми қызметке жете есептеудің жалпы көлемі келесі формула 

бойынша есептеледі:
 vn = ds + dn ,                 (14)

мұндағы:
vn - жасырын жəне бейресми құрылыс қызметінің көлемі;
ds - жасырын қызметіне құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымы көлемін жете есептеу;
dn - бейресми қызметіне құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымы көлемін жете есептеу.
Жасырын жəне бейресми қызмет бойынша құрылыс өнімінің жалпы шығарылымын есептеу 

алгоритмі осы Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген.
3-параграф. Құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымын анықтау 

38. Құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымының көлемі жаңа құрылыста орындалған 
жұмыстардың жиынтық құнын, жасырын жəне бейресми қызметті есепке алғанда кəсіпорындар, 
жеке құрылыс салушылар мен үй шаруашылықтары жүргізетін ғимараттар мен имараттарды 
күрделі жөндеу бойынша жұмыстар көлемін білдіреді, бұл келесі формула бойынша есептеледі:

V = vf + vn ,                 (15)
мұндағы: 
v - құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылым көлемі;
vf - ресми экономикадағы құрылыс жұмыстарының көлемі;
vn - жасырын жəне бейресми қызметті есепке алғанда құрылыс өнімдерінің жалпы 

шығарылымының көлемі.
39. Қалыптастырылған құрылыс өнімінің жалпы шығарылымының көлемі тоқсан сайын 

жəне жылына бір рет таратылады:
1) «Құрылыс» экономикалық қызмет түріне сəйкес құрылыс жұмыстарының түрлері бой-

ынша;
2) əкімшілік-аумақтық объектілер бойынша (облыс, республика);
3) жұмысшылар саны бойынша кəсіпорындар өлшемділігі бойынша (шағын, орта, ірі);
4) меншік нысандары мен түрлері бойынша (мемлекеттік, жеке, шетелдік).

4-параграф. Құрылыс өнімдерінің жалпы шығарылымының физикалық көлем 
индекстерін есептеу

40. Құрылыс өндірісінің саласындағы өзгерістерді анықтау үшін серпіндіде құрылыс 
өнімдерінің жалпы шығарылымы өзгерісін сипаттайтын құрылыс өнімдерінің жалпы 
шығарылымының физикалық көлем индексінің (бұдан əрі - ФКИ) салыстырмалы көрсеткіші 
пайдаланылады. Құрылыс өнімінің жалпы шығарылымының ФКИ құрылыс өнімінің жалпы 
шығарылымы көлемінің талданып отырған кезеңнің дефляторын қоса алғанда (баға индексі) 
нақты қолданыстағы бағалардағы өткен кезеңге қатысы арқылы анықталады.

Құрылыс өнімдері жалпы шығарылымының ФКИ анықтау кезінде құрылыс-монтаж 
жұмыстарын өндіру үдерісінде бағалардың өзгерісін сипаттайтын құрылыс-монтаж 
жұмыстарына бағалар индексі болып табылатын дефлятор қолданылады.

Құрылыс өнімдері жаппай шығарылымының ФКИ есептеу келесі формула бойынша 
жүзеге асырылады:

1/1
1/ *

100*


 
ttñt

t
tt IV
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,            (16)
мұндағы:
I - ФКИ (қарқындар);
V - құрылыс өнімдері жаппай шығарылымының көлемі;
t - ағымдағы жылдың кезеңі;
t-1 - өткен жылдың тиісті кезеңі;
Iс t/t-1 - өткен жылдың тиісті кезеңіне құрылыс-монтаж жұмыстарына баға индексі.

2016 жылғы 12 желтоқсандағы №310 «Құрылыс» саласы бойынша 
өнімнің жалпы шығарылымын анықтау бойынша əдістемеге 1-қосымша

Ресми экономика бойынша құрылыс өнімінің жалпы 
шығарылымын есептеу алгоритмі 

Көрсеткіш атауы жол нөмірі Көрсеткішті қалыптастыру (есеп)
А Б  

Ресми экономика бойынша 
құрылыс өнімінің жалпы 
шығарылымы

01 01 жол=02 жол +07 жол +13 жол +14 жол+ 
+15 жол +16 жол

Жаңа құрылыс 02 02 жол= 03 жол +04 жол +06 жол
соның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары, 
барлығы 03

негізгі капиталға салынған инвести-
циялар туралы (айлық кезеңділіктегі) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау

жеке құрылыс салушылар 
орындаған құрылыс-монтаж 
жұмыстары

04
жеке құрылыс салушылардың объектілерді 
пайдалануға беруі туралы (айлық 
кезеңділіктегі) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

объект құрылысына байланы-
сты өзге де шығындар 05

инвестициялық қызмет туралы (жылдық 
кезеңділіктегі) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

5 жолдан жобалау-іздестіру 
жұмыстары 05.1

инвестициялық қызмет туралы (жылдық 
кезеңділіктегі) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

5 жолдан кредит үшін банкке 
төленген пайыздар 05.2

инвестициялық қызмет туралы (жылдық 
кезеңділіктегі) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

жобалау-іздестіру жұмыстарын 
алып тастағандағы объект 
құрылысына байланысты өзге 
де шығындар

06 06 жол =(05 жол -05.1 жол -05.2 жол)/12

Ғимараттар мен имараттарды 
жөндеу, барлығы 07 07 жол= 08 жол +09 жол +10 жол +11 жол+ 

+12 жол
ірі, орта жəне кіші ұйымдар бой-
ынша ғимараттар мен имарат-
тарды күрделі жөндеу

08
негізгі капиталға салынған инвести-
циялар туралы (айлық кезеңділіктегі) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау

ірі жəне орта кəсіпорындар бой-
ынша ағымдағы жөндеу бой-
ынша құрылыс жұмыстарының 
көлемі

09
орындалған құрылыс жұмыстары 
(көрсетілген қызметтер) туралы (айлық 
кезеңділіктегі) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

шағын кəсіпорындар бойынша 
ағымдағы жөндеу бойынша 
құрылыс жұмыстарының көлемі

10
орындалған құрылыс жұмыстары 
(көрсетілген қызметтер) туралы (тоқсандық 
кезеңділіктегі) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

құрылыс қызметтері, жөндеу-
құрылыс жұмыстары (үй 
шаруашылықтары)

11
үй шаруашылықтарының жылдық көлемнен 
1/12 бөлігінің табыстары мен шығыстары 
бойынша тоқсан сайынғы сұрақнама 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау

тұрғын үй-жайларды күту жəне 
жөндеу үшін материалдарға 
жұмсалған шығындар (үй 
шаруашылықтары)

12
үй шаруашылықтарының жылдық көлемнен 
1/12 бөлігінің табыстары мен шығыстары 
бойынша тоқсан сайынғы сұрақнама 
жалпымемлекеттік статистикалық байқау

Негізгі экономикалық қызмет 
түрі «Құрылыс» болып табы-
латын ДК бойынша өндірілген 
өнімнің, орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтердің көлемі

13
дара кəсіпкердің қызметі туралы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауы 
(жылдық кезеңділіктегі),
жылдық көлемнен 1/12 бөлігі

Ірі жəне орта кəсіпорындар 
бойынша құрылыс машина-
лары жəне жабдығын опера-
торымен жалға беру

14
орындалған құрылыс жұмыстары 
(көрсетілген қызметтер) туралы (айлық 
кезеңділіктегі) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

Шағын кəсіпорындар бой-
ынша құрылыс машиналары 
жəне жабдығын операторы-
мен жалға беру

15
орындалған құрылыс жұмыстары 
(көрсетілген қызметтер) туралы (тоқсандық 
кезеңділіктегі) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

ДК бойынша құрылыс маши-
налары жəне жабдығын опе-
раторымен жалға беру

16

құрылыс жабдығын оператормен жалға 
беру экономикалық қызмет кодына сəйкес 
жылдық көлемнен 1/12 бөлігі,
жылдық кезеңділіктегі дара кəсіпкердің 
қызметі туралы жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

2016 жылғы 12 желтоқсандағы №310 «Құрылыс» саласы бойынша өнімнің жалпы 
шығарылымын анықтау бойынша əдістемеге 2-қосымша 

Жасырын жəне бейресми қызмет бойынша құрылыс өнімінің жалпы шығарылымын 
есептеу алгоритмі 

Көрсеткіш атауы жол 
нөмірі

Көрсеткішті қалыптастыру 
(есеп)

А Б  
Жасырын жəне бейресми экономикаға 
жете есептеу 01 01 жол=02 жол + 17 жол + 

23 жол
соның ішінде
жасырын қызмет көлемі (Ds) 02 Ds = (V о- Vc )

өндіруші бағасы бойынша құрылыс матери-
алдары өнеркəсібінің өнімдерін өндіру, мың 
теңге (Р1)

03
өнім өндіру жəне жөнелту 
туралы статистикалық байқау 
деректері

ішкі салалық айналым, % (а1) 04
құрылыс материалдары өнеркəсібіндегі бей-
ресми экономиканың мөлшері, % (а2) 05 өнеркəсіп статистикасындағы 

есептік көрсеткіш
құрылыс материалдары өнеркəсібінің 
өнімдерін өндіру (бейресми экономиканың 
мөлшерін есепке алғанда) ішкі салалық айна-
лым деректерінсіз, мың теңге (Р)

06 Р1*(100-а1)*(100+а2)
10000

тауарлардың осы санаты бойынша сыртқы 
сауда айырмасы (импорт-экспорт) (С) 07 кедендік статистика деректері

өндірушілерде жəне саудада тауар 
қорларының өзгеруі (D3) 08

кəсіпорынның қаржы-
шаруашылық қызметі тура-
лы статистикалық байқау 
деректері

сатып алушылар бағасындағы құрылыс 
материалдары ресурсына құрылыс 
материалдарының сауда жəне көлік үстеме 
бағаларының қатынасы, % (К1)

09 пайдалану ресурстары 
кестесінің деректері

құрылыс материалдарын жалпы тұтынудағы 
«құрылыс» саласының құрылыс материалда-
рын аралық тұтынудың үлесі, % (dn)

10 пайдалану ресурстары 
кестесінің деректері

құрылыс саласының аралық шығынының 
жалпы көлеміндегі құрылыс материалдарын 
аралық тұтынудың үлесі, % (d)

11 пайдалану ресурстары 
кестесінің деректері

құрылыс, монтаж жəне жөндеу 
жұмыстарының жалпы көлеміндегі материал-
дар құнының үлес салмағы (dmater)

12

мердігерлік жұмыстардың бағалау көлемі (Vо) 13 Vo=(Rs: dmater)*dh

өз қажеттілігі үшін орындалатын 
жұмыстардың үлес салмағы (dh) 14

инвестициялық ресурстардың құны (Rs) 15 Rs=(P+C-Δ3)*(1+К1)*dn/d
кəсіпорындар бойынша мердігерлік 
жұмыстардың жалпы көлемі (Vс) 16 Vс= Vкс + Vм

жеке тұрғын үйлердің құрылысына жете 
есептеу 17 17 жол=22 жол*20 жол

жеке құрылыс салушылардың ұсынған рұқсат 
құжаттары бойынша тұрғын үйдің жалпы 
алаңы, шаршы метр

18

рұқсат құжаттары бой-
ынша құрылыс-монтаж 
жұмыстарын жүргізе 
бастағаны туралы жарты 
жылдық кезеңділіктегі жалпы 
мемлекеттік статистикалық 
байқау

құрылыс объектілерінің нақты құны, мың 
теңге (жеке құрылыс салушылар бойынша) 19

жеке құрылыс салушылардың 
объектілерді пайдалануға 
беруі туралы айлық 
кезеңділіктегі жалпы 
мемлекеттік статистикалық 
байқау

жалпы алаңның 1 шаршы метрінің 
құрылысына жұмсалған орташа нақты құны, 
мың теңге

20 20 жол=19 жол/18 жол

құрылыстың орташа ұзақтығы 21 15 ай
тұрғын үйлердің бір айдағы орташа жалпы 
алаңы, шаршы метр 22 22 жол=18 жол/21 жол

жеке құрылыс салушылардың бақ жəне 
саяжай учаскелерінің құрылысына жете 
есептеу

23
23 жол=осы қосымшадағы 
26 жол * 04 жол (ЖҮҚ бой-
ынша ҚМЖ) осы Əдістемеге 
1-қосымша

халық пайдалануға берген саяжай үйлерінің 
жəне гараждардың жалпы алаңы 24

жеке құрылыс 
салушылардың объектілерді 
пайдалануға беруі тура-
лы айлық кезеңділіктегі 
жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

халық пайдалануға берген тұрғын үйлердің 
жалпы алаңы 25

жеке құрылыс 
салушылардың объектілерді 
пайдалануға беруі тура-
лы айлық кезеңділіктегі 
жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау

халық пайдалануға берген тұрғын үйлердің 
жалпы алаңына халық пайдалануға берген 
саяжай үйлерінің жəне гараждардың жалпы 
алаңының үлес салмағы

26 26 жол=24 жол/25 жол

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 20 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14709 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2016 жылғы 22 желтоқсан         №321         Астана қаласы

Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шотын құру 
әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабы 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі туралы ереженің 17-тармағы 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шотын құру əдістемесі 
бекітілсін.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) мемлекеттік тіркелген күнінен бастап осы бұйрықтың көшірмелерін күнтізбелік он күн 

ішінде 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;

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

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі 
Статистика комитеті төрағасының міндетін атқарушы Г.КЕРІМХАНОВА

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының міндетін атқарушының 

2016 жылғы 22 желтоқсандағы №321 бұйрығымен бекітілді

Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шотын құру əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шотын құру əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) 
халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына сəйкес бекітілетін 
статистикалық əдіснамаға жатады. 

2. Осы Əдістеме халықаралық стандарттарға сəйкес активтер көлеміндегі басқа да 
өзгерістер шотын қалыптастыру кезінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің пайдалануына арналған жəне Ұлттық шоттар жүйесінің мақсаттары 
үшін қолданылады.

3. Осы Əдістеменің мақсаты активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шотын құру алгоритмін 
сипаттау, əдеттегіден тыс, күтпеген жағдайлармен, жіктелімдегі өзгерістермен жəне опера-
циялар болып табылмайтын басқа да ағындармен байланысты активтер ағындарын анықтау 
болып табылады. 

4. Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шоты (бұдан əрі – Шот) активтер мен 
пассивтердің бастапқы жəне соңғы теңгерімдерінің арасындағы кезең үшін баптардың құны 
мен құрылымындағы елеулі өзгерістерді көрсетеді.

5. Шот институционалдық бірліктердің арасында операцияларды болдырмайтын себеп-
терден туындаған активтер құнының жəне бағалардың өзгеру шамасын көрсетеді (олардың 
нəтижелері капиталмен операциялар шотында жəне қайта бағалау шотында көрсетіледі).

2-тарау. Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістердің шотын қалыптастыру
6. Шот өзгерістер себептеріне сəйкес активтер құнының өзгеруінің жеке алты сана-

тын қамтиды. Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шотының нысаны осы Əдістемеге 
қосымшада келтірілген.

7. Шотты қалыптастыру үшін ақпараттық база:
1) ресми статистикалық ақпарат;
2) орталық мемлекеттік органдардың əкімшілік деректері болып табылады.
8. Бірінші санатта:
активтердің экономикалық пайда болуы активтердің келесі типтері бойынша топтасты-

рылады:
1) өндірілген қаржылық емес активтер;
2) өндірілмеген қаржылық емес активтер.
9. Табиғи ресурстардың экономикалық пайда болуын бағалау пайдалы қазбалар жəне жер 

асты сулары бойынша жүргізіледі. 
10. Пайдалы қазбалардың экономикалық пайда болуы жүйелі ғылыми барлама кезінде, 

ізденістер немесе запастарды кездейсоқ табу кезінде табылған, пайдалануға жарамды жаңа 
кен орындарын ашу нəтижесінде болады. 

11. Пайдалы қазбалар мен жер асты суларының экономикалық пайда болуын құндық 
бағалау келесі формула бойынша есептеледі:

,             (1)
мұнда:

 – n активтің экономикалық пайда болуының құндық бағасы;
– заттай мəндегі n активтің экономикалық пайда болуы;

– n активтің бағасы. 

12. Пайдалы қазбаларға бағалар бойынша ресми статистикалық ақпарат болмаған кезде 
түрлі-түсті жəне бағалы металдарға биржалық белгіленімдердің деректері қолданылады. Жер 
асты суларын бағалау үшін баға ретінде жер асты суларын өндіруге салық мөлшерлемелері 
қолданылады. 

13. Екінші санатта: 
өндірілмеген қаржылық емес активтердің экономикалық жойылуы табиғи ресурстардың 

таусылуын жəне басқа табиғи ресурстардың, келісімшарттар, жалдау шарттары, лицензия-
лар, гудвилл жəне маркетингтік активтердің экономикалық жойылуын көрсетеді. Экономикалық 
жойылу шоттың сол жағында теріс жазбалардың көмегімен көрсетіледі.

14. Табиғи ресурстардың таусылуы активтерді физикалық алуы жəне жұмсауы нəтижесінде 
пайдалы қазбалар запастары құнының төмендеуін қамтиды.

15. Пайдалы қазбалар жəне жер асты суларының экономикалық жойылуын құндық бағалау 
(1) формулаға сəйкес жүзеге асырылады.

16. Үшінші санат: 
төтенше шығасылар активтердің елеулі көп санының жойылуына əкелетін елеулі, жеке жəне 

сəйкестендірілетін оқиғалардың нəтижесі болып табылады. Мұндай оқиғаларға жер сілкіністері, 
жанартау атқылаулары, цунами, ерекше қатты дауылдар, құрғақшылық жəне басқа да дүлей 
апаттар, əскери əрекеттер, көтерілістер жəне басқа да саяси оқиғалар, улы заттардың төгілуі 
немесе радиоактивті заттардың ауаға таралуы секілді техногендік сипаттағы апаттар жатады. 

17. Сипатталған оқиғалар салдарынан қаржылық активтердің шағасылары аз таралған 
құбылыс болып табылады. Төтенше шығасыларға қолма-қол валютасының немесе меншік 
құқығы туралы куəлік көрсетілген бағалы қағаздардың табиғи апаты нəтижесіндегі кездейсоқ 
жою жатады.

18. Төртінші санат: 
салықтарды, айыппұлдарды төлеумен байланысты емес себептер бойынша толық 

өтеусіз мемлекеттік басқару органдары немесе басқа институционалдық бірліктер басқа 
институционалдық бірліктерден активтерді алу кезінде туындайтын өтелмейтін тəркілеулер. 
Актив құнына сəйкес келмейтін өтеу кезінде айырмашылық институционалдық бірлік алған 
активтердің артуы жəне активті жоғалтқан институционалдық бірлік активтерінің қысқаруы 
ретінде көрсетіледі.

19. Кредиторлардың борышкерді кепілге алынған мүліктен айыруы жəне тауарларды 
меншігіне алуы шоттарда өтелмейтін тəркілеулер түрінде көрсетілмейді. 

20. Бесінші санат: 
басқа баптарға енгізілмеген көлемдегі басқа өзгерістер негізгі капиталды тұтынуды анықтау 

негізіндегі пайымдау қатесімен, материалдық айналым құралдарының шығасылар нормасы 
туралы қатемен байланысты түзетулерді қамтиды. 

21. Алтыншы санат: 
жіктелімдегі өзгерістер институционалдық бірліктер жіктелімінің секторлар бойынша өзгеруі 

жəне активтер мен міндеттемелердің жіктеліміндегі өзгерістердің нəтижесінде туындайды. 
22. Қаржы активтері мен міндеттемелер бойынша басқа да өзгерістер шотын құру үшін 

ақпарат дереккөзі ретінде мемлекеттік органның ресми сайтында орналастырылған жалпы 
қол жетімді деректер қолданылады.

23. Шот əкімшілік дереккөздер негізінде құрылған жəне эксперименттік жұмыс болып 
табылады.

3-тарау. Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер 
шотының мақсаты мен мазмұны

24. Шоттың негізгі функциялары келесіні көрсетеді:
1) операциялар нəтижесі болып табылмайтын активтердің пайда болуы мен шығып қалуы 

(экономикалық пайда болу мен жойылып кетуі);
2) активтерден алынатын экономикалық пайдаға жəне олардың құнына əсер ететін 

əдеттегіден тыс, күтпеген жағдайлардан болған активтердің өзгеруі;
3) институционалдық бірліктердің, активтердің жіктеліміндегі жəне институционалдық 

бірліктердің құрылымындағы өзгерістер.
25. Шот экономиканың бес институционалдық секторы жəне басқа əлем бойынша құрылады. 

Активтердегі өзгерістер туралы жазбалар шоттың сол жағында, ал міндеттемелердегі өзгерістер 
туралы жазбалар шоттың оң жағында жүргізіледі.

26. Шоттың теңгерімделетін бабы активтердің көлеміндегі басқа өзгерістердің салдары-
нан капиталдың таза құнының өзгеруі болып табылады. Активтердегі өзгерістер құнының 
міндеттемелердегі өзгерістер құнынан асып кетуін көрсетеді жəне шоттың оң жағында 
есептеледі.

 Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шотын құру əдістемесіне қосымша

Активтер көлеміндегі басқа да өзгерістер шотының құрылымы
 млн.теңге 
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өзгерістер
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Активтердің экономикалық пайда болуы
Өндірілмеген қаржылық емес 

активтердің экономикалық жойылуы
Төтенше шығасылар

Өтелмейтін тəркілеулер
Басқа баптарға енгізілмеген көлемдегі 

басқа өзгерістер
Жіктелімдегі өзгерістер

Көлемдегі басқа өзгерістер жиыны
Өндірілген қаржылық емес активтер

Өндірілмеген қаржылық емес активтер
Қаржы активтері/міндеттемелер

Активтердің экономикалық пайда болуы
Өндірілмеген қаржылық емес 

активтердің экономикалық жойылуы
Төтенше шығасылар

Өтелмейтін тəркілеулер
Басқа баптарға енгізілмеген көлемдегі 

басқа өзгерістер
Жіктелімдегі өзгерістер

Көлемдегі басқа өзгерістер жиыны
Өндірілген қаржылық емес активтер

Өндірілмеген қаржылық емес активтер
Қаржы активтері/міндеттемелер

B.10.2 Активтердің көлеміндегі басқа 
өзгерістердің салдарынан капиталдың 

таза құнының өзгеруі
Дереккөз ҰШЖ 2008.

Ескертпе.
S11 – қаржылық емес корпорациялар; S12 – қаржылық корпорациялар; S13 – мемлекеттік 

басқару; S14 – үй шаруашылықтары; S15 – үй шаруашылықтарына қызмет ететін коммерциялық 
емес ұйымдар; S2 – басқа əлем.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 18 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14683 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 26 желтоқсан         №324       Астана қаласы

Өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге баға 
индекстерін құру әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге баға индекстерін құру 
əдістемесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Баға статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде баспа жəне электрондық түрде ресми жариялану 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялануға жіберілуін; 

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

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Баға ста-
тистикасы басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жұмыс ба-
бында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М.Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

(Соңы. Басы 16-бетте) 

(Соңы 18-бетте) 



18 16 ҚАРАША 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 26 желтоқсандағы №324 бұйрығымен бекітілді 

Өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге баға индекстерін құру əдістемесі 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Өндірушілердің көрсе тілетін қызметтерге баға индекстерін құру əдістемесі (бұдан əрі 
– Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік ста-
тистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі 
– Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістеме өндірушілердің көрсетілген қызметтерге баға деңгейін жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың, зерттелетін іріктемелі жиынтықтарды іріктеудің, салмақтарды 
қалыптастырудың жəне агрегаттаудың əртүрлі деңгейінің баға индекстерін есептеудің негізгі 
аспектілері мен əдістерін айқындайды.

3. Осы Əдістемені өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге бағасын жəне баға индексін 
құруға жалпымемлекеттік статистикалық байқауды өткізу кезінде Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті (бұдан əрі – Статистика комитеті) жəне 
оның аумақтық органдары қолданады.

4. Əдістеме Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық Валюта Қоры, Экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтардың статистикалық бюросы, 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Еуропалық Экономикалық комиссиясы жəне Дүниежүзілік Банкі 
дайындаған «Өндірушілер бағасының индексі бойынша нұсқаулық: теория жəне тəжірибе» 
жəне «Көрсетілетін қызметтерге өндірушілердің баға индекстерін əзірлеу бойынша Еуростаттың 
жəне Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымының əдіснамалық нұсқаулығы» бойынша 
қағидаттар мен ұсынымдарды есепке ала отырып əзірленген.

5. Өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге баға индексі (бұдан əрі– ӨҚБИ) қызмет көрсету 
секторындағы ішкі өндірушілер бағасының өзгеруін сипаттайды жəне өндірушілер бағасы 
индексінің субиндексі болып табылады.

ӨҚБИ құрудың мақсаты көрсетілетін қызметтердің əртүрлі түрлеріне оны көрсету 
уақытындағы бағаның орташа өзгеруін өлшеу болып табылады. 

Көрсетілетін қызметтерге өндірушілердің баға индексі:
1) көрсетілетін қызметтер секторындағы инфляция индикаторын алу үшін;
2) дефлятор ретінде ұлттық есеп жүргізу жүйесінде шығарылым немесе аралық тұтыну үшін;
3) көрсетілетін қызметтер секторы саласындағы нақты көлем индексін есептеу үшін; 
4) басқа да экономикалық-талдамалық мақсаттарға қолданылады.
6. Осы Əдістемеде Заңда айқындалған мəндердегі ұғымдар жəне келесі анықтамалар 

пайдаланылады:
1) агрегаттау – төменгі деңгейдегі экономикалық көрсеткіштерді барлық кейінгі 

деңгейлердегі неғұрлым ірі жиынтықтарға біріктіру;
2) бағаларды тіркеу – базалық кəсіпорындардың іріктемелі репрезентативті жиынтығы 

бойынша өткізілетін тауарларға, өнімдерге, көрсетілетін қызметтерге баға деңгейі туралы 
ақпараттарды жинақтау əдісі;

3) бағаның агрегатталған индексі – жекелеген ішкі топ, топ немесе жалпы зерттелетін 
құбылыс бойынша баға өзгерісін сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш жəне бағаның жеке 
индекстері негізінде қалыптастырылады;

4) бағаның жеке индексі – зерделенетін жиынтықтың (нақты тауардың, қызметтің) бір 
элементі бағаларының өзгеруі; 

5) базалық объект – байқауға жəне ондағы бағаларды тіркеуге іріктелген заңды тұлға;
6) ерекшелік – бағаны тіркеу үшін іріктелген, жеке тауарды сəйкестендіру үшін 

қолданылатын суреттеме немесе сипаттамалар тізбесі;
7) жіктелім – қабылданған белгілеріне сəйкес ұқсастықтары мен өзгешеліктері бойынша 

көптеген объектілерді топтарға бөлу;
8) индекс салмағы – олардың жалпы жиынтығында əрбір жеке элементтің маңыздылығын 

көрсететін шама;
9) қызмет түрi – қызмет түрлері жіктелімінің едəуір ірілендірілген санаттарын сипаттай-

тын өнімнің (тауарлар жəне көрсетілетің қызметтердің) біртектес жинағын құру үдерісі. Заңды 
тұлғаның негізгі қызмет түрі – қосылған құны заңды тұлға жүзеге асыратын кез келген басқа 
қызмет түрінің қосылған құнынан асып түсетін қызмет түрі. Заңды тұлғаның қосалқы қызмет 
түрі – үшінші тұлғалар үшін өнім (жұмыстар, көрсетілген қызметтер) өндіру мақсатында негізгі 
қызметтен басқа жүзеге асырылатын қызмет түрі;

10) өкіл көрсетілетін қызмет – көрсетілетін қызметтің сапасына жəне қызмет көрсетудің 
негізгі қасиеттеріне əсер етпейтін жəне өзінің тұтынушылық белгісі бойынша біртектес, болмашы 
өзгешеліктерімен ерекшеленетін топтағы белгілі бір қызметтердің жиынтығы;

11) салмақтау – жиынтық көрсеткіштерді алу үшін индекстік есептеулерде қолданылатын 
жəне тікелей қосындылауға жатпайтын əртүрлі тауарлардың, қызметтердің өлшемдестігін 
қамтамасыз ететін рəсім;

12) салмақтау сызбасы – стандартты жіктелімге сəйкес агрегаттаудың барлық дəрежелері 
бойынша айқындалған өнімдердің (тауарлар, көрсетілетін қызметтердің) нақты түрлері 
салмағының жиынтығы.

2-тарау. Қамту жəне жіктелім
7. Индекстің қамту саласы жəне шекті шекарасы (іріктеу шеңбері) оны құрудың түпкілікті 

мақсатымен жəне пайдаланудың негізгі бағытымен айқындалады. 
ӨҚБИ үшін экономикалық, салалық жəне географиялық қамтудың шеңберлері, байқаудың 

статистикалық бірліктері (базалық объектілердің санаттары) айқындалады.
8. Экономикалық қамту шеңберінде көрсетілетін қызметке баға индексін əзірлеу кезінде ел 

экономикасы үшін маңызды сала, оның көрсетілетін қызмет көлеміндегі үлесі есепке алынады. 
ӨҚБИ оларды ішкі нарықта немесе елден тыс (экспортқа) көрсетуіне қарамастан, нарықтық 
бағаларда бағаланатын Қазақстан Республикасындағы өндірістік көрсетілетін қызметтерді 
өндіру бойынша операцияларды қамтиды. 

ӨҚБИ пайдаланушылардың барлық санаттарына: аралық пайдалану заңды тұлғаларға 
жəне халыққа соңғы тұтыну үшін көрсетілетін қызметтердің барлық ішкі өндірісін қамтиды. 
Көрсетілген қызметтерді əртүрлі пайдаланушылар үшін баға айырмашылығы жəне бағаның 
өзгеру фактісін көрсете отырып, аталған санаттардың əрқайсысы үшін жекелеген ӨҚБИ бар.

Белгіленуі бойынша мынадай индекстер есептеледі:
1) ӨҚБИ «бизнес-бизнеске» (B to B) ішкі көрсетілетін қызмет өндірушілердің отандық бизне-

ске көрсетілген қызмет бағасының өзгеруін сипаттайды. Ол мемлекеттік секторды қоса заңды 
тұлғаларға көрсетілген қызметтерді қамтиды;

2) ӨҚБИ «бизнес-тұтынушыға» (B to C) ішкі көрсетілетін қызмет өндірушілердің үй 
шаруашылығына көрсетілген қызмет бағасының өзгеруін сипаттайды. Осы баға индекстері 
үшін негізгі дереккөз сатып алу бағасында бағаланған, тұтыну бағаларының индексі болып 
табылады;

3) қорытынды ӨҚБИ «бизнес-барлығына» (B to all) ішкі көрсетілетін қызметті өндірушілердің 
барлық нарықтарға көрсетілген қызмет бағасының өзгеруін сипаттайды. Ол «бизнес-бизнеске» 
жəне «бизнес-тұтынушыға» баға индекстерін агрегаттау жолымен есептеледі. 

9. ӨҚБИ-ні салалық қамту көрсетілетін қызмет секторындағы экономикалық қызмет 
түрлеріне жататын көрсетілетін қызметтердің есепке алынуын көздейді. Басқа экономикалық 
қызмет түрлерінің занды тұлғаларына жəне халыққа заңды тұлғалар өндіретін көрсетілетін 
қызмет саласы қарастырылады. 

10. Географиялық қамту шеңберінде ӨҚБИ құру үшін Қазақстан Республикасының барлық 
өңірлеріндегі базалық объектілер зерттеледі. Өңірлік баға индекстерінің көрсетілетін қызмет 
нарықтарының əртүрлілігіне жəне өндірілген қызмет түрлерінің біртектілігі бағасы өңіраралық 
əралуандықтың болуына байланысты маңыздылығы бар. 

ӨҚБИ құрастырудағы экономикалық қызметтің əрбір түрі үшін өңірлік индекстерді 
қалыптастыруға сала кəсіпорындарының шектелген санында немесе бірнеше өңірлерде ғана 
жиналғандықтан, көрсетілетін қызметтің жеке салаларының ерекшеліктеріне байланысты 
жеке əдіс қолданылады. Нақты экономикалық қызмет түрі бойынша өңірдегі кəсіпорындардың 
шектеулі саны өңірлік ӨҚБИ-ді қалыптастыруға мүмкіндік бермейді немесе олардың өкілдігін 
төмендетеді.

Географиялық қамту заңды тұлғаның тіркелген жеріне қарамастан, орналасқан орны бой-
ынша қызмет көрсетуді жүзеге асыратын заңды тұлғалардың іріктемелі есебін қарастырады. 

11. Индексті қалыптастырудың: 
1) өнімдер негізіндегі;
2) салалар негізіндегі екі əдісі бар.
Салалар негізінде ӨҚБИ-ді əзірлеу кезінде базалық объектілер қосалқы қызмет түрлері 

бойынша көрсетілетін қызмет түріне қарамастан, нақты бір қызмет түрінің кəсіпорындары 
болып табылады.

Өнімдер негізінде ӨҚБИ-ді əзірлеу кезінде базалық объектілер белгілі бір көрсетілетін 
қызмет түрлерін өндіретін қызмет түріне қарамастан кəсіпорындар болып табылады. Тəсілді 
қолдану үшін көрсетілетін қызмет түрлері бойынша бөліністе қызмет көрсету статистикасы 
деректерінің болуы талап етіледі. Қызмет көрсету статистикасында көрсетілетін қызметтердің 
көптеген түрлері үшін қызметтің негізгі жəне қосалқы түрлеріне бөліністегі құндық деректер 
бар жəне баға индекстерін əзірлеу кезінде көбінесе өнімдер негізіндегі тəсіл қолданылады.

12. Жіктелім жүйесі іріктемені қалыптастыру үшін негіз болып табылады жəне индекстердің 
құрылымын жəне көрсетілетін қызмет түрлерінің қамтылуын айқындайды. Стандартты 
статистикалық жіктеуіштерді пайдалану қолдануға жарамды жəне халықаралық деңгейде 
салғастырымды деректердің маңызды қатарын алуға мүмкіндік береді.

ӨҚБИ индексін қалыптастыру үшін пайдаланылатын статистикалық жіктеуіштер 
экономикалық қызмет түрлерін жəне көрсетілетін қызметтер түрлерін анықтау үшін 
қолданылады.

3-тарау. Базалық объектілерді іріктеу
13. ӨҚБИ құру іріктемеге негізделген. Статистикалық байқау үшін базалық объектілерді 

іріктеу мақсатты бағытталған іріктеме жəне кездейсоқ (ықтималдылық) іріктеу əдістерін 
құрамдастыру арқылы жүзеге асырылады:

1) ірі жəне орта кəсіпкерлік субъектілері көп шоғырланған салалар үшін мақсатты əдіс; 
2) шағын кəсіпкерлік субъектілерінің саны көп салалар үшін кездейсоқ іріктеме əдісі 

қолданылады.
Бір сала ішінде стратификациялау əдісі қолданылады, жəне жалпы жиынтық ішкі топтарға 

(страталарға) бөлінеді. Жиынтықтың əрбір элементі тек қана бір стратаға жатады. Əрбір 
страта ішінде мақсатқа бағытталған немесе кездейсоқ іріктемелі əдісті қолданумен элемент-
тер таңдап алынады. 

Іріктемелі əдістердің басымдылығы жекелеген бірліктерді толық зерттеу негізіндегі бас 
жиынтықты сипаттайтын деректерді алу, ақпаратты өңдеуді жəне қысқа мерзімдерде жəне 
ресурстардың аз шығынымен нəтижелерді қалыптастыруды жүзеге асыру болып табылады.

14. Іріктемелі жиынтыққа қызметтерін тұрақты негізде жүзеге асыратын базалық объектілер 
кіреді. Базалық объектілердің іріктемесін қалыптастыру үшін экономикалық қызметтің іріктелген 
түрлеріндегі статистикалық бизнес-тіркелім жəне көрсетілген қызмет көлемдері туралы қызмет 
көрсету статистикасының деректері қолданылады. 

15. Базалық объектілерді іріктеу мынадай қағидаттарды есепке алумен жүзеге асырылады:
1) ауқымдылық: барлық типтегі жəне əртүрлі меншік нысанындағы объектілерді қосу;
2) географиялық репрезентативтілік: байқаудың əртүрлі өңірлеріндегі орналасқан 

объектілерді іріктеу;
3) типтік: экономикалық қызметтің осы түріне тəн жұмыс шарттары (көрсетілетін қыз мет-

тердің түр-түрі, технологиялық үдерістер жəне басқалары) бірдей болатын объектілерді қосу.
16. Іріктемелі байқау көрсетілетін қызметтер нарығының инфрақұрылымына байланысты 

жыл сайын базалық объектілерді өзектендіруді жəне қайта қарауды көздейді. Өзектендіру 
көрсетілетін қызмет көлемі туралы алғашқы статистикалық деректерді талдау негізінде 
жүзеге асырылады. Базалық объектілердің тізіміне қызмет көрсетудің тұрақты көлемі бар 
жəне осы Əдістеменің 15-тармағында көрсетілген іріктеу қағидаттарына жауап беретін 
жаңа субъектілер енгізіледі. Нарықтан шығып қалған көрсетілетін қызметтерді өндірушілер 
іріктемеден алынып тасталады. Бақыланатын базалық объектілердің жойылуы немесе 
олардың қайта ұйымдастырылуы кезінде көрсетілетін қызметтер жиынын бақылау үшін 
барлық айқындалғандар бойынша тұрақты негізде нақты бағалық ақпаратты алу үшін оларды 
ауыстыру жүзеге асырылады.

4-тарау. Көрсетілетін қызметтерді іріктеу
17. Бағалық байқау үшін көрсетілетін қызметті іріктеу екі кезеңнен тұрады жəне əрбіреуінде 

оларды іріктеу үшін сəйкесінше өлшемшарттар қолданылады.
Бірінші кезеңде қолданыстағы стандартты жіктелімдер жəне зерттелетін нарықтардың 

жағдайын көрсететін деректер негізінде бағалық байқау үшін көрсетілген қызметтердің 
анықталған тізбесі іріктеледі. Экономикалық қызметтің осы түрі үшін неғұрлым маңызды 
жəне мəнді көрсетілетін қызметтің барлық түрлері қосылады. Тізбе республикалық деңгейде 
əзірленеді жəне ӨҚБИ-ді қалыптастыруға арналған бірегей тəсілді қамтамасыз етеді.

18. Бағалық байқау үшін көрсетілетін қызмет түрлерінің тізбесі мынадай өлшемшарттарға 
сəйкес əзірленеді:

1) өкілділік. Іріктелген көрсетілетін қызмет түрлері зерттелетін сегмент үшін анықтайтын 
мəні жəне жалпы құрылымында елеулі үлес салмағы бар. 

2) өзектілік жəне тұрақтылық. Қызметтер нарықта талап етіледі жəне уақыттың ұзақ кезеңі 
ішінде қол жетімді. 

3) бағалық серпіннің репрезентативтілігі. Іріктелген көрсетілетін қызмет түріне бағаның 
қозғалысы басқа іріктелмеген түрлеріне серпіннен ерекшеленбейді жəне нарықтағы бағалық 
жағдайдың экономикалық нақтылығын көрсетеді.

19. Көрсетілетін қызмет түрлерін іріктеу үшін ақпараттық дереккөз ретінде белгілі жылға 
көрсетілген қызмет көлемі туралы жалпымемелекеттік статистикалық байқау деректері 
қолданылады. Көрсетілетін қызмет түрлерінің маңыздылығын көрсету үшін экономикалық 
қызметтің тиісті түрлеріндегі олардың құрылымы анықталады. 

20. Екінші кезеңде көрсетілетін қызмет түрлерінің тізбесіне жəне нарық конъюнктурасын зер-
делеуге сəйкес репрезентативті өкіл көрсетілетін қызметтер іріктеледі. Көрсетілетін қызметтің 
əрбір түрінен бір немесе бірнеше өкіл қызмет таңдалады. Іріктелген көрсетілетін қызмет көрсету 
көлемі құрылымында оның құрылымындағы көрсетілген көлемі үлес салмақтың көбін иеленеді.

Репрезентативті өкіл көрсетілетін қызметтер тізбесіне мынадай қызметтер қосылады:
1) заңды тұлғалардың өндірістік қызмет үдерісінде тұрақты түрде өндірілетін жəне 

қолданылатын;
2) өзгермейтін сапалы параметрлері жəне бірдей өлшем бірлігі бар;
3) ақпаратты жинау тұрғысында қолжетімді, ал олардың бағалық өзгерістері көрсетілетін 

қызметтің осы тобына тəн.
21. Бір өкіл көрсетілетін қызметтер шеңберінде көрсетілетін қызметтердің түрлерін қамту 

оның бағасын анықтау үшін қажетті техникалық жəне сапалық сипаттамаларды қамтитын 
ерекшеліктерді құрумен қамтамасыз етіледі.

Жүкті қоймалау жəне сақтау қызметтеріне сақтау түрі (ашық, жабық, жердегі, стеллажды, 
контейнерлік алаң, температурасының режимі бар немесе басқа ерекше шарттары бар үй-жай), 
орауыштың болуы, көлем немесе көлем бірлігі (өлшемі), шарт түрі (əдеттегі жалға алу, жауапты 
сақтау), кедендік қоймада сақтау жəне басқа сипаттамалар ерекшеліктері болып табылады; 

Теледидарда жарнамалау қызметі үшін жарнаманың ұзақтығы, жыл мезгілі, жарнама 
орналастырылған апта күндері немесе тəулік уақыты, жарнамалау аудиториясының жасы, 
географиялық жəне демографиялық сипаттамалар, телевизияның ұлттық немесе жергілікті 
деңгейі, бағдарламаның танымалдығы жəне басқа сипаттамалар ерекшеліктер болып та-
былады;

Жалға алу немесе автомобиль жəне жеңіл моторлы көлік құралдары лизингінің қызметі 
үшін машина типі, жалға алу немесе лизинг уақыты, клиент типі жəне басқа да сипаттамалар 
ерекшеліктер болып табылады.

Өкіл көрсетілетін қызметті толықтай сипаттау келесі есепті кезеңге бағаны тіркеу кезінде 
қызметті атқару сапасының толық салғастырылымын қамтамасыз ету мақсатында жүргізіледі.

22. Іріктеудің дұрыстығы мен өкіл көрсетілетін қызметтердің репрезентативтілігінен 
агрегаттаудың барлық деңгейлерінде есептелетін индекстердің анықтығына байланысты. 
Іріктелген өкіл көрсетілетін қызметтер жəне олардың ерекшеліктері жыл бойы өзгеріссіз 
қалады. Бұрын іріктелген өкіл көрсетілетін қызметтерді қайта қарау жəне ауыстыру жыл ба-
сында салмақтау сызбасын өзгертумен жүргізіледі. Бағалық қатардың үздіксіздігін сақтау үшін 
ерекше жағдайларда жыл ішінде олардың ауыстырылуы рұқсат етіледі.

5-тарау. Бағаны анықтау əдістері
23. Өндірістік көрсетілетін қызметтер үшін зерттелетін сала мен өкіл қызметтердің нақты 

ерекшелігіне байланысты келесі əдістер қолданылады:
1) қайталана көрсетілетін қызметтердің бағасын тікелей қолдану əдісі. Осы əдіс ұзақ 

уақыт кезеңі ішінде бірдей орындалатын стандартты көрсетілетін қызмет түрлерін байқау 
үшін қолданылады;

2) келісімшарттық баға əдісі. Осы əдіс арқылы нақты транзакция бағасы байқалады. 
Əдістің басымдылығы – нақты мəміле бағасының болуы, ал кемшілігі келісімшарттық бағаның 
өзгергіштігі болып табылады. Осы əдіс көрсетілетін инженерлік, ақпараттық-технологиялық 
қызметтерге, жинау, қауіпсіздік бойынша көрсетілетін қызметтерге бағаны байқау кезінде 
қолданылады;

3) модельдік баға əдісі. Осы əдіс бірегей көрсетілетін қызметтерге қолданылады. 
Келісімшарт бағасы модельге қосылады, жəне кəсіпорын əр есепті кезеңде көрсетілетін 
қызметтің бағасы есептеледі. Əдіс автомобильдік жүк тасымалдау, ақпараттық-технологиялық, 
инженерлік, экспедиторлық көрсетілетін қызметтерде қолданылады;

4) біркелкі құн əдісі. Сатылымнан түскен кіріс жəне сатылған бірлік саны туралы ақпараттың 
негізінде көрсетілетін кызметтердің бағасы есептеледі. Əдіс көрсетілетін телекоммуникациялық 
жəне əуе арқылы тасымалдау қызметтеріне қолданылады;

5) бағалардан (тарифтерден) пайыз əдісі. Осы əдісті қолданғанда көрсетілген қызметтің 
көлемі туралы ақпарат жəне белгіленген пайыздық мөлшерлеме пайдаланылды. Əдіс жұмыспен 
қамту агенттіктерінің көрсетілетін қызметтерін (бірінші жалақыдан пайыз), көрсетілетін құқықтық 
қызметтерді (сотта қаралатын сомасынан пайыз), салықтық консультация беру, көрсетілетін 
сəулет кызметтерін (құрылыс құнынан пайыз) бағалауда қолданылады;

6) компоненттерден баға əдісі. Осы əдісте олар үшін баға анықтау мүмкіндігі болатын 
көрсетілетін қызмет құраушы компоненттерге бөлінеді. Олар үшін компоненттер жəне салмақтау 
сызбасы үнемі өзектендіріледі.

7) жұмыс уақытын есепке алу əдісі. Көлемге емес, қызмет көрсетуге жұмсалған уақыт 
ішіндегі нақты транзакцияның бағасы байқалады. Сағат негізінде көрсетілген қызметке 
қолданылады. Заңдық, бухгалтериялық, көрсетілген IT-қызмет, көрсетілген менеджмент жəне 
консалтинг қызметтері жұмыс күшін іріктеу үшін қолданады.

8) үстеме бағаны анықтау əдісі. Осы əдісте көрсетілген қызмет бағасы өнімді сатып алу 
жəне сату бағасының айырымы ретінде өлшенеді.

6-тарау. Бағаны тіркеу
24. Өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге бағасын тіркеу бекітілетін жалпымемлекеттік 

статистикалық байқау нысандарының кезеңділігіне сəйкес ай сайын немесе тоқсан сайын 
жүзеге асырылады.

25. Статистикалық нысандарды толтыруға негіздеме бухгалтерлік есеп құжаттары (шарт-
тар, шот-фактуралар, баға прейскуранттары жəне басқа да құжаттар) болып табылады. Баға 
қосымша құн салығынсыз тіркеледі.

26. Баға алдын ала анықталған ерекшеліктерімен (сипаттамаларымен) нақты өкіл 
көрсетілетін қызметтерге тіркеледі.

Тіркелген баға салғастырмалылығының негізгі қағидаты ерекшеліктер арасында олардың 
шамасын анықтайтын едəуір айырмашылықтар болмауы болып табылады. 

27. Белгіленген кезең үшін орташа баға тіркеледі. Өкіл көрсетілетін қызметтің нақты түрі 
бойынша орташа бағаны анықтау үшін Əдістеменің 5-тарауында сипатталған əдістерінің бірі 
қолданылады.

28. Жыл ішінде баға тіркеу кезінде экономикалық қызмет түрлеріне сəйкес көрсетілген 
қызметтерге уақытша болмаған бағаны ауыстыру қажеттілігі туындайды. Уақытша болмаған 
өкіл көрсетілетін қызмет бағасын ауыстыру «шартты» бағаны қолданумен жүзеге асырылады.

Мынадай ауыстыру əдістері қолданылады:
1) өткен кезеңдегі бағаға тең «шартты» бағаны қолдану;
2) ұқсас ерекшеліктерімен (сипаттамаларымен) осыған ұқсас көрсетілетін қызмет түрлерінің 

баға өзгерісіне түзетілген «шартты» бағаны қолдану;
3) Басқа базалық объектілердегі осыған ұқсас өкіл көрсетілетін қызмет түрлерінің баға 

өзгерісіне түзетілген «шартты» бағаны қолдану.
ӨҚБИ құру кезінде көрсетілген қызмет фактісіне негізделген жəне баға өзгерісін анық 

көрсететін бірінші ауыстыру əдісі қолданылады. Өткен кезеңнің баға деңгейіне «шартты» 
бағаны қолдануы келесі қызмет көрсету фактісіне дейін жүзеге асырылады. Əдісті қолдану са-
лыстырмалы түрде баға серпіні тұрақты кезде, осы кезеңде көрсетілетін қызметтерге шығындар 
өзгеріссіз қалған жағдайда жүзеге асырылады. Егер екі немесе үш кезеңнен көп уақыт бойы 
өкіл көрсетілетін қызметтің бағасын тіркеу мүмкін болмаған жағдайда, базалық объектіде ескі 
өкіл көрсетілетін қызмет түрлері жаңа түріне ауыстырылады.

29. Егер жыл соңында базалық объектілер жабылса немесе қызмет көрсету аяқталған 
жағдайда жыл соңына дейін осы көрсетілетін қызметке «шартты» баға қолданылады. 

7-тарау. Салмақтау сызбасы
30. Қолданылатын жіктеліміне сəйкес төменгі деңгейден жоғары деңгейге дейін біріктіруге 

мүмкіндік беретін, салмақтау сызбасын қалыптастыру ӨҚБИ құрастыру кезеңдерінің бірі бо-
лып табылады 

Салмақтау сызбалары орталықтандыра отырып қалыптастырылады. ӨҚБИ құрастыру 
үшін біріктірілген деректер бар көрсетілетін қызмет түрлері бойынша «Ресурстар-Пайдалану» 
кестесінің ақпараты қолданылады. Неғұрлым нақты деңгейде кəсіпорындардан белгілі бір жылға 
қолданыстағы бағадағы алынған олардың өздері көрсеткен қызметтерінен түскен кірістері 
туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқау деректері қолданылады. Құндық деректер 
болмаған немесе жетпеген жағдайда, деректер тікелей байқауға іріктеліп алынған базалық 
объектілерден сұрастырылады.

31. Салмақтау сызбасын құру үдерісі мынадай операцияларды қамтиды:
1) Көрсетілген қызметтер көлемі туралы құндық деректерді анықтау жəне байқауға енгізілген 

оларды түрлері, кластары, топтары арасында бөлу. Байқауға енгізілмеген көрсетілетін 
қызметтің түрлері, кластары, топтары бойынша құндық деректер мақсаты бойынша бірдей 
көрсетілетін қызметтер түрлері бойынша зерттелетін топтарға қайта бөлінеді немесе байқауға 
енгізілген барлық құраушылар бойынша пропорционалды.

2) салыстыру негізі ретінде алынған бірыңғай уақыт кезеңіне сəйкес қызметтерді көрсету 
жəне көрсетілетін қызмет түрлері бойынша бағалар деңгейі туралы орташа жылдық құндық 
байланыстыруды жүзеге асыру (түзетілген құндық деректер);

3) көрсетілетін қызметтің түрлері, кластары, топтары бойынша түзетілген құндық деректерді 
қайта бөлу (соңғы құндық деректер).

Көрсетілетін қызметтердің түрлері, кластары, топтары бойынша табылған құны ма-
мандандырылуына жəне Қазақстан Республикасында қалыптасқан көрсетілетін қызметтің 
құрылымына байланысты.

32. Салмақтау сызбасы есепті жыл ішінде тұрақты болып қалады. Көрсетілген қызмет 
құнының құрылымы елеулі өзгерген жағдайда оған өзектендіру жүргізіледі.

8-тарау. Баға индексін есептеу
1-параграф. Жеке жəне агрегатталған баға индексін есептеу

33. Іріктемелі жиынтық элементтерінің қамтылу дəрежесіне байланысты жеке жəне 
агрегатталған баға индекстерін есептеу жүргізіледі.

Өкіл көрсетілетін қызметтердің жеке баға индексі базалық объектілерде тіркелген 
бағалардың қатынасы түрінде формула бойынша есептеледі:

мұндағы:
ἱ t j – j өкіл көрсетілген қызмет түріне жеке баға индексі;
Ptj – j көрсетілетін қызмет түріне t есепті кезеңдегі баға;
P(b)j – j көрсетілетін қызмет түріне t базистік кезеңдегі баға (b).
Көрсетілетін қызмет түрлері бойынша жеке баға индексін қарапайым (салмақталмаған) 

орташа геометриялық есептеу (Джевонс индексі) өкіл көрсетілетін қызметтер бойынша баға 
индекстерінен формула бойынша есептеледі:

k
kiiiIj  ...21 ,              (2)

мұндағы:
Ij – j көрсетілетін қызмет түріне жеке баға индексі;
i1, i2,…, ik – өкіл көрсетілетін қызмет түріне жеке баға индекстері;
k – өкіл көрсетілетін қызметтер саны.
34. Репрезентативтілікті қамтамасыз ету үшін есепті кезеңде əртүрлі базалық 

кəсіпорындарда бір көрсетілетін қызметке кем дегенде үш баға болған кезде баға индексінің 
есептеуі жүзеге асырылады.

35. Барлық келесі кезеңдерде бағаның қарапайым индекстері жіктелімнің иерархиялық 
құрылымына сəйкес жəне тиісті салмақтауыштарды қолдана отырып, неғұрлым жоғары 
деңгейдегі индекстерге – агрегатталған баға индекстеріне біріктіріледі.

Агрегацияның неғұрлым жоғары деңгейдегі индекстер есептеу үшін (класс, топтама, 
бөлім, секция) индекстерді тұрақты салмақтау сызбасы арқылы салмақталған, баға өзгерісін 
дəйекті байқау негізінде есептеуге мүмкіндік беретін Ласпейрес формуласының түрлендiрiлген 
нұсқасы қолданылады. 
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мұндағы:
IL – базистік кезеңімен салыстырғандағы t кезеңі үшін баға индексі

0P
Pt

 – көрсетілетін қызмет түріне жеке баға индексі 
P0Q0 – агрегаттау үшін стандартты салмақ ретінде алынған базистік жыл бағаларындағы 

көрсетілетін қызметтердің құны;
2-параграф. Əртүрлі кезеңдерге баға индекстерін есептеу

36. Өткен жылғы тиісті кезеңге (кезең, өсу қорытындысымен кезең) баға индекстерін құру 
база ретінде белгіленген есептеудің тіркелген нүктесі немесе базалық кезеңі бар тізбекті 
серпінді қатарды құру үшін баға индекстерін өзара «байланыстыруды» (тіркеме) көздейтін 
базистік əдіспен жүргізіледі. Есептеудің тіркелген нүктесі ретінде алынған базалық кезең əр 
бес жыл сайын өзгереді.

Базалық кезеңге баға индексі есепті кезеңдегі жеке баға индексін өткен кезеңдегі баға 
индексі базалық кезеңге көбейтумен табылады:

)1(  tbtb III
,             (4)

мұндағы:
Ib – t есепті кезеңдегі баға индексі b базалық кезеңге;
Ib(t-1) – t-1 өткен кезеңдегі баға индексі b базалық кезеңге;
It – t есепті кезеңдегі жеке баға индексі.
37. Есепті жылдың есепті кезеңіндегі баға индексін өткен жылдың тиісті кезеңіне есеп-

теу есепті жылдың базистік индекстік қатарындағы баға индексін өткен жылдың дəл осы 
қатарындағы баға индексіне бөлу арқылы жүзеге асырылады:
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мұндағы:
It – g есепті жылдың t кезеңіндегі баға индексі өткен жылдың тиісті g-1 кезеңіне
 Itg – индекстік қатардағы g есепті жылдың t кезеңдегі баға индексі;
It(g-1) – индекстік қатардағы g-1 өткен жылдың t кезеңдегі баға индексі.
38. Өткен жылғы тиісті кезеңге өспелi қорытындымен баға индекстерi салыстырмалы 

кезеңдегі базистік индекстер қатарындағы баға индекстерінің сомасын өткен жылғы осы 
қатардағы сəйкес баға индекстерінің сомасына бөлу арқылы анықталады:

мұндағы: 

– g есепті кезеңнің өспелі қорытындысымен жылдың баға индексі өткен жылғы g-1 
тиісті кезеңге;

 – g есепті жылдың кезеңдері үшін индекстік қатардағы баға индексі;

 
– g-1 өткен жылдың кезеңдері үшін индекстік қатардағы баға индексі.

9-тарау. Ресми статистикалық ақпаратты тарату
39. Өндірушілердің көрсетілетін қызметтерге баға индексі Статистикалық жұмыстар жо-

спарына сəйкес жарияланады. Ақпарат кластары, топтары, бөлімдері жəне түрлері бойынша 
неғұрлым нақтыланған бағаның өзгеруі туралы ақпарат бюллетеньдер, жинақтар түрінде 
Комитеттің Интернет-ресурсында орналастыру арқылы барлық пайдаланушылар үшін бір 
уақытта таратылады.

Пайдаланушылар үшін көмек ретінде баға индексінің жарияланымы қысқаша əдіснамалық 
түсіндірмелермен бірге беріледі.

Баға индекстерін жариялау өңір немесе Қазақстан Республикасы бойынша олардың 
репрезентативтілігі сақталған кезде жүзеге асырылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14726 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 27 желтоқсан             №326         Астана қаласы

Жиынтық озыңқы индикаторды құру 
әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының  2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, 
бұйырамын:

1.  Қоса беріліп отырған Жиынтық озыңқы индикаторды құру əдістемеcі бекітілсін.
2.  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 

шоттар 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 ресми жариялануға 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.

3.  Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Ұлттық 
шоттар басқармасы осы бұйрықты жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жеткізсін. 

4.  Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М.Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрілігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 27 желтоқсандағы №326 бұйрығымен бекітілді

Жиынтық озыңқы индикаторды құру əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Жиынтық озыңқы индикаторды құру əдістемесі (бұдан əрі - Əдістеме) халықаралық 
стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі - Заң) сəйкес бекітілетін 
статистикалық əдіснамаға жатады.

2.  Осы Əдістеме халықаралық стандарттарға сəйкес жиынтық озыңқы индикаторды құру 
үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің (бұдан 
əрі - Комитет) пайдалануына арналған. 

3.  Осы Əдістеменің мақсаты экономиканың іскерлік белсенділігі кезеңдерінің өзгеру бағыты 
туралы ақпаратты алу үшін ғана қолданылатын жиынтық озыңқы индикаторды құру алгоритмін 
сипаттау мен экономика дамуының ықтимал траекториясын бірнеше кезеңдерге (жылдар, 
тоқсандар, айлар) оза отырып бағалау болып табылады. 

4. Əдістемеде басқа əдістермен қатар экономиканың іскерлік белсенділігі кезеңдерінің 
мониторингі мен талдауын жүзеге асыруға, экономикалық дамудың алдағы ықтимал бағытын 
анықтауға, экономиканың іскерлік белсенділігіндегі ықтимал өзгерістерді алдын ала қысқа 
мерзімді болжам жүргізуге жəне қолайсыз экономикалық кезеңдерді білдіретін деңгейлестіру 
бойынша шешім қабылдау үшін маңызды ақпаратты алуға мүмкіндік беретін жиынтық озыңқы 
индикаторды құру кезеңдері сипатталады. 

5.  Осы Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) конъюнктуралық зерттеулер–салалар бойынша Комитет өткізетін ірі жəне орта 

кəсіпорындарды зерттеу. Зерттеу нəтижелері бойынша кəсіпорынның ағымдағы жəне алдағы 
қаржы-экономикалық жағдайын бағалауға мүмкіндік беретін қысқа мерзімді экономикалық 
индикаторлар қалыптастырылады.

2) озыңқы индикатор–экономика дамуының ықтимал траекториясын бағалауға жəне бірнеше 
кезеңдерге алға озатын экономиканың іскерлік белсенділігіндегі болуы мүмкін өзгерісті болжауға 
мүмкіндік беретін индикатор. Озыңқы индикатор деңгейінің төмендеуі экономика деңгейі өсімінің 
тоқтауы немесе төмендеуінің ерте белгісі болуы мүмкін. Жиынтық озыңқы индикатор топта 
озық сигналдарды құратын бірнеше көрсеткіштерден қалыптастырылады.

3) «Ходрик-Прескотт» əдісі–уақыт қатарының ұзақ мерзімді үрдістері – маусымдық 
тербелістер мен трендтерді бөлу үшін қолданылатын уақыт қатарын деңгейлестіру əдісі.

4) экономикалық кезеңдер–өндірістің немесе экономика бойынша тұтастай алғанда 
іскерлік белсенділіктің тербелісі. Бұл тербелістер кезеңдік сипатқа ие жəне өндірістің көлемі, 
жұмыссыздық, инвестициялар, тұтынулар, бағалар мен басқа да экономикалық көрсеткіштер 
деңгейімен өлшенеді;

5) эталондық индикатор–экономикалық белсенділік тербелісін бейнелейтін көрсеткіш 
жəне оның шамасы болжау мақсатында озыңқы индикаторларды қолдану үшін эталон бо-
лып табылады.

2-тарау. Жиынтық озыңқы индикаторды құру үшін экономикалық 
көрсеткіштерді таңдау

6. Жиынтық озыңқы индикаторды құру эталондық индикаторға қатысты белгілі бір 
сапалық жəне статистикалық сипаттамаларға ұқсас индикаторларды таңдаудан басталады. 
Индикаторды таңдау кезінде келесі өлшемшарттар сақталады:

1) экономикалық сипаттама: индикатордың эталондық индикатордан озуы, сəйкес келуі 
немесе артта қалуы бойынша экономикалық түсіндірменің болуы, экономикалық қызметтің 
кең спектрін бейнелеуді көрсетеді жəне конъюнктуралық зерттеулердің, қаржылық жəне 
экономикалық көрсеткіштердің теңгерімделген нəтижелерінен қалыптастырылады;

2) практикалық сипаттама: жиынтық озыңқы индикаторды құру кезінде таңдап алынған 
деректер қолжетімді жəне оның ұзақ тарихи қатарлары бар;

3) статистикалық сипаттама: эталондық қатарға қатысты индикатордың бұрылу нүктелерінің 
шамасы мен озу тізбектілігін ескереді. Эталондық қатардың индикатормен кезеңділігінің 
корреляциясы талданады;

4) жекелеген экономикалық тербелістерді талдау: жиынтық озыңқы индикаторға енгізу 
үшін индикаторларды айқындайды. Белгілі бір экономикалық үдерістер макроэкономикалық 
айнымалы шамалар арасындағы өзара байланыстардың сипатын өзгертеді, соңғы деректерді 
талдау негізінде эталондық қатармен жақсы корреляция жасалғанда өткен тарихи деректерді 
талдау кезінде индикатор байланыстырылмайды.

3-тарау. Жиынтық озыңқы индикаторды құру
7. Жалпы ішкі өнімнің (бұдан əрі – ЖІӨ) серпіні эталондық индикатор болып табылады.
8. Экономикалық кезеңдер бағыты өзгеруінің ерте белгілерін айқындау мақсатында Комитет 

экономикалық қызметке қатысушыларға байқауды жүзеге асырады. Жалпы байқау мəселелері 
ағымдағы экономикалық ахуал мен алдағы күтілетін өзгерістерді бағалауды білдіреді.

9. Жиынтық озыңқы индикаторды құру үшін келесі көрсеткіштерден тұратын конъюнктуралық 
зерттеудің жалпымемлекеттік статистикалық байқауларының деректері пайдаланылады:

1) өнімнің негізгі түрінің күтілетін шығарылымы;
2) дайын өнімге сұраныс;
3) жұмыспен қамтылған жұмыскерлер саны;
4) қаржы-экономикалық жағдай.
Жиынтық озыңқы индикаторды қалыптастыру нəтижелерін жақсарту мақсатында есепке 

еңбек статистикасының «бос жұмыс орындарының саны» көрсеткіші қосылған. Осы Əдістемеге 
1-қосымшада жиынтық озыңқы индикаторды қалыптастыратын көрсеткіштер ұсынылған.

10. Жиынтық озыңқы индикаторды қалыптастыру үшін индикаторларды таңдау кезінде 
эталондық қатарға қатысты жеке индикатордың кезеңдік сипаттамасы негізгі фактор болды. 
Көрсеткіштердің кезеңдік сипаттамасы графикалық талдаумен, сондай-ақ өзара байланыстылық 
талдауы арқылы анықталған.

11. Корреляциялық талдау үдерісінде эталондық қатарға қатысты озықтық сапасы бар 
индикаторлар іріктелді.

12. Жиынтық озыңқы индикаторларды құру үшін көрсеткіштер тізбесін қалыптастыру кезінде 
деректер өңделеді, маусымдылық, тренд жəне кездейсоқ (тұрақсыз) тербелістер шығарылады. 
Уақыт қатарлары компоненттерінің теңдеуі:

Y = C × T × S × I,
мұндағы:
Y – уақыт қатары;
C – кезең;
T – тренд;
S – маусымдылық;
I – тұрақсыз тербелістер.
13. Деңгейлестіру жиынтық озыңқы индикатордың құрамындағы қатарлардың барлығын 

біркелкі деңгейге келтіру үшін жүзеге асырылады. Көрсеткіштердің маусымдылығы «Х12 
ARIMA» əдісімен деңгейлестірілген. «Х12 ARIMA» əдісі уақыт қатарының маусымдылығын 
бөлудің күрделі рəсімін білдіреді. Əдіске маусымдылық түрлері, маусымдық іріктеу типтері 
(құбылмалы орташа шама), мереке күндеріне түзетулер мен маусымдық компоненті бар 
қатарларды шығару, SP1 жəне SP2 спектрлік жиілік қатарларын, SP1 жəне SP2 спектрлік 
тығыздықтарын шығару сияқты мүмкіндіктер қосылған. Маусымдық деңгейлестірілген 
серпінділік қатар осы Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген.

14. «Ходрик-Прескотт» əдісімен алынған серпінділік қатарларының тренді осы Əдістемеге 
3-қосымшада ұсынылған.

15. Келесі қадам серпінділік қатарын қалыпқа келтіру болып табылады. Уақыт қатарларын 
қалыпқа келтіру бірдей амплитудалы қатарларды алу мақсатында орындалады. Қалыпқа 
келтірілген уақыт қатарлары 4-қосымшада көрсетілген.

16. Салмақтау құрамалы индикаторға кіретін əрбір компонент үшін салмақтың мақсатына қарай 
жүзеге асырылады. Құрамалы индикаторды құрастыру кезінде бірдей салмақтар қолданылады 
немесе жекелеген көрсеткіштерден алға озу сапасына байланысты салмақтар қолданылады.

17. Жиынтық озыңқы индикаторды алу үшін жекелеген индикторларға жиынтықтау 
жүргізіледі. Жиынтық көрсеткіштің орташа мəні бірге түзетіледі жəне салмақтарды біркелкі 
тарату кезінде құрамалы көрсеткіштің əрбіреуі үшін 0,2 коэффициенті беріледі. Жиынтық 
озыңқы индикаторды есептеу келесі формула бойынша жүргізіледі:

мұндағы:
CLI – жиынтық озыңқы индикатор;
Emp – жұмыспен қамтылған жұмыскерлер саны;
Dfg – дайын өнімге сұраныс;
Out – өнімнің негізгі түрінің күтілетін шығарылымы;
Fin – қаржы-экономикалық жағдай;
Vak– бос жұмыс орындарының саны.

4-тарау. Жиынтық озыңқы индикаторды бағалау
18. Жиынтық озыңқы индикаторды алғаннан кейін оның сапасы бағаланады. Сапа 

эталондық индикатордың бұрылыс нүктелерін болжау мүмкіндігін білдіретін бұрылыс нүктелерін 
талдау арқылы анықталады. Жиынтық озыңқы индикатор мен эталондық индикатордың серпіні 
осы Əдістемеге 5-қосымшада келтірілген. Жиынтық озыңқы индикатор эталондық индикатордан 
орташа алғанда бір тоқсанға озық тұрады, жиынтық озыңқы индикатордың бұрылыс нүктелері 
эталондық индикатордың алдағы өзгерістері туралы белгі береді.

19. Бұрылыс нүктелерін талдау эталондық индикаторға қатысты жиынтық озыңқы 
индикатордың орташа мəні мен озу медианасын есептеу арқылы жүзеге асырылады. Талдау 
кезінде статистикалық маңызы бар нəтижелер алу үшін деректердің ұзақ қатарлары қолданылады.

20. Корреляциялық жəне регрессиялық талдаулар жиынтық озыңқы индикатордың сапасын 
бағалаудың басқа əдісі болып табылады. Корреляциялық талдау бірнеше көрсеткіштер 
шамаларының өзара тəуелділігін көрсетеді. Регрессиялық талдау тəуелді көрсеткіштер 
шамаларының арасындағы өзара тəуелділігін сипаттайды жəне теңдеулердегі байланыстарды 
сипаттайды. Регрессиялық талдау ең аз шамаға ұмтылуды қабылдамау кезінде ең аз 
квадраттар əдісімен анықталады.

Жиынтық озыңқы индикаторды құру əдістемесіне 1-қосымша 

Жиынтық озыңқы индикаторды қалыптастыратын көрсеткіштер

Кезең ЖІӨ

Конъюнктуралық зерттеулер деректері Бос жұмыс 
орында-
рының 

саны, мың 
бірлік

Жұмыспен 
қамтылған 

жұмыскерлер 
саны

Өнімге 
жалпы 

сұраныс

Өнімнің 
негізігі 
түрінің 

шығары-
лымы

Қаржы-
экономи-

калық 
жағдай

2006q1 107,90 6,00 19,33 28,00 24,33 16,10
2006q2 109,70 8,67 22,00 28,00 25,67 17,70
2006q3 110,50 5,33 17,00 25,67 21,00 18,20
2006q4 110,70 1,67 12,33 15,33 17,33 16,60
2007q1 111,70 7,33 16,67 25,33 24,00 22,20
2007q2 110,80 7,33 18,00 24,33 25,33 22,10
2007q3 109,90 8,00 19,00 25,67 21,00 24,00
2007q4 108,90 1,67 12,33 17,00 17,67 20,10
2008q1 107,00 5,67 16,00 19,67 22,00 27,80
2008q2 106,00 5,33 15,67 20,33 23,00 26,80
2008q3 103,90 1,00 11,67 19,33 17,33 27,80
2008q4 103,30 -7,33 1,00 4,67 6,67 23,20
2009q1 98,00 -3,33 -0,33 5,00 5,00 18,90
2009q2 97,50 -2,67 4,67 6,00 6,33 18,20
2009q3 98,20 -1,33 9,33 15,00 9,67 17,80
2009q4 101,20 -0,67 2,33 6,00 6,00 15,70
2010q1 105,80 4,33 8,00 14,67 12,67 16,60
2010q2 107,20 4,67 12,33 15,67 14,67 18,10
2010q3 107,40 4,33 11,67 17,00 12,33 17,90
2010q4 107,30 0,00 6,33 7,67 9,00 16,40
2011q1 106,30 6,00 10,67 16,67 14,67 17,90
2011q2 107,40 6,33 15,67 19,00 14,33 18,70
2011q3 107,20 5,00 14,33 24,33 11,67 19,00
2011q4 107,50 0,33 6,67 7,33 3,67 19,20
2012q1 105,20 4,33 12,00 15,67 14,00 21,80
2012q2 105,10 7,67 14,33 20,00 16,33 22,70
2012q3 105,00 5,67 15,00 20,33 12,33 25,10
2012q4 105,00 2,00 6,67 10,33 5,00 25,60
2013q1 104,30 7,00 12,00 18,00 21,00 25,10
2013q2 105,00 6,00 10,00 13,00 15,00 24,30
2013q3 105,70 3,00 13,00 19,00 13,00 21,10
2013q4 106,00 0,00 2,00 4,00 8,00 22,50
2014q1 104,10 4,00 11,00 19,00 14,00 25,10
2014q2 103,90 4,00 15,00 21,00 10,00 23,10
2014q3 104,10 3,00 13,00 20,00 9,00 23,40
2014q4 104,40 -1,00 1,00 7,00 0,00 25,20
2015q1 102,30 1,00 8,00 14,00 7,00 25,90
2015q2 101,70 -1,00 10,00 17,00 7,00 25,30
2015q3 100,20 -3,00 6,10 15,80 2,00 24,20
2015q4 102,00 -4,20 -1,90 1,50 -4,80 22,10

Жиынтық озыңқы индикаторды құру əдістемесіне 2-қосымша 

Маусымдық деңгейлестірілген серпінділік қатары

Жиынтық озыңқы индикаторды құру əдістемесіне 3-қосымша 

«Ходрик - Прескотт» əдісімен алынған серпінділік қатарларының тренді

Кезең ЖІӨ

Конъюнктуралық зерттеулер деректері Бос 
жұмыс 

орында-
рының 
саны

Жұмыспен 
қамтылған 

жұмыскерлер 
саны

Өнімге 
жалпы 

сұраныс

Өнімнің 
негізігі 
түрінің 

шығары-
лымы

Қаржы-
экономи-

калық 
жағдай

2006q1 108,3 105,3 120,2 128,7 123,7 115,9
2006q2 109,5 105,2 118,9 125,4 122,3 117,0
2006q3 110,3 105,1 117,5 122,1 121,1 117,5
2006q4 111,0 105,5 116,9 121,6 121,6 118,7
2007q1 111,4 105,8 116,6 123,1 122,8 120,9
2007q2 111,0 106,0 116,1 122,7 122,2 122,3
2007q3 109,8 106,4 116,3 122,1 121,3 123,0
2007q4 108,7 105,9 117,0 121,8 121,4 124,5
2008q1 107,3 104,6 116,2 120,6 121,4 126,0
2008q2 105,8 103,2 113,3 118,3 120,1 127,0
2008q3 104,0 100,1 109,3 115,1 116,6 126,7
2008q4 101,4 96,7 104,8 109,9 110,4 124,2
2009q1 98,7 95,2 101,7 105,4 104,9 120,4
2009q2 97,3 95,8 102,3 105,4 104,1 117,9
2009q3 98,3 98,2 104,9 109,3 107,2 117,1
2009q4 101,1 101,2 107,0 112,8 110,1 116,6
2010q1 104,8 102,8 108,5 114,2 111,5 116,8
2010q2 107,1 103,2 109,3 113,7 111,8 117,4
2010q3 107,4 103,5 109,9 113,0 112,4 117,5
2010q4 107,0 103,9 110,6 114,3 113,2 117,3
2011q1 106,9 104,4 111,7 116,1 113,0 117,7
2011q2 107,2 104,7 112,1 117,8 112,0 118,3
2011q3 107,3 104,4 112,2 117,9 110,5 118,9
2011q4 106,8 103,9 112,1 115,8 109,7 119,9
2012q1 105,9 104,0 111,8 115,3 111,5 121,3
2012q2 105,2 104,7 111,6 116,4 113,1 122,9
2012q3 104,8 105,3 112,3 117,1 112,7 124,9
2012q4 104,6 105,5 112,8 117,8 113,0 125,8
2013q1 104,8 105,3 111,4 116,2 113,6 125,1
2013q2 105,2 104,4 109,4 113,1 112,9 123,9
2013q3 105,5 103,2 108,2 112,1 112,9 123,0
2013q4 105,3 102,7 108,7 114,0 113,1 122,8
2014q1 104,7 102,6 110,2 116,7 111,0 123,2
2014q2 104,2 102,7 111,4 117,9 108,8 123,3
2014q3 103,9 102,8 110,2 116,5 107,5 123,9
2014q4 103,6 101,7 108,1 114,7 105,7 125,1
2015q1 102,9 99,6 107,1 113,7 104,6 125,5
2015q2 101,9 97,8 106,0 113,2 104,2 125,3
2015q3 101,1 97,4 104,7 112,0 102,2 124,2
2015q4 100,3 97,8 103,9 109,7 99,7 122,5
Орташа 

арифметикалық 
шама

105,3 102,7 110,8 116,1 112,8 121,6

Стандартты 
ауытқу 3,5 3,1 4,6 5,0 6,3 3,4

Жиынтық озыңқы индикаторды құру əдістемесіне 4-қосымша

Қалыпқа келтірілген уақыт қатарлары

Кезең ЖІӨ

Конъюнктуралық зерттеулер деректері

Бос жұмыс 
орындарының 

саны
Жұмыспен 
қамтылған 

жұмыскерлер 
саны

Өнімге 
жалпы 

сұраныс

Өнімнің 
негізгі 
түрінің 

шығары-
лымы

Қаржы-
экономи-

калық 
жағдай

2006q1 0,85 0,82 2,05 2,54 1,72 -1,67

2006q2 1,21 0,80 1,78 1,88 1,51 -1,33
2006q3 1,44 0,76 1,46 1,20 1,32 -1,19
2006q4 1,63 0,90 1,32 1,10 1,39 -0,83
2007q1 1,76 1,01 1,28 1,41 1,58 -0,19
2007q2 1,64 1,06 1,16 1,33 1,49 0,22
2007q3 1,30 1,18 1,19 1,20 1,35 0,41
2007q4 0,97 1,01 1,36 1,15 1,36 0,86
2008q1 0,58 0,62 1,18 0,91 1,36 1,30
2008q2 0,15 0,15 0,55 0,44 1,15 1,58
2008q3 -0,37 -0,85 -0,34 -0,21 0,61 1,51
2008q4 -1,13 -1,94 -1,32 -1,24 -0,37 0,78
2009q1 -1,91 -2,42 -2,00 -2,16 -1,25 -0,35
2009q2 -2,29 -2,23 -1,88 -2,15 -1,38 -1,08
2009q3 -2,03 -1,46 -1,30 -1,38 -0,89 -1,30
2009q4 -1,20 -0,48 -0,85 -0,67 -0,43 -1,46
2010q1 -0,15 0,04 -0,51 -0,38 -0,21 -1,39
2010q2 0,50 0,17 -0,34 -0,47 -0,16 -1,20
2010q3 0,59 0,26 -0,21 -0,62 -0,06 -1,18
2010q4 0,48 0,39 -0,04 -0,36 0,07 -1,25
2011q1 0,46 0,53 0,18 0,00 0,04 -1,12
2011q2 0,54 0,65 0,27 0,35 -0,12 -0,94
2011q3 0,57 0,56 0,30 0,37 -0,37 -0,79
2011q4 0,43 0,39 0,28 -0,05 -0,50 -0,48
2012q1 0,17 0,41 0,21 -0,16 -0,21 -0,09
2012q2 -0,04 0,65 0,17 0,06 0,05 0,41
2012q3 -0,16 0,83 0,31 0,21 -0,01 0,99
2012q4 -0,20 0,89 0,43 0,35 0,04 1,23
2013q1 -0,15 0,85 0,13 0,03 0,13 1,03
2013q2 -0,02 0,53 -0,31 -0,59 0,02 0,68
2013q3 0,05 0,16 -0,58 -0,79 0,02 0,42
2013q4 0,00 0,01 -0,47 -0,41 0,05 0,37
2014q1 -0,17 -0,02 -0,13 0,13 -0,29 0,48
2014q2 -0,32 0,00 0,13 0,36 -0,63 0,50
2014q3 -0,40 0,02 -0,14 0,08 -0,84 0,69
2014q4 -0,48 -0,32 -0,59 -0,28 -1,11 1,03
2015q1 -0,68 -1,00 -0,81 -0,48 -1,30 1,17
2015q2 -0,97 -1,60 -1,05 -0,58 -1,37 1,11
2015q3 -1,22 -1,72 -1,35 -0,83 -1,68 0,79
2015q4 -1,43 -1,59 -1,51 -1,29 -2,07 0,28
Орташа 

арифметикалық 
шама 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Стандартты 
ауытқу 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Жиынтық озыңқы индикаторды құру əдістемесіне 5-қосымша

Жиынтық озыңқы индикатор мен эталондық индикатордың серпіні

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14721 
болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 29 желтоқсан           №328          Астана қаласы

Халықтың бейресми жұмыспен қамтылу көрсеткіштерін 
қалыптастыру бойынша әдістемені бекіту туралы 

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Халықтың бейресми жұмыспен қамтылу көрсеткіштерін 
қалыптастыру бойынша əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Еңбек 
жəне тұрмыс деңгейі статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмелерін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу жəне 
ресми жариялау үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесінің 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберілуін;

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

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Еңбек 
жəне тұрмыс деңгейі статистикасы басқармасы осы бұйрықты басшылыққа алу жəне жұмыста 
пайдалану үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
аумақтық органдарының назарына жеткізсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Қ.К.Орынханов) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 29 желтоқсандағы №328 бұйрығымен бекітілген

Халықтың бейресми жұмыспен қамтылу көрсеткіштерін 
қалыптастыру бойынша əдістеме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Халықтың бейресми жұмыспен қамтылу көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша 

əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңына сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады. 

2. Осы Əдістеме халықтың бейресми жұмыспен қамтылу көрсеткіштерін статистикалық 
өлшеу саласындағы негізгі аспектілерін айқындайды.

3. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
құрылымдық бөлімшелері еңбек нарығының көрсеткіштерін қалыптастыру кезінде қолданады.

2-тарау. Халықты бейресми жұмыспен қамтылу статистикасының ерекшеліктері 
4. Бейресми секторға өндіріске қатысатын жеке тұлғаларды жұмыспен жəне табыспен 

қамтамасыз ету мақсатында тауарлар мен қызметтердің өндірісімен айналысатын жəне үй 
шаруашылықтарына тəн белгілері бар ұйымдар кіреді.

Қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың сипаттамалары негізінде бейресми сектор 
анықталады.

5. Бейресми сектор ұйымдарының келесі ерекшеліктері бар:
ұйымның мемлекеттік тіркелмеуі;
ұйымдастырудың төмен деңгейі жəне қызметтің шағын масштабы;
үй шаруашылығынан немесе оның мүшелерінен бөлек құралған дербес заңды құрылымдар 

болып табылмайды;
негізгі қорлар жəне басқа активтер ұйымдарға емес, олардың иелеріне тиесілі;
басқа ұйымдармен мəмілелерге немесе басқа шарттық қатынастарға түспейді жəне өз 

атынан міндеттемелер алмайды;
иелері өндірістік қызметті ұйымдастырады жəне өндірістік үдеріспен байланысты барлық 

міндеттемелер бойынша шектеулерсіз жауап береді;
еңбек қатынастары кепілдіктерді ресми сақтаумен шарттарға емес, жұмыспен қамту туралы 

ауызша уағдаластыққа немесе туыстық жəне жеке қатынастарға негізделген;
ақы төленбейтін отбасы мүшелерін немесе бір, не бірнеше жалдамалы қызметкерлерді 

тартумен кəсіпкерлік қызметі жүзеге асырылады;
негізгі қорлар өндірістік жəне жеке мақсаттар үшін қолданылады;
ұйымдық нарықтарға, несие мекемелеріне, заманауи технологияларға, кəсіби оқытуға жəне 

басқаларға қол жетімділік жоқ немесе қол жетімділік шектеулі; 
қызмет тұрақты үй-жайсыз немесе үйде жүзеге асырылады.
6. Бейресми сектор ұйымның екі шағын тобынан тұрады:
1) тұрақты негізде жалдамалы қызметкерлерді тартпайтын (үй шаруашылықтарының 

ұйымдары жəне тіркелмеген ұйымдар);
2) тұрақты негізде жалдамалы қызметкерлерді тартатын немесе бейресми жұмыс 

берушілердің келесі өлшемшарттарына жауап беретін ұйымдары: 
жұмыспен қамтылғандардың көзқарасы бойынша ұйым көлемі үлкен емес;
ұйымның мемлекеттік тіркеуінің болмауы.
7. Бейресми жұмыспен қамту көрсеткіштерін қалыптастыру бойынша ұйымдар келесі 

топтарға бөлінеді: 
ресми сектордағы ұйымдар;
бейресми сектордағы ұйымдар;
үй шаруашылықтарының ұйымдары.
8. Корпорациялар, коммерциялық емес ұйымдар, мемлекеттік басқару органдары жəне 

бейресми сектордың бөлігі болып табылмайтын тауарлар мен қызметтерді сату немесе ай-
ырбастау үшін өндіретін үй шаруашылықтарының ұйымдары ресми сектордың кəсіпорындары 
болып табылады.

9. Үй шаруашылықтарының ұйымы немесе заңды тұлғаның мəртебесі жоқ жəне нарыққа 
өткізу үшін тауарлар мен қызметтер өндіруді жүзеге асыратын үй шаруашылықтарына тиесілі 
ұйымдар бейресми сектордың ұйымдары болып табылады.

10. Тауарлар мен қызметтерді өндірумен айналысатын жəне дербес заңды құрылымдар 
болып табылмайтын бірліктер үй шаруашылықтарының ұйымдары болып табылады. Ұйымдар 
үй шаруашылығының шегінде ғана құрылады, оның мүшелерінің жеке меншігінде болады жəне 
олар үшін бухгалтерлік есептердің толық жиынтығы болмайды.

11. Бейресми жұмыспен қамтуға ресми сектордағы ұйымдарда, бейресми сектордағы ұйымдарда 
немесе есепті кезең ішінде үй шаруашылықтарында бар жұмыс орындарының жиынтығы кіреді.

12. Бейресми жұмыспен қамтуға жұмыспен қамтылу мəртебесін ескеріп (жалдамалы 
қызметкерлер, өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкерлер, жұмыс берушілер, өндірістік 
кооперативтер мүшелері, отбасылық кəсіпорындардың көмектесетін (ақы төленбейтін) 
қызметкерлері) келесі жұмыс орындарының типтері кіреді: 

өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкерлер немесе бейресми сектордағы ұйымның 
иелері болып табылатын жұмыс берушілер;

бейресми сектордағы өндірістік кооперативтердің мүшелері;
ресми немесе бейресми сектордың ұйымдарында жұмыс істейтін отбасылық 

кəсіпорындардың көмектесетін (ақы төленбейтін) қызметкерлері;
ресми секторда жəне бейресми секторда, жекелеген жеке тұлғаларда немесе шаруа (фер-

мер) қожалықтарында жұмыспен қамтылған жалдамалы қызметкерлер, егер олардың жұмыс 
орны атап өткен өлшемшарттардың біреуіне сəйкес келген жағдайда: 

ауызша уағдаластық негізінде қабылданғандар; 
жұмыс беруші əлеуметтік сақтандыру аударымдарын аудармайды;
науқастанып қалған кезеңде уақытша еңбекке жарамсыздық бойынша əлеуметтік 

жəрдемақысына төлем жоқ;
жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы жоқ.
13. Жазбаша еңбек шарттары жоқ отбасылық кəсіпорындардың көмектесетін (ақы 

төленбейтін) жалдамалы қызметкерлері бейресми жұмыс орындарында жұмыспен қамтылады. 
Еңбек шарттары бар отбасылық кəсіпорындардың көмектесетін (ақы төленбейтін) 

қызметкерлері жалдамалы қызметкерлер болып есептеледі.
3-тарау. Халықты бейресми жұмыспен қамтуды бағалау

14. Бейресми жұмыспен қамтуды бағалау халыққа іріктемелі зерттеу жүргізу деректері 
негізінде жүзеге асырылады.

15. Бейресми секторға жататын ұйымдарды анықтау статистикалық байқаудың:
ұйымның мемлекеттік тіркелуі;
сұралатын жеке тұлғаның қызметінің мəртебесі;
ұйымның мөлшері;
жұмыс орны сұрақтарының негізінде жүргізіледі.
Бейресми сектор ұйымдарын анықтаудың негізгі өлшемшарты ұйымның мемлекеттік 

тіркелуі болып табылады.
16. Ауылшаруашылығы өнімдерін өндірумен байланысты жеке ауласында жұмыс істейтін 

жеке тұлғалар тұтыну мақсаттары бойынша бөлінеді:
тек жеке тұтынуы үшін;
ішінара тұтыну, айырбастау (қайта сату) үшін;
тек айырбастау (сату) үшін.
17. Ауылшаруашылығы өнімдерін ішінара тұтыну жəне айырбастау жəне (немесе) қайта сату 

(тек сату немесе айырбастау үшін) үшін өндіруге байланысты жеке ауласында жұмыс істейтін 
жеке тұлғалар мемлекеттік тіркелуіне байланысты ресми жəне бейресми секторға жатады.

18. Бейресми жұмыспен қамту жəне бейресми сектордағы жұмыспен қамтуды өлшеуге 
келесі ережелер кіреді:

бейресми секторда жұмыспен қамтуға, қамтылу мəртебесіне қарамастан жұмыспен есепті 
кезең ішінде бейресми сектор ұйымдарында негізгі қызметі бойынша жұмыспен қамтылған 
жеке тұлғалар кіреді. 

бейресми сектор ұйымдарына тауарлар мен қызметтердің нарықтық өндірісін жүзеге асы-
ратын үй шаруашылықтарының тіркелмеген ұйымдары кіреді. 

19. Бейресми секторға үй шаруашылықтарында жалдану бойынша жұмыс істейтін жеке 
тұлғалар жатпайды. Ауылшаруашылығы өнімдерін сату немесе айырбастау үшін өндіретін үй 
шаруашылықтары мемлекеттік тіркелуіне байланысты ресми немесе бейресми секторға жатады.

20. Ресми секторда жұмыспен қамтуға:
тіркелген өз бетінше жұмыспен қамтылған қызметкерлер;
ресми сектордағы ұйымдарда жұмыс істейтін жұмыс берушілер;
ресми сектордағы өндірістік кооперативтердің мүшелері;
еңбек шарты бойынша жұмысқа қабылданған, науқастанып қалған кезеңде уақытша еңбекке 

жарамсыздық бойынша əлеуметтік жəрдемақыға жəне ақы төленетін еңбек демалысына 
құқығы бар жəне олар үшін жұмыс беруші əлеуметтік сақтандыру аударымдарын аударатын 
жалдамалы қызметкерлер;

жұмыспен қамтылу мəртебесіне қарамастан негізгі қызметінде есепті кезең ішінде ресми 
сектор ұйымдарында жұмыспен қамтылған жеке тұлғалар кіреді. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 26 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14743 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 17-бетте) 
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(Соңы 20-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 13 желтоқсан             №311         Астана қаласы

2017 жылға арналған респонденттердің 
жалпымемлекеттік және ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша 

алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 19-бабының 
2-тармағына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі №33 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9779 болып тіркелген) Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті туралы ереженің 16-тармағының 9) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған 2017 жылға арналған респонденттердің жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық 
байқаулар бойынша алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигі осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес бекітілсін.

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 тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 

«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігі Республикалық құқықтық ақпарат орта лығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерінің эталондық бақылау 
банкiнде орналастыру үшін жіберілуін;

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

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Статистика лық қызметті жоспарлау 
басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық 
бөлімшелері мен аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
5. Осы бұйрық 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2016 жылғы 13 
желтоқсандағы № 311 бұйрығына қосымша 

2017 жылға арналған респонденттердің жалпымемлекеттік жəне ведомстволық статистикалық байқаулар бойынша 
алғашқы статистикалық деректерді ұсыну графигі

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті жүргізетін жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулар 

р/с
№ Респонденттер тобы Статистикалық 

нысанның атауы 

Статис-
тикалық 
нысан 
индексі

Респондент-
тердің 

алғашқы 
ста тистика-
лық дерек-
терді ұсыну 
кезеңділігі 

Респондент-
тердің алғашқы 
статистикалық 
деректерді 

ұсыну мерзімі

Кəсіпорындар статистикасы
1 Ақпаратты облыстық, қалалық, аудандық 

статистика органдарына жаңадан құрылған 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың фили-
алдары мен өкілдіктері əділет органдарында 
мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап 30 
күнтізбелік күн ішінде тапсырады

Жаңа кəсіпорындарға 
пікіртерім жүргізу

1-
НП

біржолғы кəсіпорынның 
мемлекеттік 
тіркелген 

күнінен бастап 
күнтізбелік 30 
күн ішінде

2 Есептік кезеңде тіркелген, ағымдағы жылдың 
1-3 тоқсанында 2-ШК «Шағын кəсіпорынның 
қызметі туралы есеп» статистикалық нысанын 
тапсырғандарды қоспағанда, қызметкерлерінің 
саны 100 адамнан аспайтын, кəсіпкерлік 
қызметпен айналысатын заңды тұлғалар тап-
сырады

Экономикалық қызмет 
түрлері туралы есеп

1-
СР

жылына бір 
рет

31 қазанға (қоса 
алғанда) дейін

3 Кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің 
əкімдері есепті жылғы 1 қаңтардағы жəне 1 
шілдедегі жағдай бойынша тапсырады

Шаруа немесе фер-
мер қожалықтарындағы 
мал мен құстың, 
ауыл шаруашылығы 
техникасының жəне 
құрылыстардың болуы 
туралы мəліметтер

6-
ж 

(ф
ер
ме

р)
 жартыжылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 
20-күнге (қоса 
алғанда) дейін

4 Кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің 
əкімдері есепті жылғы 1 қаңтардағы жəне 1 
шілдедегі жағдай бойынша тапсырады

Үй шаруашылықтарында 
мал мен құстың, 
ауыл шаруашылығы 
техникасының жəне 
құрылыстардың болуы 
туралы мəліметтер 7-

ж 
(х
ал
ық

) жартыжылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 20-күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

5 Кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің 
əкімдері есепті жылғы 1 шілдедегі жағдай бой-
ынша тапсырады

Шаруа немесе фермер 
қожалықтарында жер 
алқаптарының жəне 
егістік алаңдарының бо-
луы туралы мəліметтер 6-

р 
(ф
ер

-
ме

р)

жылдық есепті жылдың 
20 шілдесіне 

(қоса алғанда) 
дейін

6 Кенттердің, ауылдардың, ауылдық округтердің 
əкімдері есепті жылғы 1 шілдедегі жағдай бой-
ынша тапсырады

Үй шаруашылықтарында 
пайдаланылатын жер 
алқаптарының болуы 
туралы мəліметтер

7-
р 

(х
ал
ық

) жылдық есепті жылдың 
20 шілдесіне 

(қоса алғанда) 
дейін

Ауыл, орман, аңшылық жəне балық шаруашылығы статистикасы
7 Экономикалық қызмет түрлерінің жал-

пы жіктеуішінің коды бойынша қызметтің 
негізгі жəне қайталама түрлері 01.4 «Мал 
шаруашылығы» жəне 01.5 «Аралас ауыл 
шаруашылығы» болып табылатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ мал 
шаруашылығы өнімінің орташа жəне ірі тауар 
өндірісіне жататын (тізім бойынша) шаруа неме-
се фермер қожалықтары тапсырады

Мал шаруашылығының 
жағдайы туралы есеп 

24
-с
х

айлық есепті кезеңнен 
кейінгі 2-күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

8 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 01.4 «Мал шаруашылығы» жəне 
01.5 «Аралас ауыл шаруашылығы» коды бой-
ынша қызметтің негізгі жəне қайталама түрлері 
болып табылатын заңды тұлғалар жəне (не-
месе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері, сондай-ақ мал шаруашылығы 
өнімінің орташа жəне ірі тауар өндірісіне жа-
татын (тізім бойынша) шаруа немесе фермер 
қожалықтары тапсырады

Мал шаруашылығының 
жағдайы туралы есеп

24
-с
х

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

20 қаңтарға 
(қоса алғанда) 

дейін

9 Астық нарығына қатысушы болып табыла-
тын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, 
шаруа немесе фермер қожалықтары, дара 
кəсіпкерлер тапсырады 

Астықтың қолда бары 
жəне қозғалысы туралы

2-
сх

 (а
ст
ық

) айлық есепті кезеңнен 
кейінгі 6 - күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

10 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің «Осы салада қызмет көрсетуді 
ұсынуды қоса алғандағы аңшылық пен аулау» 
01.7 коды бойынша қызметтің негізгі жəне 
қайталама түрлері болып табылатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері жəне бекітілген 
тəртіппен тіркелген жəне жануарлар дүниесін 
қолдануға рұқсат алған азаматтар тапсырады

Аңшылық пен аулау 
туралы

2-
аң
ш
ыл

ық

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 10 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

11 Байқауға мал мен құсы бар іріктемеге түскен 
шағын шаруа немесе фермер қожалықтары 
жəне жұртшылық шаруашылықтары қатысады

Шағын шаруа немесе 
фермер қожалықтарында 
жəне жұртшылық 
шаруашылықтарында 
мал шаруашылығы 
өнімдерін өндіру

А-
00

8

тоқсандық 11–25 наурыз,
11–25 маусым,
11–25 қыркүйек 

жəне 
11–25 желтоқсан 
аралықтарында

12 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің «Балық шаруашылығы жəне 
акваөсіру» 03 коды бойынша негізгі жəне 
қосалқы қызмет түрлерімен заңды тұлғалар 
(немесе) жəне олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері, жеке кəсіпкерлер 
жəне жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаты 
жəне (немесе) балық шаруашылығын жүргізуге 
шарты бар жеке тұлғалар тапсырады

Балық аулау жəне 
акваөсіру туралы 

1-
ба
лы

қ

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 25 

ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

13 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің коды бойынша қызметтің негізгі 
жəне қайталама түрлері 02 - «Орман өсіру жəне 
ағаш дайындау», 01.3 - «Көшеттік өнімдерін 
өндіру» болып табылатын заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған
бөлімшелері жəне ағаш кесу билеті бар болған 
жағдайда жеке кəсіпкерлер ұсынады

Сүрек дайындау жəне 
орман өсіру мен ор-
ман шаруашылығы 
жұмыстарын жүргізу 
туралы есеп 

1-
ор
ма

н

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 21 

ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

14 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5 кодтары 
бойынша негізгі жəне қосалқы экономикалық 
қызмет түрлерімен барлық заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері; 01.1, 01.2, 01.3, 
01.5 кодтары бойынша негізгі жəне қосалқы 
экономикалық қызмет түрлерімен 100 адамнан 
артық қызметкерлері бар барлық шаруа неме-
се фермер қожалықтары; мал шаруашылығы 
өнімінің орташа жəне ірі тауар өндірісіне жата-
тын (тізім бойынша) барлық шаруа немесе фер-
мер қожалықтары; 01.1, 01.2, 01.3, 01.5 кодтары 
бойынша негізгі жəне қосалқы экономикалық 
қызмет түрлерімен 100 адамға дейін 
қызметкерлері бар іріктемеге іліккен, сондай-ақ 
мал шаруашылығы өнімінің орташа жəне ірі та-
уар өндірісіне жатпайтын шағын шаруа немесе 
фермер қожалықтары тапсырады

Ауыл шаруашылығы 
құралымының қызметі 
туралы есеп 

1-
сх

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 10 

наурызға (қоса 
алғанда) дейін

15 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің «Маусымдық дақылдарды өсіру» 
01.1, «Көпжылдық дақылдарды өсіру» 01.2, 
«Питомник өнімдерін өндіру» 01.3 жəне «Аралас 
ауыл шаруашылығы» 01.5 кодтары бойынша 
негізгі жəне қосалқы қызмет түрлерімен заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Себілген егістіктің 
қорытындысы тура-
лы есеп

4-
сх

жылдық жаздық 
дақылдарды 

себуді 
аяқтағаннан 
кейін 5 күн 
ішінде

16 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 01.1 «Маусымдық дақылдарды 
өсіру», 01.2 «Көпжылдық дақылдарды өсіру», 
01.3 «Питомник өнімдерін өндіру» жəне 01.5 
«Аралас ауыл шаруашылығы» кодтары бой-
ынша негізгі жəне қосалқы қызмет түрлерімен 
барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, 
100 адамнан артық қызметкерлері бар шаруа 
немесе фермер қожалықтары тапсырады

Ауыл шаруашылығы 
дақылдарының түсімін 
жинау туралы

29
-с
х

жылдық есепті кезеңнің 
2 қарашасына 
(қоса алғанда) 

дейін

17 Іріктемеге түскен, экономикалық қызмет түрлері 
жалпы жіктеуішінің 01.1, 01.2, 01.3, 01.5 кодта-
ры бойынша негізгі жəне қосалқы экономикалық 
қызмет түрлері бар қызметкерлерінің саны 
100 адамға дейін шаруа немесе фермер 
қожалықтары; егістік көлемі, шабындығы 
жəне жайылымы, көпжылдық көшеттері бар 
жұртшылық шаруашылықтары тапсырады

Шағын шаруа немесе 
фермер қожалықтары 
мен жұртшылық 
шаруашылықтарындағы 
ауыл шаруашылығы 
дақылдарының түсімін 
жинау туралы 

А-
00

5

жылдық егін жинау 
аяқталғаннан 

кейін 
2 апта ішінде

18 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 
кодтары бойынша негізгі жəне қосалқы қызмет 
түрлерімен заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Ауыл шаруашылығы 
кəсіпорындарында 
құрылыстар мен 
имараттардың болуы 49

-с
х

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

20 наурызға 
(қоса алғанда) 

дейін

19 Майлы дақылдар тұқымын өсірумен, өңдеумен, 
сатумен жəне сақтаумен айналысатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері, шаруа не-
месе фермер қожалықтары, жеке кəсіпкерлер 
тапсырады

Майлы дақылдар 
тұқымдарының қолда 
бары жəне қозғалысы 
туралы

3-
сх

 (м
ай
лы

) тоқсандық есепті кезеңнен 
кейінгі 

3-күнге (қоса 
алғанда) дейін

20 Сервистік-дайындау орталықтары тапсырады Сервистік-дайындау 
орталықтарының қызметі 
туралы 1-

СЗ
Ц тоқсандық есепті кезеңнен 

кейінгі 
25-күнге (қоса 
алғанда) дейін 

21 Ауыл шаруашылығы кооперативі тапсырады Ауыл шаруашылығы 
кооперативінің қызметі 
туралы 1-

СП
К тоқсандық есепті кезеңнен 

кейінгі 
28-күнге (қоса 
алғанда) дейін

22 Дəнді дақылдардың (бидайдың, күріштің) 
егістік алқаптары бар, іріктемеге түскен заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері, шаруа немесе 
фермер қожалықтары 

Дəнді дақылдың 
түсімділігін зерттеу сау-
алнамасы А-

1 
(т
үс
ім
ді
лі
к) жылдық 1 шілдеден 1 

қарашаға дейін

23 Есепті жылы дəнді дақылдардың зертханалық 
зерттеулерін өткізу бойынша қызмет көрсетуге 
тендерді ұтып алған ұйымдар статистика орган-
дарына тапсырады 

Түсімді жинау алдын-
да ауылшаруашылық 
дақылының ылғал-
дылығын зертханалық 
анықтау бланкісі В-

1 
ин
де
кс
і жылдық 1 шілдеден 1 

қарашаға дейін

24 Есепті жылы дəнді дақылдардың зертханалық 
зерттеулерін өткізу бойынша қызмет көрсетуге 
тендерді ұтып алған ұйымдар статистика орган-
дарына тапсырады

Түсімді жинау алдын-
да ауылшаруашылық 
дақылының ылғал-
дылығын зертханалық 
анықтау бланкісі В-

2 
ин
де
кс
і жылдық 1 шілдеден 1 

қарашаға дейін

Өнеркəсіп өндірісі жəне қоршаған орта статистикасы
25 Қызметкерлерінің тізімдік саны 50 адамнан 

асатын, қызметінің негізгі түрі «Өнеркəсіп» 
Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуіші нің 
кодтарына 05-33, 35-39 болып табылатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құры лымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Кəсіпорынның өнім (тау-
ар, қызмет) өндіру жəне 
жөнелту туралы есебі

1-
П

айлық есепті кезеңнен 
кейінгі 

1-күнге (қоса 
алғанда) дейін

26 Қызметкерлерінің тізімдік саны 50 адамға 
дейінгі, қызметінің негізгі түрі «Өнеркəсіп» 
жəне жұмыс істейтіндердің санына қарамастан 
қызметінің қосалқы түрі «Өнеркəсіп» 05-33, 35-
39 болып табылатын заңды тұлғалар жəне (не-
месе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Кəсіпорынның өнім (тау-
ар, қызмет) өндіру жəне 
жөнелту туралы есебі

1-
П

тоқсандық есепті кезеңнен 
кейінгі 

25-күнге (қоса 
алғанда) дейін

27 Жұмыс істейтіндердің санына қарамастан, 
қызметтің негізгі жəне қосалқы түрі «Өнеркəсіп» 
05-33, 35-39 болып табылатын заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Кəсіпорынның өнім (тау-
ар, қызмет) өндіру жəне 
жөнелту туралы есебі 1-

П

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

14 наурызға 
(қоса алғанда) 

дейін

28 Қызметкерлерінің санына қарамастан, 
қызметінің негізгі жəне қосалқы түрі «Өнеркəсіп» 
05-33, 35-39 болып табылатын, заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Өндірістік қуаттар 
теңгерімі 

БМ

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

25 наурызға 
(қоса алғанда) 

дейін
29 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 

жіктеуішінің - 38 кодына сəйкес 38.12 «Қауіпті 
қалдықтарды жинау» жəне 38.22 «Қауіпті 
қалдықтарды өңдеу жəне жою» кодтарынан 
басқа) негізгі жəне (немесе) қосалқы қызмет 
түрлері «Қалдықтарды жинау, өңдеу жəне жою 
бойынша қызметтер; қалдықтарды кəдеге жара-
ту» болып табылатын барлық заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Коммуналдық 
қалдықтарды жинау жəне 
шығару туралы есеп

1-
қа
лд
ық
та
р

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

1 ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

30 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 38 кодына сəйкес 38.12 «Қауіпті 
қалдықтарды жинау» жəне 38.22 «Қауіпті 
қалдықтарды өңдеу жəне жою» кодтарынан 
басқа) негізгі жəне (немесе) қосалқы қызмет 
түрлері «Қалдықтарды жинау, өңдеу жəне жою 
бойынша қызметтер; қалдықтарды кəдеге жара-
ту» болып табылатын барлық заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Қалдықтарды сұрыптау, 
кəдеге жарату жəне 
сақтауға беру тура-
лы есеп

2-
қа
лд
ық
та
р

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

1 ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

31 Ауаны ластайтын тұрақты көздері бар заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Атмосфералық ауаны 
қорғау туралы есеп

2-
ТП

 
(а
уа

) жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

10 сəуірге (қоса 
алғанда) дейін 

32 Табиғи ресурстарды пайдаланатын, ласта-
ушы заттар мен өндірістік қалдықтардың 
шығарындылары мен төгінділерінің тұрақты 
көздері бар заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Қоршаған ортаны 
қорғауға жұмсалған 
шығындар туралы есеп

4-
О
С

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

15 сəуірге (қоса 
алғанда) дейін 

33 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 36, 37-кодтарына сəйкес негізгі жəне 
қосалқы қызмет түрлері «Суды жинау, өңдеу 
жəне бөлу», «Кəріз жүйесі» болып табылатын 
барлық заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады

Су құбыры, кəріз 
жəне олардың жеке 
желілерінің жұмыстары 
туралы есеп 1-

ВК

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

22 ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

Энергетика жəне тауар нарықтары статистикасы 
34 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 

жіктеуішінің - 35.2 кодтарына сəйкес негізгі 
жəне қосымша қызмет түрлерімен құбырлар 
арқылы газ тəрізді отынды таратуды жəне (не-
месе) сатуды жүзеге асыратын барлық заңды 
тұлғалар мен (немесе) олардың филиалдары 
мен өкілдіктері тапсырады

Газ желісі туралы есеп 

1-
ГА

З

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

1 ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

35 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 35.3 - кодына сəйкес негізгі немесе 
қосымша қызмет түрі «Бу беру жəне ауа баптау 
жүйелері» болып табылатын заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Жылу электр станцияла-
ры мен қазандықтардың 
жұмысы туралы есеп 

6-
ТП

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

16 наурызға 
(қоса алғанда) 

дейін

36 Экономикалық қызмет түріне қарамастан, отын 
мен энергияны жеткізуші жəне тұтынушы бо-
лып табылатын заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Отын-энергетикалық 
теңгерім

1-
ТЭ

Б

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

25 наурызға 
(қоса алғанда) 

дейін
Инвестициялар жəне құрылыс статистикасы

37 Қызметкерлер санына қарамастан, 
инвестициялық қызметті іске асыратын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Негізгі капиталға 
салынған инвестициялар 
туралы есеп 

1-
ин
ве
ст айлық есепті кезеңнен 

кейінгі
2-күнге (қоса 
алғанда) дейін

38 Қызметкерлер санына қарамастан, 
инвестициялық қызметті іске асыратын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Инвестициялық қызмет 
туралы есеп 

1-
ин
ве
ст жылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 
15 сəуірге (қоса 
алғанда) дейін

39 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
істері жөніндегі жергілікті атқарушы орган-
дар (облыстық, аудандық жəне қалалық 
əкімшіліктер), сондай-ақ пайдалануға берілген 
объектілері бойынша шаруа немесе фермер 
қожалықтары тапсырады

Жеке құрылыс 
салушылардың 
объектілерді 
пайдалануға беруі тура-
лы есеп 

1-
ИС

айлық есепті кезеңнен 
кейінгі 2-күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

40 Сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
істері жөніндегі жергілікті атқарушы орган-
дар (облыстық, аудандық жəне қалалық 
əкімшіліктер), сондай-ақ пайдалануға берілген 
объектілері бойынша шаруа немесе фермер 
қожалықтары тапсырады 

Жеке құрылыс 
салушылардың 
объектілерді 
пайдалануға беруі тура-
лы есеп 

1-
ИС

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

1 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

41 Қызметкерлер санына қарамастан, есепті 
кезеңде объектілерді пайдалануға беруді 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Объектілерді 
пайдалануға беру тура-
лы есеп 2-

КС

айлық есепті кезеңнен 
кейінгі 

2-күнге (қоса 
алғанда) дейін

42 Жұмыс істейтіндердің санына қарамастан, 
есепті кезеңде объектілерді пайдалануға беруді 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Объектілерді 
пайдалануға беру тура-
лы есеп 2-

КС

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

1 наурызға (қоса 
алғанда) дейін

43 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуіші кодтарына сəйкес негізгі жəне қосалқы 
қызмет түрлері 41-43 «Құрылыс» болып табы-
латын, жұмыс істейтіндер саны 100 адамнан 
асатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады

Орындалған құрылыс 
жұмыстары (көрсетілген 
қызметтер) туралы есеп 

1-
КС

айлық есепті кезеңнен 
кейінгі

 4-ші күнге (қоса 
алғанда) дейін

44 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуіші кодтарына сəйкес негізгі жəне қосалқы 
қызмет түрлері 41-43 «Құрылыс» болып та-
былатын, жұмыс істейтіндер саны 100 адамға 
дейінгі заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады 

Орындалған құрылыс 
жұмыстары (көрсетілген 
қызметтер) туралы есеп 

1-
КС

 (ш
ағ
ын

) тоқсандық есепті кезеңнен 
кейінгі

 4-ші күнге (қоса 
алғанда) дейін

45 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуіші кодтарына сəйкес негізгі жəне қосалқы 
қызмет түрлері «Құрылыс» 41-43 болып табыла-
тын, жұмыс істейтіндердің санына қарамастан 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құры-
лымдық жəне оқшауланған бөлімшелері тап-
сырады 

Орындалған құрылыс 
жұмыстары (көрсетілген 
қызметтер) туралы есеп 

1-
КС

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

31 наурызға 
(қоса алғанда) 

дейін

46 Мемлекеттік сəулет - құрылыс бақылау 
жөніндегі жергілікті атқарушы органдары жəне 
сəулет жəне қала құрылысы органдары тап-
сырады

Рұқсат алу құжаттары 
бойынша құрылыс-
монтаж жұмыстарын 
жүргізе бастағаны тура-
лы сауалнама

F-
00

1

жартыжылдық есепті кезеңнен 
кейінгі

10-күнге (қоса 
алғанда) дейін 

47 Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізе 
бастағаны туралы хабарламаларды мемлекеттік 
сəулет-құрылыс бақылау жөніндегі жергілікті 
атқарушы органдарға жəне сəулет жəне қала 
құрылысы органдарына ұсынған заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Хабарлама бойынша 
құрылыс барысы жəне 
объектіні пайдалануға 
беру туралы сауалнама

F-
00

4

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

15 наурызға 
(қоса алғанда) 

дейін 

Ішкі сауда статистикасы
48 Сауда базарларының меншік иелері (иесі) бо-

лып табылатын заңды тұлғалар жəне дара 
кəсіпкерлер ұсынады

Сауда базарлары тура-
лы есеп

12
-с
ау
да жылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 
10 ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

49 Тауарлық биржаның саудалық жүйесін 
қолдануда тікелей өткізу жолымен саудала-
суды ұйымдастырушылық жəне техникалық 
қамтамасыз етуді жүзеге асыратын акционерлік 
қоғамның ұйымдастырушылық-құқықтық ныса-
нында құрылған заңды тұлғалар тапсырады

Тауар биржасының 
қызметі туралы есеп

1-
би
рж

а

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

20 қаңтарға 
(қоса алғанда) 

дейін 

50 Экономикалық қызметінің негізгі түрлері 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің кодына сəйкес 45 – автомобиль-
дер мен мотоциклдерді көтерме жəне бөлшек 
саудада сату жəне оларды жөндеу; 46 –ав-
томобильдер мен мотоциклдер саудасынан 
басқа, көтерме сауда; 47 – автомобильдер мен 
мотоциклдерді сатудан басқа, бөлшек сауда 
кодына жататын 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

Тауарларды өткізу тура-
лы есеп

2-
са
уд
а

айлық есепті кезеңнен 
кейінгі 

3- күнге (қоса 
алғанда) дейін

51 Автожанармай құю, автогаз құю жəне ав-
тогаз толтыру компрессорлық станциялар-
ды пайдалануды жүзеге асыратын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері жəне дара 
кəсіпкерлер тапсырады (жеке меншіктер, жалға 
алушылар)

Автожанармай құю, газ 
құю жəне газ толтыру 
станцияларының қызметі 
туралы есеп

G
-0

03

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі

31 наурызға 
(қоса алғанда) 

дейін

52 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 – автомобильдер мен мотоциклдер саудасы-
нан 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

Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтерді 
өткізу туралы есеп

1-
ВТ

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 15 

наурызға (қоса 
алғанда) дейін

53 Қызмет түріне қарамастан, жұмыс істейтіндердің 
саны 50 адамнан асатын заңды тұлғалар, со-
нымен қатар қызмет түріне қарамастан, жұмыс 
істейтіндердің саны 50 адамға дейін іріктемеге 
түскен заңды тұлғалар жəне Экономикалық 
қызмет түрлерінің жаплы жіктеуішіне сəйкес: 
47 –автомобильдер мен мотоциклдер саудасы-
нан 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

Электрондық коммерция 
туралы есеп

Э-
ко
мм

ер
ци
я

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

25 ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

Сыртқы жəне өзара сауда статистикасы
54 Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мем-

лекеттермен экспорт жəне (немесе) импортты 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері, дара кəсіпкерлер, сондай-ақ жеке 
тұлғалар тапсырады

Еуразиялық 
экономикалық одаққа 
мүше мемлекеттермен 
тауарлармен өзара сау-
да туралы есеп 

1-
ТС

айлық есепті кезеңнен 
кейінгі 

3-күнге (қоса 
алғанда) дейін

Көлік статистикасы
55 Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызметі-

нің негізгі түрі - «Автомобиль көлігімен жүктерді 
тасымалдау жəне тасымалдау бойынша көрсе-
тілген қызметтер» 49.4-кодына, негізгі жəне 
қосалқы қызмет түрі «Құрлықтағы өзге де жо-
лаушылар көлігі» 49.3 болып табылатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
бөлімшелері, сондай-ақ 49.31.2 жəне 49.31.2 
кодтары қалалық электр көлігі қызметтерін 
жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер тапсырады

Автомобиль жəне 
қалалық электр көлігінің 
жұмысы туралы есеп 

1-
ТР

 (а
вт
о,

 э
ле
кт
р)

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

20 қаңтарға 
(қоса алғанда) 

дейін 

56 Қызметінің негізгі түрі - көлік (Экономикалық 
қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодта-
ры 49-51) болып табылатын заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері, сондай-ақ жолау-
шыларды жəне жүктерді коммерциялық негізде 
тасымалдау бойынша негізгі емес қызмет түрін 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар, өзен мен 
қалалық электр көлігінде жолаушыларды тасы-
малдауды жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер 
ұсынады

Көлік жұмысы тура-
лы есеп 

1-
кө
лі
к

айлық есепті кезеңнен 
кейінгі 

2-күнге (қоса 
алғанда) дейін 

57 Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызметтің 
негізгі түрі – қалааралық жолаушылар теміржол 
көлігі (Экономикалық қызмет түрінің жал-
пы жіктеуішінің 49.1 кодына сəйкес жəне жүк 
теміржол көлігі коды 49.2) болып табылатын, 
сондай-ақ теміржол желісінің пайдаланымдылық 
ұзындығын ұсыну бойынша қызметтерін 
көрсететін заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Теміржол желісінің 
пайдаланымдылық 
ұзындығы жəне теміржол 
көлігінің жұмысы тура-
лы есеп 

1-
Ж
Д

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

15 сəуірге (қоса 
алғанда) дейін

58 Қызметінің негізгі түрі – жолаушылар теміржол 
көлігі, қалааралық (Экономикалық қызмет 
түрлері жалпы жіктеуішінің 49.1 кодына сəйкес), 
жүк теміржол көлігі 49.2, сондай-ақ теңгерімінде 
теміржол көлігінің жылжымалы құрамы бар 
басқа қызмет түрлерінің кəсіпорындары бо-
лып табылатын заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Теміржол көлігінің жыл-
жымалы құрамы тура-
лы есеп 

2-
Ж
Д 

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 

15 сəуірге (қоса 
алғанда) дейін

59 Қызметкерлерінің санына қарамастан, 
қызметінің негізгі түрі – жолаушылар теміржол 
көлігі, қалааралық (Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сəйкес 
49.1 жəне жүк теміржол көлігі 49.2) болып табы-
латын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық бөлімшелері тапсырады

Қатынас түрлері бой-
ынша теміржол көлігінің 
қызметтері туралы есеп

2-
ТР

 (ж
д)

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 10 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін

60 Қызметкерлерінің санына қарамастан, 
қызметінің негізгі түрі – құбыр бойынша тасы-
малдау (Экономикалық қызмет түрлерінің жал-
пы жіктеуішінің кодына сəйкес 49.5) болып табы-
латын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық бөлімшелері тапсырады

Қатынас түрлері жəне 
құбырлардың ұзындығы 
бойынша құбыр көлігінің 
қызметтері туралы есеп

2-
ТР

 (қ
ұб
ыр

) жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 10 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін

61 Қызметкерлерінің санына қарамастан, 
қызметінің негізгі түрі – жолаушылар өзен 
көлігі (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 50.3 кодына сəйкес жүк өзен көлігі

Қатынас түрлері бой-
ынша ішкі су көлігінің 
қызметтері туралы есеп 2-

ТР
 

(іш
кі 
су

) жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 10 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін
(ЭҚЖЖ коды 50.4) болып табылатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
бөлімшелері, сондай-ақ өзен көлігімен тасы-
малдауды жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер 
тапсырады

62 Қызметкерлерінің санына қарамастан, 
қызметінің негізгі түрі – теңіз жəне жағалау жо-
лаушылар көлігі (Экономикалық қызмет түрінің 
жалпы жіктеуішінің 50.1 кодына сəйкес) жəне 
теңіз жəне жағалау жүк көлігі 50.2) болып табы-
латын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық бөлімшелері тапсырады

Теңіз кемелерінің бары 
жəне қатынас түрлері 
бойынша теңіз көлігінің 
қызметтері туралы есеп

2-
ТР

 (т
ең
із)

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 10 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін

63 Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызме-
тінің негізгі түрі – жолаушылар əуе көлігі (Эко-
номикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 
51.1 кодына сəйкес), жүк əуе көлігі мен ғарыш 
көлік жүйесі 51.2) жəне əуежайлар болып табы-
латын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық бөлімшелері тапсырады

Қатынас түрлері бой-
ынша əуе көлігінің 
жұмысы жəне көрсететін 
қызметтері туралы есеп

2-
ТР

 (ə
уе

)

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 10 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін

64 Қызметкерлерінің санына қарамастан, 
қызметінің негізгі жəне қосалқы түрі – 
құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігі 
(Экономикалық қызмет түрлерінің номенкла-
турасы 49.3 - кодына сəйкес), автомобиль 
көлігімен жүктерді тасымалдау мен тасымал-
дау бойынша көрсетілген қызметтері 49.4) бо-
лып табылатын заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері, сондай-ақ 49.31.2 жəне 49.31.3 
кодтары қалалық электр көлігінде жолаушы-
ларды тасымалдауды жүзеге асыратын дара 
кəсіпкерлер тапсырады

Қатынас түрлері бой-
ынша автомобиль жəне 
қалалық электр көлігінің 
қызметтері туралы есеп

2-
ТР

 (а
вт
о,

 э
ле
кт
р)

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 10 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін

65 Қызметкерлерінің санына қарамастан, 
қызметінің негізгі түрі – жүкті қоймалау жəне 
сақтау (Экономикалық қызмет түрлері жалпы 
жіктеуішінің 52.1 кодына сəйкес жəне тасымал-
дау кезінде қосалқы қызмет түрлері 52.2) бо-
лып табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық бөлімшелері тапсырады

Қосалқы көлік қызметтері 
кəсіпорындарының 
көрсететін қызметтері 
туралы есеп

2-
ТР

 (қ
ос
ал
қы

 
қы
зм
ет

)

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 10 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін

66 Қызметкерлерінің санына қарамастан, 
қызметінің негізгі жəне (немесе) қосалқы түрі - 
өзен жолаушылар көлігі (Экономикалық қызмет 
түрінің жалпы жіктеуішінің коды 50.3 жəне өзен 
жүк көлігі коды 50.4) болып табылатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
бөлімшелері, сондай-ақ су көлігінде қосалқы 
қызметті жүзеге асыратын 52.22 заңды тұлғалар 
жəне өзен көлігінде жолаушыларды тасымалда-
уды жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер ұсынады

Ішкі су көлігінің жыл-
жымалы құрамы жəне 
кеме жүзетін ішкі су 
жолдарының ұзындығы 
туралы есеп

1-
ТР

 (і
ш
кі 
су

)

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 1 

наурызға (қоса 
алғанда) дейін

67 Жүк тасымалын жəне жолаушылар тасымалын 
коммерциялық негізде жүзеге асыратын, жеке 
иелігінде жүк автомобильдері, автобустар, жеңіл 
автомобильдері бар жеке тұлғалар тапсырады

Жеке тұлғалардың жүк 
жəне жолаушыларды 
автомобильдермен та-
сымалдауын іріктемелі 
зерттеу сауалнамасы 
(əр респондент бір рет 
есепті жылдың апта 
ағымында бақылаудан 
өтеді)

ТР
-0

01

апта сайын есепті аптадан 
кейінгі 9 күн 

ішінде

Байланыс статистикасы
68 Қызметкерлерінің санына қарамастан 

Экономикалық қызмет түрінің жалпы жіктеуішінің 
53 – пошта жəне курьерлік қызметтер, 61 - бай-
ланыс кодтарына сəйкес негізгі жəне қосалқы 
экономикалық қызмет түрлеріне ие заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері, дара 
кəсіпкерлер

Пошталық жəне 
курьерлік қызмет жəне 
байланыс қызметтері 
туралы есеп

3-
ба
йл
ан
ыс

айлық есепті кезеңнен 
кейінгі 2- күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

69 Қызметкерлерінің санына қарамастан, Экономи-
калық 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

Пошта жəне курьерлік 
қызметтің қызмет 
көрсетулері туралы есеп

1-
ба
йл
ан
ыс

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 25 

наурызға (қоса 
алғанда) дейін

70 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 61 - байланыс кодына сəйкес негізгі 
немесе қосалқы экономикалық қызмет түрлеріне 
ие заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық немесе оқшауланған бөлімшелері 
жəне дара кəсіпкерлер

Байланыс қызметтері 
туралы есеп

2-
ба
йл
ан
ыс

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 31 

наурызға (қоса 
алғанда) дейін

Көрсетілетін қызмет статистикасы
71 Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет 

түрлері номенклатурасының 58-60, 62, 63, 
64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96 
кодтарына сəйкес, қызметкерлерінің саны-
на қарамастан заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Көрсетілген қызметтер 
көлемі туралы есеп

2-
қы
зм
ет

 
кө
рс
ет
у

тоқсандық есепті кезеңнен 
кейінгі 25- күнге 
(қоса алғанда) 

дейін 

72 Қызметкерлердің санына қарамастан, 
Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 
80-82, 90-93, 95, 96 кодтарына сəйкес қызметінің 
негізгі түрі қызмет көрсету саласы болып табы-
латын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
жəне дара кəсіпкерлер тапсырады

Көрсетілген қызметтер 
көлемі туралы есеп 

2-
қы
зм
ет

 кө
рс
ет
у жылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 30 
наурызға (қоса 
алғанда) дейін

73 Қызметкерлердің санына қарамастан, 
Экономикалық қызмет түрінің Номенклатурасы 
бойынша келесі кодтарына сəйкес 64.91.0, 
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 
қызметтің негізгі түрі бар заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Лизингтік қызмет тура-
лы есеп

1-
ли
зи
нг

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 30 

наурызға (қоса 
алғанда) дейін

Мəдениет статистикасы
74 Экономикалық қызмет түрлері 

номенклатурасының 91.04.1 кодына сəйкес 
хайуанаттар парктері, океанариум қызметін 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері, дара кəсіпкерлер, сондай-ақ 
өз теңгерімінде хайуанаттар парктері бар 
кəсіпорындар тапсырады

Хайуанаттар паркі, оке-
анариум қызметі тура-
лы есеп

1-
ха
йу
ан
ат
та
р 

па
рк
і, 
ок
еа
на
ри
ум жылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 13 
қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

75 Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатура-
сының 90.01.1 «Театр қызметі» 90.01.3 «Цирк 
қызметі» жəне 93.29.3 «Қуыршақ театрларының 
қызметі» кодтарына сəйкес негізгі немесе қосал-
қы қызметтер түрімен заңды тұлғалар жəне (не-
месе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері, дара кəсіпкерлер тапсырады

Театр (цирк) қызметі ту-
ралы есеп

1-
те
ат
р 

(ц
ир
к) жылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 16 
қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

76 Экономикалық қызмет түрлері 
номенклатурасының 93.21.0 «Мəдени жəне де-
малыс саябақтары мен тақырыптық саябақтар 
қызметі» кодына сəйкес негізгі немесе қосалқы 
қызмет түрімен заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері, жəне дара кəсіпкерлер, сондай-
ақ өз теңгерімінде саябағы бар заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері, жəне дара 
кəсіпкерлер, тапсырады

Ойын-сауық жəне дема-
лыс саябағының қызметі 
туралы есеп 

1-
са
яб
ақ

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 18 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

77 Экономикалық қызмет түрлері 
номенклатурасының 91.02.0 «Мұражайлар 
қызметі» кодына сəйкес негізгі немесе қосалқы 
қызмет түрімен заңды тұлғалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері, дара кəсіпкерлер ұсынады

Мұражай қызметі тура-
лы есеп 

1-
мұ

ра
жа

й жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 23 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

78 Экономикалық қызмет түрлері номенклатура-
сының - 93.29.9 «Демалысты жəне ойын-сауық 
ұйымдастыру жөніндегі қызметтің өзге де түр-
лері» кодына сəйкес негізгі немесе қосалқы қыз-
мет түрімен мəдени-демалыс ұйымының қызметін 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар жə не (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшау  ланған 
бөлімшелері, дара кəсіпкерлер тапсырады

Мəдени-демалыс 
ұйымдарының қызметі 
туралы есеп

1-
де
ма

лы
с

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 20 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

79 Экономикалық қызмет түрлері 
номенклатурасының 91.01.2 «Оқырмандар 
залын, лекторийлар, көрсету залдарының 
қызметін қоса алғанда кітапхана қызметі» ко-
дына сəйкес негізгі немесе қосалқы қызмет 
түрімен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, 
дара кəсіпкерлер ұсынады

Кітапхана қызметі тура-
лы есеп 

1-
кіт
ап
ха
на

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 27 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

80 Экономикалық қызмет түрлері 
номенклатурасының 90.01.2 «Концерт 
қызметі» кодына сəйкес негізгі жəне қосалқы 
қызмет түрімен заңды тұлағалар жəне (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері, дара кəсіпкерлер тапсырады

Концерт қызметі тура-
лы есеп 

1-
ко
нц
ер
т жылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 20 
қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

81 Экономикалық қызмет түрлері 
номенклатурасының 59.11.0 - «Кино, 
бейнефильмдер жəне телевизиялық 
бағдарламаларды шығару бойынша қызмет», 
59.13.0 - «Кино, бейнефильмдер жəне 
телевизиялық бағдарламалар тарату бойын-
ша қызмет» жəне 59.14.0 - «Кинофильмдер 
көрсету бойынша қызмет» кодына сəйкес негізгі 
жəне қосалқы қызмет түрімен заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері, дара кəсіпкерлер 
тапсырады

Кино көрсетуді жəне 
кинофильмдерді 
шығаруды жүзеге асыра-
тын ұйымдардың қызметі 
туралы есеп 

1-
ки
но

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 23 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

Туризм статистикасы
82 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 

жіктеуішінің 55-кодына 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

Орналастыру 
орындарының қызметі 
туралы есеп

2-
ту
ри
зм

тоқсандық есепті кезеңнен 
кейінгі 25-күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

83 Байқауға іріктемеге түскен үй шаруашылықтары 
қатысады

Үй шаруашылықтарының 
сапарларға жұмсаған 
шығыстары туралы зерт-
теу сауалнамасы

Н-
05

0 жылдық 15 қаңтарға 
(қоса алғанда) 

дейін

84 Қазақстаннан шығу сəтінде əуежайларда, 
теміржол вокзалдарында, автостанциялар-
да жəне автомобильді өткізу бекеттерінде 
келушілерден (резидент еместерден) пікіртерім 
алынады

Келушілерді зерттеу сау-
алнамасы

Н-
06

0

жылына 2 рет 20 қаңтарға 
(қоса алғанда) 
жəне 5 шілдеге 
(қоса алғанда) 

дейін
Инновациялар статистикасы

85 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 01-03, 05-09, 10-33, 35, 36-39, 41-
43, 45-47, 49-53, 58-63, 64-66, 71, 72, 73, 85.4, 
86 кодтарына сəйкес экономикалық қызметтің 
негізгі түрін жүзеге асыратын заңды тұлғалар 
мен (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Инновациялық қызмет 
туралы есеп 

1-
ин
но
ва
ци
я жылдық есепті кезеңнен 

кейінгі 25 
ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

Ғылым статистикасы
86 Экономикалық қызмет түрлерінің жал-

пы жіктеуішінің 72, 85.4 кодтарына сəйкес 
экономикалық қызметтің негізгі жəне қосалқы 
түрін жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне 
(немесе) олардың құрылымдық бөлімшелері 
жəне экономикалық қызмет түрлеріне 
қарамастан, ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік- 
конструкторлық жұмыстарды орындаған 
ұйымдар тапсырады

Ғылыми-зерттеу 
жəне тəжірибелік-
конструкторлық 
жұмыстар туралы есеп

1-
ғы
лы

м

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 25 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар статистикасы
87 Негізгі қызмет түрлері Экономикалық қызмет 

түрлерінің жалпы жіктеуішінің 01-03,05-09, 
10-33, 35, 36-39, 41-43, 45-47, 49-53, 55, 58-
63, 64.19, 64.92, 65, 68, 69-74, 77-82, 84.11, 
84.12, 84.13, 84.21, 84.30, 86, 93.1, 93.2, 95.1 
кодтарына сəйкес заңды тұлғалар жəне (не-
месе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Кəсіпорындарда 
ақпараттық-
коммуникациялық техно-
логияларды пайдалану 
туралы есеп 

3-
ақ
па
ра
т

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 11 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

88 Байқауға іріктемеге түскен үй шаруашылықтары 
қатысады

Үй шаруашылығын ақпа-
раттық-коммуникациялық 
технологияларды пай-
далануы туралы зерттеу 
сауалнамасы 

Н-
02

0

жылдық 15 қаңтарға 
(қоса алғанда) 

дейін

Еңбек жəне жұмыспен қамту статистикасы
89 2-ШК «Шағын кəсіпорынның қызметі тура-

лы» статистикалық нысаны бойынша есеп 
беретіндерден басқа, барлық заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Еңбек бойынша есеп

1-
Т

тоқсандық есепті кезеңнен кейінгі 
10- күнге (қоса алғанда) 

дейін

90 «Шағын кəсіпорынның қызметі туралы» индексі 
2-ШК, статистикалық нысаны бойынша есеп 
беретіндерден басқа, барлық заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады 

Еңбек бойынша есеп

1-
Т

жылдық есепті кезеңнен кейінгі 
12 ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

91 2-ШК «Шағын кəсіпорынның қызметі тура-
лы» статистикалық нысаны бойынша есеп 
беретіндерден басқа, барлық заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Қызметкерлердің 
жекелеген лауазым-
дары мен кəсіптері 
бойынша жалақы 
мөлшері туралы есеп 2-

Т 
(П
РО

Ф
) жылына 

бір рет 
есепті кезеңнің 20 

қазанына (қоса алғанда) 
дейін
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92 2-ШК «Шағын кəсіпорын қызметі тура-
лы» статистикалық нысаны бойынша есеп 
беретіндерді қоспағанда, ауыл, орман жəне 
балық шаруашылығы, өнеркəсіп, құрылыс, көлік 
жəне қоймалау, тұру жəне тамақтану бойын-
ша 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

Зиянды жəне басқа 
да қолайсыз еңбек 
жағдайларында жұмыс 
істейтін қызметкерлердің 
саны туралы есеп 

1-
Т 

(Е
ңб
ек

 ж
ағ
да
йы

)

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 31 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

93 Қызметкерлерінің тізімдік саны 
100 адам нан асатын қаржы жəне сақтандыру 
қызметі нен; мемлекеттік басқару жəне қорға-
ныстан; міндетті əлеуметтік қамтамасыз етуден; 
өзге де қызмет түрлерін ұсынатын қызметінен; 
аумақтан тыс ұйымдардың жəне органдардың 
қызметінен басқа барлық экономикалық 
қызмет түрлерімен айналысатын барлық заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Ірі жəне орта 
кəсіпорындардағы кадрларға 
қажеттілік жəне саны тура-
лы есеп 

1-
Т 

(б
ос

 ж
ұм

ыс
 о
рн
ы)

жылына 
бір рет

есепті жылғы 20 
қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

94 2-ШК «Шағын кəсіпорынның қызметі тура-
лы» статистикалық нысан бойынша есепті 
беретіндерден басқа, барлық заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Қызметкерлер санын есеп-
телген жалақы мөлшері бой-
ынша бөлу туралы есеп

1-
Т 

(З
П)

екі жылда 
бір рет

есепті кезеңнің 
20 шілдесіне 

(қоса алғанда) 
дейін

95 Үй шаруашылығының 15 жас жəне одан асқан 
жастағы мүшелері сұралады

Халықтың жұмыспен 
қамтылуын іріктемелі зерттеу 
сауалнамасы

Т-
00

1

айлық
16

 қа
ңт
ар

, 2
0 
ақ
па
н,

20
 н
ау
ры

з, 
17

 с
əу
ір

, 2
2 

ма
мы

р,
 1

9 
ма

ус
ым

,
17

 ш
іл
де

, 2
1 
та
мы

з,
18

 қы
рк
үй
ек

, 1
6 
қа
за
н,

20
 қа

ра
ш
а,

 1
8 
же

лт
оқ
са
н

96 15 жас жəне одан асқан жастағы үй 
шаруашылығының мүшелерінен сұралады 

Лайықты еңбек 

Т-
00

4 жылдық 30 қазанға (қоса 
алғанда) дейін

Баға статистикасы

97 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуіші кодтарына сəйкес қызметінің негізгі 
жəне қосымша түрлері 05-39,46 болып табыла-
тын іріктемеге түскен заңды тұлғалар жəне (не-
месе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Өндірілген өнеркəсіп 
өнімдерінің (тауарлары, 
көрсетілетін қызметтері) 
бағасы жəне өндірістік-
техникалық мақсаттағы 
сатып алынған өнімдердің 
бағасы туралы есеп

1-
Ц
П

айлық есепті кезеңнің 
17-күніне (қоса 
алғанда) дейін 

98 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуіші кодына сəйкес қызметінің негізгі неме-
се қосымша түрлері 02 – Орман шаруашылығы 
немесе ағаш дайындау болып табылатын 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың фили-
алдары мен өкілдіктері тапсырады

Өңделмеген сүрек 
жəне cоған байланысты 
көрсетілетін қызметтердің 
бағасы туралы есеп

1-
Ц
П 

(о
рм

ан
) тоқсандық есепті кезеңнің 

соңғы айының 
23-күніне (қоса 
алғанда) дейін 

99 Тауарлардың, өнімдердің экспортын жəне (не-
месе) импортын жүзеге асыратын іріктемеге 
түскен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады

Тауарлардың, өнімдердің 
экспорттық жеткізілімдері 
мен импорттық түсімдерінің 
бағасы туралы есеп 1-

Ц
 (э
кс

-
по
рт

, и
м-

по
рт

)

айлық есепті кезеңнің 
15-күніне (қоса 
алғанда) дейін 

100 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуіші кодына сəйкес қызметінің негізгі неме-
се қосымша түрлері: 45 - Автомобильдер мен 
мотоциклдерді көтерме жəне бөлшек сату жəне 
оларға жөндеу жұмыстары, 46 - Автомобильдер 
мен мотоциклдер саудасынан басқа, көтерме 
сауда болып табылатын іріктемеге алынған 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады

Өнімдердің, тауарлардың 
көтерме сауда (жеткізілім) 
бағасы туралы есеп

1-
Ц

 (к
өт
ер
ме

)

айлық есепті кезеңнің 
22-күніне (қоса 
алғанда) дейін

101 Экономикалық қызмет түрлері жалпы 
жіктеуішінің кодына сəйкес қызметінің негізгі 
немесе қосалқы түрі 68.20 – Жеке меншік не-
месе жалданатын жылжымайтын мүлікті жалға 
беру жəне басқару болып табылатын іріктемеге 
түскен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, 
жеке кəсіпкерлер тапсырады

Коммерциялық жылжы-
майтын мүлікті жалға беру 
бағасы туралы есеп

1-
Ц

 (ж
ал
ға

 б
ер
у) айлық есепті кезеңнен 

кейінгі 3-күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

102 Негiзгi қызмет түрі Экономикалық қызмет түрле-
рінің жалпы жіктеуішінің 61- кодына сəй кес 
Бай ланыс болып табылатын іріктемеге түс-
кен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады

Заңды тұлғаларға 
көрсетілген байланыс 
қызметтерінің тарифтері ту-
ралы есеп

1-
та
ри
ф

 (б
ай

-
ла
ны

с)

айлық есепті кезеңнің 
21-күніне (қоса 
алғанда) дейін

103 Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы жіктеуішінің 53.1-коды-
на сəйкес Жалпыға бірдей қамту аймағында 
қызметтерді ұсыну міндеттемелеріне сəйкес 
пошталық қызметтер болып табылатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Заңды тұлғаларға 
көрсетілген пошталық 
қызметтердің тарифтері ту-
ралы есеп

1-
та
ри
ф

 (п
ош

та
) айлық есепті кезеңнің 

21- күніне (қоса 
алғанда) дейін

104 Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы жіктеуішінің 53.2 кодына 
сəйкес Өзге де почталық жəне курьерлік қызмет 
болып табылатын заңды тұлғалар жəне (не-
месе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Заңды тұлғаларға 
көрсетілген курьерлік 
қызметтердің тарифтері ту-
ралы есеп

1-
та
ри
ф

 (к
у-

рь
ер

)

айлық есепті кезеңнің 
21- күніне (қоса 
алғанда) дейін

105 Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы жіктеуішінің 51 – кодына 
сəйкес Əуе көлігі болып табылатын іріктемеге 
түскен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады

Əуе көлігі кəсіпорындарының 
жүк тасымалдау тарифтері 
туралы есеп

1-
 та

ри
ф

 
(ə
уе

)

айлық есепті кезеңнің 
15- күніне (қоса 
алғанда) дейін

106 Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы жіктеуішінің 49.20 кодына 
сəйкес Жүк теміржол көлігі болып табыла-
тын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады

Теміржол көлігі 
кəсіпорындарының жүк та-
сымалдау тарифтері тура-
лы есеп

1-
та
ри
ф

 
(т
ем

ір
жо

л)

айлық есепті кезеңнің 
15-күніне (қоса 
алғанда) дейін

107 Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы жіктеуішінің 49.41-кодына 
сəйкес Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау 
болып табылатын заңды тұлғалар жəне (не-
месе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Автомобиль көлігі 
кəсіпорындарының жүк та-
сымалдау тарифтері тура-
лы есеп

1-
та
ри
ф

 (а
в-

то
мо

би
ль

) айлық есепті кезеңнің 
16- күніне (қоса 
алғанда) дейін

108 Экономикалық қызмет түрлері жалпы 
жіктеуішінің кодына сəйкес қызметінің негізгі 
немесе қосалқы түрі 49.50 Құбырмен тасымал-
дау болып табылатын іріктемеге түскен заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Құбыр көлігі 
кəсіпорындарының жүк та-
сымалдау тарифтері тура-
лы есеп

1-
та
ри
ф

 
(қ
ұб
ыр

)

айлық есепті кезеңнің 
15- күніне (қоса 
алғанда) дейін

109 Негізгі экономикалық қызмет түрі Экономикалық 
қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 50.40 - 
кодына сəйкес Өзендегі жүк көлігі болып табы-
латын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
тапсырады

Ішкі су көлігі 
кəсіпорындарының жүк та-
сымалдау тарифтері тура-
лы есеп

1-
та
ри
ф

 
(іш

кі 
су

)

айлық есепті кезеңнің 
15- күніне (қоса 
алғанда) дейін

110 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуіші кодына сəйкес қызметінің негізгі неме-
се қосалқы түрі 41-43 болып табылатын заңды 
тұлғалар мен (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Сатып алынған құрылыс 
материалдарының, 
бөлшектер мен 
конструкциялардың бағасы 
туралы есеп

1-
 Ц
СМ

айлық есепті кезеңнің 
20- күніне (қоса 
алғанда) дейін

111 Экономикалық қызмет түрлерінің жал-
пы 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

Өндірушілердің ауыл 
шаруашылығы өніміне жəне 
сатып алынған көрсетілетін 
қызметтерге бағасы тура-
лы есеп

1-
Ц
СХ

айлық есепті кезеңнің 
16- күніне (қоса 
алғанда) дейін

тоқсандық есепті кезеңнің 
соңғы айының 
16-күніне (қоса 
алғанда) дейін

112 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 оқшауланған бөлімшелері, 
жеке кəсіпкерлер жəне жануарлар дүниесін 
пайдалануға жəне балық шаруашылығын 
жүргізуге рұқсаты бар жеке тұлғалар тапсырады

Балық аулау жəне акваөсіру 
өнімінің бағасы туралы есеп 

1-
Ц
П 

(б
ал
ық

)

тоқсандық есепті кезеңнің 
соңғы айының 

25- күніне (қоса 
алғанда) дейін

113 Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялар жəне 
(немесе) оларға үлестес тұлғалар тапсырады 
(тізім бойынша)

Тұрақтандыру қорларының 
əлеуметтік маңызы бар азық-
түлік тауарларын сатып 
алу жəне өткізу бағасы мен 
көлемі туралы есеп 

1-
СФ

айлық есепті кезеңнің 
кейінгі 3-күніне 
(қоса алғанда) 

дейін

114 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуші кодына сəйкес қызметінің негізгі не-
месе қосалқы түрі 52 – Қойма шаруашылығы 
жəне қосалқы көлік қызмет болып табылатын 
іріктемеге түскен заңды тұлғалар мен (неме-
се) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері тапсырады

Өндірушілердің қойма 
шаруашылығындағы 
көрсетілетін қызметтерге 
бағасы туралы есеп 

1-
 Ц

 (қ
ой
ма

) тоқсандық есепті кезеңнен 
кейінгі 5-күнге 
(қоса алғанда) 

дейін 

Құрылымдық статистика
115 Жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 100 адам-

нан асатын, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
ратын заңды тұлғалар мен шетелдік заңды 
тұлғалардың филиалдары тапсырады. 
Статистикалық нысанды білім беру, денсаулық 
сақтау ұйымдары, банктер, сақтандыру 
ұйымдары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры, қоғамдық қорлар, қоғамдық бірлестіктер 
тапсырмайды

Кəсіпорынның қаржы-
шаруашылық қызметі тура-
лы есеп 

1-
ПФ

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 5 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін

116 Жұмыс істейтіндердің тізімдік саны 100 адам-
нан асатын, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асы-
ратын заңды тұлғалар мен шетелдік заңды 
тұлғалардың филиалдары тапсырады. 
Статистикалық нысанды білім беру, денсаулық 
сақтау ұйымдары, банктер, сақтандыру 
ұйымдары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры, қоғамдық қорлар, қоғамдық бірлестіктер 
тапсырмайды

Кəсіпорынның қаржы-
шаруашылық қызметі тура-
лы есеп 

1-
ПФ

тоқсандық есепті кезеңнен 
кейінгі 25-күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

117 Микрокредиттерді ұсыну бойынша қызметті 
жүзеге асыратын заңды тұлғалар тапсырады

Микрокредиттік қызмет ту-
ралы есеп 

1-
М
КО

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 10 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін
118 Микрокредиттерді ұсыну бойынша қызметті 

жүзеге асыратын заңды тұлғалар тапсырады
Микрокредиттік қызмет 
туралы есеп 

1-
М
КО

тоқсандық есепті кезеңнен 
кейінгі 25-күнге 
(қоса алғанда) 

дейін
119 Қызметкерлерінің тізімдік саны 100 адамнан 

аспайтын, кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыра-
тын заңды тұлғалар жəне (немесе) шетелдік 
заңды тұлғалардың филиалдары тапсырады. 
Статистикалық нысанды білім беру, денсаулық 
сақтау ұйымдары, банктер, сақтандыру 
ұйымдары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры, қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық қорлар 
тапсырмайды

Шағын кəсіпорын қызметі 
туралы есеп 

2-
М
П

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 31 

наурызға (қоса 
алғанда) дейін

120 Қызметкерлерінің тізімдік саны 100 адамнан 
аспайтын кəсіпкерлік қызметті жүзеге асыра-
тын заңды тұлғалар жəне (немесе) шетелдік 
заңды тұлғалардың филиалдары тапсырады. 
Статистикалық нысанды білім беру, денсаулық 
сақтау ұйымдары, банктер, сақтандыру 
ұйымдары, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры, қоғамдық бірлестіктер, қоғамдық қорлар 
тапсырмайды

Шағын кəсіпорын қызметі 
туралы есеп

2-
М
П

тоқсандық есепті кезеңнен 
кейінгі 25- күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

121 Қызметкерлерінің тізімдік саны 100 адамнан 
көп кəсіпкерлік қызметпен айналысатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың филиалда-
ры 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 қызметкерлерінің саны-
на қарамастан ұсынады

Негізгі қорлар жағдайы ту-
ралы есеп 

11

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 15 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін

Конъюнктуралық зерттеулер статистикасы

122 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 05-36 –кодтарына сəйкес негізгі 
қызмет түрі бар заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық бөлімшелері ұсынады

Өнеркəсіп кəсіпорындарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу сауалнамасы КП

-0
01

тоқсандық есепті кезеңнің 
соңғы айының 

25- күніне (қоса 
алғанда) дейін

123 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 01.1-01.64 – кодтарына сəйкес негізгі 
қызмет түрі бар заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық бөлімшелері ұсынады

Ауыл шаруашылығы 
кəсіпорындарының қызметін 
конъюнктуралық зерттеу са-
уалнамасы КС

-0
01

тоқсандық есепті кезеңнің 
соңғы айының 

25- күніне (қоса 
алғанда) дейін

124 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 41-43 – кодтарына сəйкес негізгі 
қызмет түрі бар заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық бөлімшелері ұсынады

Құрылыс ұйымдарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу сауалнамасы КС

-0
02

тоқсандық есепті кезеңнің 
соңғы айының 

25- күніне (қоса 
алғанда) дейін

125 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 53, 61 – кодтарына сəйкес негізгі 
қызмет түрі бар заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық бөлімшелері ұсынады

Байланыс кəсіпорындарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу сауалнамасы КС

В-
1 тоқсандық есепті кезеңнің 

соңғы айының 
25- күніне (қоса 
алғанда) дейін

126 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 45.11, 45.19, 45.3, 45.4, 46, 47.1-
47.9 – кодтарына сəйкес негізгі қызмет түрі 
бар заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық бөлімшелері ұсынады

Сауда кəсіпорындарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу сауалнамасы 

КТ
-0

01

тоқсандық есепті кезеңнің 
соңғы айының 

25- күніне (қоса 
алғанда) дейін

127 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 49 - 51 – кодтарына сəйкес негізгі 
қызмет түрі бар заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық бөлімшелері ұсынады

Көлік кəсіпорындарының 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу сауалнамасы КТ

Р-
1 тоқсандық есепті кезеңнің 

соңғы айының 
25- күніне (қоса 
алғанда) дейін

128 Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 79.11-79.12 – кодтарына сəйкес 
негізгі қызмет түрі бар заңды тұлғалар жəне 
(немесе) олардың құрылымдық бөлімшелері 
ұсынады

Туристік ұйымдардың 
қызметін конъюнктуралық 
зерттеу сауалнамасы 

КТ
У-

00
1 тоқсандық есепті кезеңнің 

соңғы айының 
25- күніне (қоса 
алғанда) дейін

Білім беру статистикасы
129 Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

саласындағы мамандарды дайындауды 
жүргізетін жоғары оқу орындары мен ғылыми 
ұйымдар тапсырады

Жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру туралы есеп

1-
НК

жылдық есепті кезеңдегі 
5 қазанға (қоса 
алғанда) дейін

130 Меншік нысанына жəне ведомстволық 
тиістілігіне қарамастан техникалық жəне 
кəсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру сала-
сында мамандарды даярлауды жүзеге асыра-
тын, заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
филиалдары мен өкілдіктері тапсырады

Техникалық жəне кəсіптік, 
орта білімнен кейінгі білім 
беру туралы есеп

2-
НК

жылдық есепті кезеңдегі 
10 қазанға (қоса 
алғанда) дейін

131 Меншік нысанына жəне ведомстволық 
қатыстылығына қарамастан жоғары білім беру 
саласында бакалаврлар мен мамандарды 
даярлауды жүзеге асыратын, заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Жоғары оқу орнының есебі

3-
НК

жылдық есепті кезеңнің 5 
қазанына (қоса 
алғанда) дейін

132 Меншік нысанына жəне ведомстволық 
тиістілігіне қарамастан қызметінің негізгі түрі 
«Білім беру» (Экономикалық қызмет түрлерінің 
жалпы жіктеуішінің 85 коды) болып табыла-
тын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
толтырады жəне тапсырады

Білім беру ұйымының қаржы-
шаруашылық қызметінің 
негізгі көрсеткіштері тура-
лы есеп

Ə
ле
ум

ет
тік

 
қа
рж

ы 
(б
іл
ім

 
бе
ру

)

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 1 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін

133 Қызметкерлерінің санына қарамастан, 
қызметінің негізгі түрлері «Білім беру қызметі» 
(Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің кодына сəйкес – 85) болып табы-
латын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері

Білім беру ұйымының 
көрсеткен қызметтерінің 
көлемі туралы есеп 

Бі
лі
м 
бе
ру

 
қы
зм
ет
те
рі тоқсандық есепті кезеңнен 

кейінгі 10-күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

Денсаулық сақтау статистикасы
134 Меншік нысаны мен қызметкерлер саны-

на қарамастан, қызметінің негізгі түрлері 
«Денсаулық сақтау саласындағы қызмет» 
Экономика-лық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 86 коды, «Тұратын орынмен 
қамтамасыз ете отырып əлеуметтік қызмет 
көрсету» ЭҚЖЖ-87, «Тұратын орынмен 
қамтамасыз етпейтін əлеуметтік қызметтер 
көрсету» ЭҚЖЖ-88 болып табылатын заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Денсаулық сақтау ұйымының 
қаржы-шаруашылық 
қызметінің негізгі 
көрсеткіштері туралы есеп 

Ə
ле
ум

ет
тік

 қа
рж

ы 
(д
ен
са
ул
ық

 с
ақ
та
у)

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 1 сəуірге 
(қоса алғанда) 

дейін

135 Қызметкерлер санына қарамастан, қызметінің 
негізгі түрлері «Денсаулық сақтау мен 
əлеуметтік қызметтер» (Экономикалық қызмет 
түрлерінің жалпы жіктеуішінің кодына сəйкес – 
86, 87, 88) болып табылатын заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Денсаулық сақтау мен 
əлеуметтік қызметтерді 
көрсету саласындағы 
көрсетілген қызметтердің 
көлемі туралы есеп 

Де
нс
ау
лы

қ 
са
қт
ау

 
қы
зм
ет
те
рі

тоқсандық есепті кезеңнен 
кейінгі 10-күнге 
(қоса алғанда) 

дейін

136 Осы статистикалық нысанға қосымшада 
келтірілген санаториялық-курорттық 
ұйымдардың тізбесіне сəйкес қызметтің негізгі 
жəне қосалқы түрлері бар заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне 
оқшауланған бөлімшелері, дара кəсіпкерлер 
(бұдан əрі - санаториялық-курорттық ұйымдар) 
тапсырады

Санаториялық-курорттық 
қызмет туралы есеп 

1-
са
на
то
ри
й

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 25 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

137 Еңбек қызметімен байланысты жазатайым 
оқиғалар мен қызметкерлер денсаулығының 
өзге де зақымдануларын тексеру жəне есепке 
алу ережесіне сəйкес атына жазатайым оқиға 
тіркелген заңды тұлғалар тапсырады

Еңбек қызметімен байла-
нысты жарақаттану жəне 
кəсіптік аурулар туралы есеп 

7-
ТП

З

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 25 

ақпанға (қоса 
алғанда) дейін

Əлеуметтік қамсыздандыру статистикасы
138 Меншік нысаны мен ведомстволық тиістілігіне 

қарамастан, халықты əлеуметтік қорғау сала-
сында арнаулы əлеуметтік қызмет көрсетуге 
(Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішінің 87, 88-кодтары) бағытталған 
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылым-дық жəне 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Арнаулы əлеуметтік 
көрсетілетін қызметтерді 
ұсыну жөніндегі ұйымның 
есебі

3-
əл
еу
ме

тт
ік 

қа
мс

ыз
да
н-
ды

ру

жылдық есепті кезеңнен 
кейінгі 20 

қаңтарға (қоса 
алғанда) дейін

Тұрмыс деңгейі статистикасы
139 Үй шаруашылықтары Халықтың тұрмыс сапасы 

D 
00

2 жылына 
1 рет

есепті кезеңнен 
кейінгі 10 

наурызға (қоса 
алғанда) дейін

140 Үй шаруашылықтары Күнделікті шығыстарды есеп-
ке алу күнделігі 

D 
00

3 тоқсандық 13 қаңтар,
14 сəуір,
14 шілде,
16 қазан

141 Үй шаруашылықтары Үй шаруашылықтарының 
табыстары мен шығыстары 
бойынша тоқсан сайынғы 
сұрақнама

D 
00

4 тоқсандық 20 қаңтар,
21 сəуір,
21 шілде,
23 қазан

142 Үй шаруашылықтары Тоқсан сайынғы шығыстар 
мен табыстарды есепке алу 
журналы D 

00
5 тоқсандық 20 қаңтар,

21 сəуір,
21 шілде,
23 қазан

143 Үй шаруашылықтары Негізгі сұхбатқа арналған 
сұрақнама

D 
00

6 жылдық 29 желтоқсанға 
(қоса алғанда) 

дейін
144 Үй шаруашылықтары Үй шаруашылығы құрамының 

бақылау карточкасы 

D 
00

8

тоқсандық 20 қаңтар,
21 сəуір,
21 шілде,
23 қазанүй шаруашылықтарының 

əлеуметтік-демографиялық 
сипаттамалары жылдық 3 ақпанға (қоса 

алғанда) дейін

2. Мемлекеттік статистикалық органдардың ведомстволық статистикалық байқаулары 

р/с
№ Респонденттер тобы Статистикалық 

нысанның атауы

Статис-
тикалық 
нысан 
индексі

Респон-
денттердің 
алғашқы 
статис-
тикалық 

деректерді 
ұсыну 

кезеңділігі

Респонденттердің 
алғашқы статис-

тикалық деректерді 
ұсыну күні

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары комитеті 

145 Ауыл шаруашылығы қажеттіліктері үшін, 
өндірістік, коммуналдық-тұрмыстық 
қажеттіліктер мен гидроэнергетикада 
пайдаланатын суды пайдаланушыларға 
беріледі

Су алу, пайдалану жəне 
суды бұру туралы есеп 

2-
ТП

 (с
уш

ар
)

жылдық

ауыл шаруашылығы 
қажеттіліктері үшін 
суды пайдаланатын 
су пайдаланушы-
лар есептік жылдың 
1 желтоқсанынан 
кешіктірмей, өндірістік, 
коммуналдық-
тұрмыстық қажеттіліктер 
мен гидроэнергетикада 
суды пайдаланатын су 
пайдаланушылар 10 
қаңтардан кешіктірмей

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті

146 Мемлекеттік орман иеленушілер, 
облыстық орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекция-
лары тапсырады

Ағаш кесу, орманға күтім 
жасау шаралары, сүрек 
босату, шырын ағызу 
жəне жанама орман пай-
далану бойынша есеп 3 

(ж
ыл

ды
қ)

жылдық

25 ақпан

147 Қарауында 1 гектардан астам ор-
ман көмкерген жерлер бар жеке жəне 
мемлекеттік орман иеленушілер тап-
сырады

Орман қорының 
мемлекеттік есебі 
жəне орман қорын 
мемлекеттік орман 
қорының санаттары 
жəне жерлер бойын-
ша бөлу 

1 жылдық

25 ақпан

148 Мемлекеттік орман иеленушілер, 
облыстық орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекция-
ларды тапсырады

Кеспеағаштардағы сүрек 
қалдықтары жəне ағаш 
кесілген жерлерді тазар-
ту туралы есеп

4-
О
Ш жарты-

жылдық

25 ақпан, 10 шілде 

149 Орман шаруашылығы мемлекеттік 
мекемелері, мемлекеттік табиғи 
қорықтар, мемлекеттік ұлттық табиғи 
парктер, мемлекеттік орман табиғи 
резерваттары, облыстық орман жəне 
аңшылық шаруашылығы аумақтық 
инспекциялары, «Қазақ орман орна-
ластыру кəсіпорны» Республикалық 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорын тап-
сырады

Орман дақылдарымен 
жұмыс туралы жəне ор-
манды қалпына келтіру 
туралы есеп

8-
О
Ш

жылдық

15 қаңтар

150 Мемлекеттік орман иеленушілер, 
облыстық орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекция-
лары тапсырады

Кеспеағаш қорын 
əзірлеу жəне беру, оның 
тұқымдық құрамы мен 
тауарлық құрылымы 
туралы есеп 

13
 О
Ш

 (о
рм

ан
 

ш
ар
уа
ш
ыл

ығ
ы)

жылдық 

25 ақпан 

151 Аймақтық орман тұқымы станциялары, 
Қазақ республикалық орман тұқымы 
мекемесі, облыс əкімдіктерінің орман 
бөлімдері басқармалары тапсырады

Ағаштар мен бұталар 
тұқымдарының себу са-
пасы туралы есеп 

17
 О
Ш

 (о
рм

ан
 

ш
ар
уа
ш
ы-

лы
ғы

)

жылдық

20 қаңтар

152 Мемлекеттік орман иеленушілер, 
облыстық орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекция-
лары тапсырады

Орман өрттері тура-
лы есеп 

1 
өр
т 

(о
рм

ан
)

онкүндік
айдың 9, 19, 29-күндері

153 Мемлекеттік орман иеленушілер, 
облыстық орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекция-
лары тапсырады

Орман заңнамасын бұзу 
туралы есеп 

5 
ор
ма

н-
ш
а тоқсандық

есепті кезеңнен кейінгі 
1-күні

154 Мемлекеттік орман иеленушілер, 
облыстық орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекция-
лары тапсырады

Орман ресурстарын 
босату жəне орман 
табысының түсуі тура-
лы есеп 

О
Т тоқсандық

есептік кезеңнен кейінгі 
10-күні

155 Мемлекеттік орман иеленушілер, 
облыстық орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекция-
лары тапсырады

Орман қорғау тура-
лы есеп 

12
 О
Ш

 (о
рм

ан
 

ш
ар
уа
ш
ыл

ығ
ы)

жарты-
жылдық

1 ақпан, 10 шілде

156 Мемлекеттік табиғи қорықтар, 
мемлекеттік ұлттық табиғи парктер, 
мемлекеттік табиғи резерваттары, 
мемлекеттік өңірлік табиғи парктер, 
облыстық орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекция-
лары тапсырады

Ерекше қорғалатын 
табиғи аумақтарды 
есепке алу 

1 
ЕҚ

ТА

жылдық

1 ақпан

157 Мемлекеттік орман иеленушілер, 
облыстық орман шаруашылығы жəне 
жануарлар дүниесі аумақтық инспекция-
лары тапсырады

Орман шаруашылығы 
бойынша өндірістік жо-
спарды орындау тура-
лы есеп 10

 О
Ш жарты-

жылдық

1 ақпан, 10 шілде

158 Орман шаруашылығы мемлекеттік 
мекемелері, мемлекеттік ұлттық табиғи 
парктер, мемлекеттік орман табиғи ре-
зерваттары, «Сандықтау оқу-өндірістік 
орман шаруашылығы» республикалық 
мемлекеттік мекемесі, «Жасыл аймақ» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорны, 
«Республикалық орман селекциялық 
орталығы» республикалық мемлекеттік 
қазыналық кəсіпорны, облыстық орман 
шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі 
аумақтық инспекциялары тапсырады

Орман тұқымын дайын-
дау туралы есеп 

20
 О
Ш

жылдық

1 ақпан

Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрлігі

159 Аудандық (қалалық) халықты əлеуметтік 
қорғау жөніндегі уəкілетті орган-
дар, облыстық, Астана жəне Алматы 
қалаларының халықты əлеуметтік қорғау 
жөніндегі уəкілетті органдар, Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігі

Тұрғын үй көмегін 
тағайындау жəне төлеу 
туралы есеп 

3-
тұ
рғ
ын

 ү
й 

кө
ме

гі

тоқсандық

есепті тоқсаннан кейінгі 
айдың 5-ші күніне дейін

160 Аудандық жұмыспен қамту мəселелері 
жөніндегі уəкілетті органдар, облыстық 
жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі 
уəкілетті органдар, Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің 
ақпараттық-талдау орталығы

Халықтың жұмыспен 
қамтылуына 
жəрдемдесу іс-
шаралары туралы есеп 
(Жұмыспен қамту 2020 
жол картасы) 1-

Е 
(ж
ұм

ыс
қа

 
ор
на
ла
ст
ыр

у)

айлық

есепті айдан кейінгі 
2-ші күні

161 Өзінің орналасқан жері бойынша 
ұйымдар (заңды тұлғалар), олардың 
филиалдары жəне өкілдіктері, 
аудандық (қалалық) жұмыспен қамту 
қамту жөніндегі уəкілетті органдар, 
облыстық жұмыспен қамту мəселелері 
жөніндегі уəкілетті органдар, Қазақстан 
Республикасы Еңбек жəне халықты 
əлеуметтік қорғау министрлігінің 
ақпараттық-талдау орталығы

Жасырын жұмыссыздық 
жөніндегі мəлімет 
(қысқартылған 
жəне жұмыспен 
ішінара қамтылған 
қызметкерлер, жалақы 
бойынша берешек ту-
ралы) 3-

ЕН
 (ж

ас
ыр

ын
 

жұ
мы

сс
ыз

ды
қ)

айлық

есепті айдан кейінгі 
3-ші күні

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі 

162 Екінші деңгейдегі банктер, банктік 
операциялардың жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
инфрақұрылымдық облигация 
ұстаушылардың өкілдері ұсынады

Үкіметтік жəне мем-
лекет кепілдік берген 
қарыздарды, мемлекет 
кепілгерлігімен берілетін 
қарыздарды игеру жəне 
өтеу туралы есеп 

1-
О
ПЗ айлық

есепті кезеңнен кейінгі 
5-күні

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Жер ресурстарын басқару комитеті

163 Қазақстан Республикасы аудандарының 
(облыстық маңызы бар қалаларының) 
Жер қатынастары бөлімдері, 
облыстарының Жер қатынастары 
басқармалары тапсырады

______жылғы 1 
қарашаға жердің бар-
жоғы, олардың санат-
тар, жер учаскелерінің 
меншік иелері, жерді 
пайдаланушылар жəне 
алқаптар бойынша 
бөлінуі туралы есеп 

22 жылдық

20 қараша

164 Қазақстан Республикасы аудандарының 
(облыстық маңызы бар қалаларының) 
Жер қатынастары бөлімдері, 
облыстарының (республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың) Жер 
қатынастары басқармалары тапсырады

______жылғы 1 
қарашаға суарма-
лы жердің болуы, 
олардың санаттар, жер 
учаскелерінің меншік 
иелері, жерді пайдала-
нушылар жəне алқаптар 
бойынша бөлінуі тура-
лы есеп

22
-А жылдық

20 қараша

 Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің 

Құрылыс жəне тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті

165 Экономикалық қызмет түрлерінің 
жалпы жіктеуіші кодтарына сəйкес 
қызметінің негізгі немесе қосымша 
түрлері 02, 08, 16, 19, 20, 22 - 28, 31, 
35, 46 болып табылатын іріктемеге 
түскен заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне (немесе) 
оқшауланған бөлімшелері тапсырады

Құрылыс 
материалдардың, 
бұйымдардың, 
конструкциялардың 
жəне инженерлiк 
жабдықтардың босаты-
лым бағасы туралы есеп

1-
СМ

ИО

айлық

есепті кезеңнің 20-күні

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі

166 Сыртқы экономикалық операциялар-
ды жүзеге асыратын кəсіпорындар, 
оның ішінде өз қызметін Қазақстан 
Республикасында жүзеге асыратын 
бірлескен жəне шетелдік кəсіпорындар, 
шетелдік компаниялардың филиалдары 
мен өкілдіктері ұсынады

Резидент еместерге 
қойылатын қаржылық 
талаптар жəне 
олардың алдындағы 
міндеттемелер тура-
лы есеп 

1-
ТБ тоқсандық

есептік кезеңнен кейінгі 
екінші айдың 10-күнінен 
кешіктірмей

167 Тасымалдау жəне көлік – экспедициялық 
қызметтерін авиациялық, теңіз (өзен), 
автомобиль, құбыр арқылы жүргізу 
жəне электроэнергияны тасымалдау 
кəсіпорындары ұсынады

Резидент еместерден 
алынған (резидент 
еместерге ұсынылған) 
көлік қызметтері туралы 
есеп 

2-
ТБ тоқсандық

есепті кезеңнен кейін 
30-нан кешіктірмей

168  Ұлттық компания «Қазақстан Темір 
Жолы» акционерлік қоғамы, «Жолаушы 
тасымалдау» акционерлік қоғамы, темір 
жол көлігінің кəсіпорындары ұсынады

Резидент еместерден 
алынған (резидент 
еместерге ұсынылған) 
теміржол көлігі 
қызметтері туралы есеп 

3-
ТБ тоқсандық

есепті кезеңнен кейін 
30-нан кешіктірмей

169 Темір жолдан басқа резидент емес көлік 
кəсіпорындарының өкілдері ұсынады

Резидент емес көлік 
кəсіпорындарының аты-
нан жүзеге асырылған 
операциялар тура-
лы есеп 

4-
ТБ тоқсандық

есепті кезеңнен кейін 
30- нан кешіктірмей

170 Қосалқы жəне қосымша көлік 
қызметімен айналысатын кəсіпорындар 
ұсынады

Резидент емес көлік 
кəсіпорындарына 
ұсынылған қызметтер 
туралы есеп 

5-
ТБ тоқсандық

есепті кезеңнен кейін 
30- нан кешіктірмей

171 «Қазақтелеком» акционерлік қоғамы, 
«Қазпочта» акционерлік қоғамы, 
«Қазтелерадио» акционерлік 
қоғамы, сондай-ақ меншік нысаны-
на қарамастан, жоғарыда көрсетілген 
құрылымға кірмейтін басқа да байланыс 
кəсіпорындары ұсынады

Резидент еместерден 
алынған (резидент 
еместерге ұсынылған) 
байланыс қызметі тура-
лы есеп 6-

ТБ тоқсандық

есепті кезеңнен кейін 
30- нан кешіктірмей

172 Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік басқару органдары

Мемлекеттік басқару 
секторының сыртқы 
активтері мен 
міндеттемелерінің 
халықаралық операция-
лары туралы есеп

7-
ТБ тоқсандық

есептік кезеңнен кейінгі 
бірінші айдың 30- нан 
кешіктірмей

173 Екінші деңгейдегі банктер, 
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік 
қоғамы ұсынады 

Резидент еместерге 
қойылатын қаржылық 
талаптардың жəне 
олардың алдындағы 
міндеттемелердің жай-
күйі туралы есеп 

9-
ТБ тоқсандық

есепті кезеңнен кейін 
20-нан кешіктірмей

174 Бірлескен, шетелдік кəсіпорындар жəне 
сыртқы экономикалық операцияларды 
жүзеге асыратын кəсіпорындар 

Резидент еместермен 
халықаралық операция-
лар туралы есеп 10

-Т
Б

тоқсандық
есептік кезеңнен кейінгі 
бірінші айдың 30-нан 
кешіктірмей

175 «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша 
лицензия негізінде өз қызметін жүзеге 
асыратын сақтандыру ұйымдары тап-
сырады

«Жалпы сақтандыру» 
саласы бойынша ре-
зидент еместерді 
сақтандыру (қайта 
сақтандыру) жəне ре-
зидент еместердің 
тəуекелдерін қайта 
сақтандыру туралы есеп 

11
-Т
Б-
Ж
С

тоқсандық

есепті кезеңнен кейін 
20- нан кешіктірмей

176 «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша 
лицензия негізінде өз қызметін жүзеге 
асыратын сақтандыру ұйымдары тап-
сырады

«Өмірді сақтандыру» са-
ласы бойынша резидент 
еместерді сақтандыру 
(қайта сақтандыру) жəне 
резидент еместердің 
тəуекелдерін қайта 
сақтандыру туралы есеп 

11
-Т
Б-
Ө
С

тоқсандық

есепті кезеңнен кейін 
20- нан кешіктірмей

177 Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігіне Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі 
ұсынады, Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрлігі Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне 
ұсынады

Мемлекеттік, мем-
лекет кепілдік бер-
ген сыртқы қарыздар 
жəне Қазақстан 
Республикасының 
кепілдемесімен 
тартылған қарыздар 
туралы есеп 

14
-Т
Б

тоқсандық

есептік кезеңнен кейінгі 
бірінші айдың 30- нан 
кешіктірмей

178 Екінші деңгейдегі банктер жəне 
«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік 
қоғамы; брокерлер жəне (немесе) ди-
лерлер; инвестициялық портфельді 
басқаратын компаниялар; бағалы 
қағаздардың номиналды ұстаушылары 
жəне тіркеушілері; зейнетақы активтерiн 
инвестициялық басқаруды жүзеге асы-
ратын ұйымдар; зейнетақы активтерiн 
инвестициялық басқаруды дер-
бес жүзеге асыратын жинақтаушы 
зейнетақы қорлары үсынады

Резидент еместермен 
бағалы қағаздар бойын-
ша халықаралық опера-
циялар туралы есеп 

15
-Т
Б

тоқсандық

есептік кезеңнен кейінгі 
бірінші айдың 20- нан 
кешіктірмей

179 Екінші деңгейдегі банктер, 
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік 
қоғамы жəне Ұлттық почта операторы 
ұсынады

Қолма-қол шетел 
валютасының қозғалысы 
туралы есеп 16

-Т
Б

айлық
есептік айдан кейін 15-
нен кешіктірмей

180 Екінші деңгейдегі банктер, 
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік 
қоғамы «БТА Банк» акционерлік қоғамы 
ұсынады

Резидент еместерге 
берілген кредиттер ту-
ралы есеп 17

-Т
Б

тоқсандық
есепті кезеңнен кейін 
25-нен кешіктірмей

181 Кəсіпорындар ұсынады Кəсіпорындарды төлем 
балансы бойынша тек-
серу сауалнамасы ТБ

З-
1

біржолғы
респонденттерді 
анықтау бойынша бір 
жыл ішінде

182 Екінші деңгейдегі банктер ұсынады Салымдар жəне олар 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері тура-
лы есеп 

1-
СБ айлық

есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 8-ші (қоса 
алғанда) жұмыс күніне 
дейін 

183 Екінші деңгейдегі банктер ұсынады Қарыздар жəне олар 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері тура-
лы есеп 

2-
СБ айлық

есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 8-ші (қоса 
алғанда) жұмыс күніне 
дейін

184 Екінші деңгейдегі банктер ұсынады Қарыздар бойынша 
нақты берешек қалдығы 
туралы есеп 3-

СБ айлық
есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 8-ші (қоса 
алғанда) жұмыс күніне 
дейін

185 Екінші деңгейдегі банктер Берілген қарыздар тура-
лы есеп 

4-
СБ айлық

есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 8-ші (қоса 
алғанда) жұмыс күніне 
дейін

186 Екінші деңгейдегі банктер ұсынады Клиенттердің ағымдағы 
шоттары жəне олар 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері тура-
лы есеп 

5-
СБ айлық

есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 7-ші (қоса 
алғанда) жұмыс күніне 
дейін

187 Екінші деңгейдегі банктер ұсынады Шаруа (фермер) 
қожалықтарына 
қарыздар жəне олар 
бойынша сыйақы 
мөлшерлемелері тура-
лы есеп 

7-
СБ айлық

есепті кезеңнен кейінгі 
айдың 9-шы (қоса 
алғанда) жұмыс күніне 
дейін

188 Екінші деңгейдегі банктер жəне 
«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік 
қоғамы ұсынады

Банктердің банкаралық 
қарыздары мен салым-
дары бойынша есеп 8-

СБ апта 
сайынғы

есепті кезеңнен кейінгі 
аптаның 2-ші (қоса 
алғанда) жұмыс күніне 
дейін

189 Екінші деңгейдегі банктер жəне 
«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік 
қоғамы ұсынады

Банктердің биржадан 
тыс операциялары тура-
лы есебі 9-

СБ күн сайынғы
есепті күннен кейінгі 
жұмыс күні сағат: 17:00-
ге дейін

190 Екінші деңгейдегі банктер жəне банк 
операциялары-ның жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
филиалдары

Банктердің жəне банк 
операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдардың 
қолма-қол ақшасының 
айналым-дары 
(кассалық айна-лымда-
ры) туралы есеп

10
-С
Б

айлық

есепті кезеңнен кейінгі 
5-ші жұмыс күні

191 Сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымдары ұсынады

Экономика секторлары 
бойынша талаптар мен 
міндеттемелер тура-
лы есеп 

СО тоқсандық

есепті кезеңнен кейінгі 
25-не (қоса алғанда) 
дейін

192 Екінші деңгейдегі банктер жəне 
«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік 
қоғамы ұсынады

Банктердің қаржы 
ағындары жəне қорлары 
туралы есеп 11

-С
Б

жылдық
есепті кезеңнен кейінгі 
жылдың 31 наурызына 
(қоса алғанда) дейін

193 Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
жəне ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорлары ұсынады

Меншікті активтер 
бойынша экономика 
секторларына қарай 
жіктелген талаптар мен 
міндеттемелер тура-
лы есеп 

НП
Ф

-С
А

тоқсандық

есепті кезеңнен кейінгі 
25-не (қоса алғанда) 
дейін

194 Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
жəне ерікті жинақтаушы зейнетақы 
қорлары ұсынады

Зейнетақы активтері 
бойынша экономика 
секторларына қарай 
жіктелген талаптар мен 
міндеттемелер тура-
лы есеп 

НП
Ф

-П
А

тоқсандық

есепті кезеңнен кейінгі 
25-не (қоса алғанда) 
дейін

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 5 қаңтарда Нормативтік құқықтық 
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14647 болып енгізілді.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ 

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 13 желтоқсан             №312            Астана қаласы

Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру және оның 
көрсеткіштерін есептеу әдістемесін бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін 
есептеу əдістемесі бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Құры-
лымдық статистика басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне 

орыс тілдерінде баспа жəне электронды түрде оның көшірмесін Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялануға жіберілуін;

3) осы бұйрықтың көшірмесін мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялануға жіберілуін;

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

3. Қазақстан Респ убликасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Құры-
лымдық статистика басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статис тика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына 
жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 13 желтоқсандағы № 312 бұйрығымен бекітілді

Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін
есептеу əдістемесі

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін есептеу əдістемесі 

(бұдан əрі – Əдістеме) халықаралық стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес бекітілетін статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Əдістеме Ұлттық шоттар жүйесінде қолдану үшін жəне негізгі капиталдың жалпы 
жинағын жəне оны пайдалануды есептеу үшін ақпараттық базаны алу, активтердің қимылы 
негізгі құралдардың бары жөніндегі статистикалық ақпаратты құрастыру мақсатында негізгі 
құралдар теңгерімін қалыптастыру үшін статистикалық ақпаратты алудың негізгі аспектілері 
мен əдістерін айқындайды. 

3. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің (бұдан əрі – Комитет) қызметкерлерінің статистикалық қызметте пайдалануға 
арналған.

4. Əдістемеде Заңда, «Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы» Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы Заңында анықталған Халықаралық қаржылық 
есептілік стандарттары (бұдан əрі – ХҚЕС) жəне Ұлттық қаржылық есептілік стандарттары 
қабылдаған анықтамалар пайдаланылады.

2-тарау. Негізгі құралдардың жіктелімі
5. Əкімшілік – басқарушылық мақсаттар үшін немесе пайдалы қызметтерінің мерзімі оның 

жылдық есептілік кезеңінен асатын жалға беру үшін қызмет көрсету жəне тауарларды сату 
немесе өндірісіне арналған материалдық активтер ретінде ХҚЕС-да (IAS16 «Негізгі құралдар») 
негізгі құралдар анықталады.

6. Материалдық активтердің негізгі сипаттары: 
физикалық форма жəне мазмұнның болуы;
өнім өндіру, жұмыс жəне қызмет көрсету үшін субъектілер қызметінде тікелей қолдану;
бірнеше есептік кезең ішінде пайда əкелу қабілеті болып табылады.
7. Негізгі құралдарды қолдану салаларына байланысты екі топқа: 
өндірістік мақсатта;
өндірістік емес мақсатта бөлінеді.
Негізгі құралдардың келесідей топтар жəне кіші топтар кіреді:
1) ғимараттар:
тұрғын ғимараттар;
тұрғын емес ғимараттар;
2) имараттар:
беріліс құрылғылары;
азаматтық құрылыстың басқа да объектілері;
3) машиналар мен жабдықтар:
көлік құралдары мен жабдықтар;
өзге де машиналар мен жабдықтар;
ақпараттық, компьютерлік жəне телекоммуникациялық;
4) жабдықтар;
5) өзге де негізгі құралдар;
6) биологиялық активтер:
ересек жұмыс жəне өнімді мал;
көпжылдық көшеттер;
7) басқа топтамаларға енгізілмеген негізгі құралдар.
8. Негізгі құралдар теңгерімінің құрамына келесідей өндірістік емес материалдық актив-

тер кірмейді: жер, қазба байлықтары, өсірілмейтін биологиялық ресурстар; су ресурстары; 
экологиялық активтер (теңіздер, атмосфера) иелік құқығы болмағандар орнатылады. 

3-тарау. Ақпарат көздері
9. Негізгі қорлар жағдайы туралы, шағын кəсіпорындар қызметі, жеке құрылыс салушы-

лардың объектілерді пайдалануға беруі, сондай-ақ азаматтар меншігінде тұрғын үйдің болуы, 
тұрғын үйдің бір шаршы метр құрылысының бағасы, жеке меншіктегі мал туралы оның саны, 
салмағы жəне жануарлардың түрлері бойынша бас үшін бағасы туралы жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың деректері негізгі құралдар теңгерімін құрастыру жəне оның 
көрсеткіштерін есептеу үшін ақпарат көздері болып табылады.

10. Кəсіпкерлік қызметпен айналысатын заңды тұлғалар негізгі қорлардың жағдайы туралы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқауын жаппай зерттеу арқылы жүргізеді. 

11. Шағын кəсіпорын қызметі туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқауын кəсіпкерлік 
қызметпен айналысатын заңды тұлғалардың жəне (немесе) шетелдік заңды тұлғалардың 
филиалдарының іріктемелі зерттеуі арқылы жүргізеді.

12. Респондеттер статистикалық нысандарды бастапқы (ағымдағы) жəне теңгерімдік (то-
зуды шегергенде) құны бойынша негізгі құралдардың қолда бары, қозғалысы жəне құрылымы 
жөніндегі бастапқы (түгендеу карточкалары, тізімдер, техникалық төлқұжаттар жəне құжаттама) 
жəне бухгалтердік есептің деректеріне қатаң түрде сəйкес есепті жылдың қорытындылары 
бойынша толтырады. 

13. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2007 жылғы 23 мамырдағы №185 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №4771 тіркелген) 
бекітілген Бухгалтериялық есеп шоттарының үлгілік жоспарындағы «Ұзақ мерзімді актив-
тер» 2-бөлімдегі «Негізгі құралдар» 2400 шотына сəйкес, жалға беруші ағымдағы жалдауға 
тапсырған жəне жалгерге ұзақ мерзімге жалға берілетін негізгі құралдарды қоса алғанда, 
субъектіге жеке меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығында тиесілі негізгі 
құралдардың барлық түрлері бойынша негізгі құралдардың қолда бары, қозғалысы жəне 
құрамы толтырылады. 

4-тарау. Негізгі құралдардың теңгерімін құру
14. Негізгі құралдардың теңгерімі статистикалық кестені білдіреді, оның мəліметтері 

көлемді, құрылымды, жалпы экономикада, салалық жəне меншік нысандары бойынша негізгі 
құралдардың қайта өндірісін сипаттайды.

15. Негізгі құралдар теңгерімінің деректері бойынша негізгі құралдардың тозуы, жарам-
дылығы, жаңартылу, шығып қалу көрсеткіштері есептеледі.

16. Негізгі құралдардың теңгерімін есепті жылдың басы жəне соңындағы негізгі құралдардың 
бағаларын жəне олардың есепті жыл бойы өзгерістерін сипаттайды.

17. Негізгі құралдар теңгерімі олардың жылдық серпіндісін көрсетеді жəне субъектілердің 
бухгалтерлік теңгерімінде есептелетін негізгі құралдардың бастапқы (ағымдағы) құны бойынша 
жəне теңгерімдік құны бойынша (тозуын шегерумен) құралады.

18. Негізгі құралдар теңгерімі есепті жылдағы ағымдағы баға бойынша есептеледі.
19. Негізгі құралдардың бары жəне олардың қозғалысы, тозуы, өсімінің көздері жəне азаю 

факторлары жөніндегі статистикалық ақпаратты шоғырландыру үшін негізгі құралдардың қайта 
өндірісін республика, өңірлер, экономикалық қызмет түрлері, меншік түрлері, негізгі құралдар 
түрлері бойынша сипаттайтын теңгерімдік кестелер құрастырылады. 

20. Негізгі құралдар теңгерімінде бүкіл экономикалық қызмет түрлері кескінінде өндірістік 
жəне өндірістік емес салаларының негізгі құралдары есепке алынады.

21. Өңірлерде өмір сүретін немесе сонда орналасатын заңды жəне жеке тұлғалардың негізгі 
құралдары өңірлер бойынша негізгі құралдар теңгерімінде ескеріледі.

22. Негізгі құралдар теңгерімін əзірлеу үшін шаруашылық субъектілерінің қолда бар есептілігі 
кəсіпорындардың негізгі қызмет түрлері бойынша топталады. Салалар бойынша топтама жал-
пы экономикалық қызмет түрлеріне сəйкес жүзеге асырылады.

23. Негізгі құралдар теңгерімін құру есептелудің екі кезеңінен:
бірінші кезең жалпымемлекеттік статистикалық байқаулар бойынша негізгі құралдар 

бойынша есепті деректердің ақпарат қорының негізгі құралдары теңгерімін есептеу кезінде 
пайдаланылуынан тұрады;

екінші кезең – бір жолғы зерттеулерден жəне есептік деректерден жеке құрылыс 
салушылардың объектілерді пайдалануға беру жөніндегі жалпымемлекеттік статистикалық 
байқауларының басқа нысандарынан алынған негізгі құралдардың қолда бары жəне қозғалысы 
жөніндегі қосымша ақпаратты пайдалануынан тұрады.

5-тарау. Есепті деректер бойынша негізгі құралдар теңгерімін құрастыру
24. Есепті деректер бойынша негізгі құралдар теңгерімін құрастыру үшін əр қызмет түрі 

бойынша негізгі құралдардың барлық көлемін экономиканың сəйкес салаларына толық бөлу 
қажет. Бөлу негізгі құралдардың қозғалысы жəне қолда бары туралы есептік деректер негізінде 
жүзеге асады, ол негізгі емес (қосалқы) қызмет түрі бойынша жəне əр қызметтің негізгі түрі 
бойынша негізгі құралдардың қозғалысы жəне бары туралы ақпаратты қамтиды.

25. Негізгі құралдардың теңгерімі салалық өнімдердің өндірісіне қатысатын негізгі 
құралдардың жиынтығын ескеріп салалар бойынша құрастырылады, оған кəсіпорындардың 
негізгі қызметінің құралдары ғана емес, сонымен бірге басқа қызмет түрлерінің кəсіпорындары 
мен ұйымдарының теңгерімінде тұрған, егер қосалқы-көмекші өндірістің дербес есепке алу ны-
саны болған жəне жеке есепке алу бірліктеріне бөлінген жағдайда, мақсаты бойынша осыған 
ұқсас қосалқы-көмекші өндірістер мен бөлімшелердің негізгі құралдары жатады.

26. Негізгі құралдар теңгерімін құрастыру технологиялық немесе «таза» салалардағы 
шаруашылықтарды қайта топтаумен байланысты бірқатар тізбектелген операциялардан 
тұратынын болжамдайды.

27. Негізгі құралдардың жағдайы туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардан 
экономиканың «таза» саласының негізгі құралдарының толық көлеміне дейін жете есептеу 
үшін тиісті қызмет түрі бойынша есепті жылда субъектілердің қосалқы (негізгі емес) қызметте 
пайдаланылатын негізгі құралдардың бары жəне қозғалысы бойынша жиынтық қорытынды 
деректері есептен шығарылады. Алынған деректер қосалқы қызмет түрлерінің тиісті тізбесі 
түріне жазылады.

28. Содан кейін «таза» саланың əрбір бөлек экономикалық қызмет түрі бойынша барлық 
негізгі құралдардың құны негізгі құралдардың негізгі қызмет түрін жəне негізгі құралдардың 
қосалқы (негізгі емес) қызмет түрін жинақтау жолымен есептелінеді.

29. Облыс, қала аумағы бойынша негізгі құралдардың теңгерімі ұқсас сызба бойынша 
экономикалық қызмет түрлері бойынша теңгерімін құрғаннан кейін алынған деректердің есебі 
негізінде құрылады. 

30. Есептердің дұрыстығын тексеру үшін алынған нəтижелердің, есепті жылдың басына 
негізгі құралдардың бар құрылымының жəне алдыңғы жылдың аяғына негізгі құралдардың бар 
құрылымының талдауы жүргізіледі.

31. Негізгі құралдардың көлемін, құрылымын, есепті жыл ішіндегі нақты көлемінің өзгеруін 
(түсуін, шегерілуін) сипаттау үшін осы Əдістемеге 1-қосымшада келтірілген бастапқы құны 
бойынша негізгі құралдар теңгерімінің сызбасы пайдаланылады. 

32. Теңгерімде жылдың басына жəне соңына негізгі құралдардың қолда бар болуы, сонымен 
бірге негізгі құралдарды іске қосу, жою, ақысыз түсімдердің жəне беру көрсеткіштері, сонымен 
қатар олардың тозу дəрежесіне қарамастан, басқа себептер бойынша негізгі құралдардың 
түсімі жəне есептен шығуы көрсетіледі. 

33. Жұмыс істеу уақытында өзгермейтін негізгі құралдар оның тұтыну құнына қарай 
қаралады. Теңгерім көрсеткіштерін пайдалану кезінде тозған негізгі құралдардың шығуын 
енгізумен салыстырылады, бірқатар көрсеткіштерді есептеу үшін қажет болатын, негізгі 
құралдардың орташа жылдық құны анықталады.

34. Тозуды шегергендегі құны бойынша негізгі құралдардың теңгерімі негізгі құралдар 
құнының ұдайы өндірісін сипаттайды жəне негізгі құралдардың құнында жинақталуын анықтау 
үшін қолданылады.

35. Негізгі құралдар теңгерімінің сызбасында келтірілген теңгерімдік құны бойынша 
көрсеткіштер осы Əдістемеге 1-қосымшада келтірілген кестенің деректері негізінде осы 
Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес көрсетілген есептермен толтырылады.

36. Теңгерім бір жағынан негізгі құралдар құнының артуын, ал екінші жағынан өтелімінің 
өніміне жəне негізгі құралдардың тозуына өткізу түрінде негізгі құралдар құнының кейбір үлесін 
жоғалтумен, физикалық шығып қалуына байланысты оның азайғанын білдіреді.

37. Негізгі құралдар қалдық құнының көбеюінің негізгі көзі жаңа негізгі құралдарды іске 
қосу жəне бұрын жұмыс істеп тұрған негізгі құралдардың күрделі жөндеу жұмыстары болып 
табылады. Негізгі құралдардың құнын төмендететін факторлар негізгі құралдардың тозуы, 
ескіргендігі салдарынан олардың шығып қалуы жəне толық тозуы жəне т.б. болып табылады.

38. Негізгі құралдардың аяқталған күрделі жөндеу жұмыстары негізгі құралдардың то-
зуын ішінара қалпына келтіру бойынша осы жылы аяқталған жұмыстардың құнын қамтиды. 
Күрделі жөндеуге кеткен шығындар негізгі құралдардың тозуын азайтып, олардың қалдық 
құнын көбейтеді.

39. Негізгі құралдардың тозуы (өтелім) олардың тозуына қарай негізгі құралдар құнының 
азайғанын білдіреді. Негізгі құралдардың есептелінген өтелімінің жылдық сомалары өтелімінің 
қолданыстағы нормаларына сəйкес тікелей кəсіпорындарда анықталады.

40. Негізгі құралдар теңгерімін құру оның көрсеткіштерін салалық əзірлеуді қамтиды. 
Осы Əдістемеге 3-қосымша жəне 4-қосымшада келтірілген, экономикалық қызмет түрлері 

бойынша негізгі құралдарының жылжуы жəне қолда бары туралы жəне экономикалық қызмет 
түрлері бойынша негізгі құралдарының жылжуы жəне қолда бары туралы теңгерімдік құны 
бойынша əзірлемелі кестелерде жинақталады жəне əр қызмет түрі бойынша негізгі қорлар 
жағдайы туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқауының жинақтама қорытындысынан 
негізгі құралдар деректері бойынша жəне экономикалық қызмет түрлері бойынша таратылады.

41. Əр қызмет түрі бойынша негізгі қорлардың жағдайы туралы жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың жинақтама қорытындысынан жасақтама кестелеріне жыл үшін есеп 
тапсырған субъектілер қызметінің негізгі түріне көрсетілген қызметтер, жұмыстар өндірісі, өнімді 
өндіру үшін пайдаланылатын негізгі құралдардың қозғалысы жəне бары туралы деректер жа-
зылады. Алынған деректер сəйкес қызмет түрлеріне жазылады.

42. Негізгі құралдардың теңгерімін əзірлеу барысында келесідей қағидаттар сақталады:
бастапқы (ағымдағы) құны бойынша негізгі құралдарды қолданысқа енгізу тозуды 

шегергендегі теңгерімдік құны бойынша негізгі құралдарды қолданысқа енгізуге тең болу керек;
бастапқы (ағымдағы) құн бойынша деректер сомасын келесідей деректер бойынша сом-

малармен асып кетуіне жол берілмейді:
тозуды шегергендегі (өтелім) құны бойынша теңгерімдегі өтеусіз түсімдер жəне берулер 

туралы деректер;
тозуды шегергендегі бастапқы (ағымдағы) құны бойынша теңгерімге берулер жəне басқа 

түсімдер туралы деректер;
тозуды шегергендегі (өтелім) құны бойынша теңгерімдегі жойылған негізгі құралдар ту-

ралы деректер;
есепті жылдың басына теңгерімдегі деректер мен бұрынғы жылдың аяғына теңгеріміндегі 

деректердің арасындағы айырмашылықтар есеп берген кəсіпорындар мен ұйымдардың 
шеңберін өзгерту кезінде жəне инфляцияның жылдық деңгейі шегінде жарамды; 

нақты есептелген тозу (өтелім) туралы есепті деректер бастапқы (ағымдағы) құн бойынша 
теңгерімде жəне қалдық құны (тозуды шегергенде) бойынша теңгерімде қосымша түзетулерсіз 
пайдаланылады. 

6-тарау. Қосымша дереккөздерден негізгі құралдар теңгерімін жете есептеу
43. Қосымша дереккөздерден негізгі құралдарды жете есептеу теңгерімдегі негізгі 

құралдарды толық сипаттау үшін жүзеге асырылады. Негізгі құралдар туралы жалпымемлекеттік 
статистикалық байқауда тек қана заңды тұлғалар қамтылады. Статистикалық байқаулар 
жүргізу нəтижесінде алынған есептік деректер өндірілген материалдық активтердің басым 
көпшілігін қамтиды. 

44. Негізгі құралдардың белгілі бір бөлігі азаматтардың жеке меншігінде болады жəне негізгі 
құралдар жөніндегі есептіліктегі осы құралдардың қозғалысы жəне бары жөніндегі деректер 

қосылмайды. Жеке тұлғалардың қолданысындағы негізгі құралдарды қосу үшін негізгі құралдар 
бойынша жəне статистикалық байқау объектілерінің мүмкін ең жоғары болуы шеңбері бой-
ынша барлық ықтимал статистикалық ақпараттың қосымша дереккөздері пайдаланылады.

45. Азаматтардың меншігінде болған (жеке тұлғалардың) негізгі құралдардың бары жəне 
қозғалысы туралы ақпараттың дереккөздері:

жеке құрылыс салушылардың объектілерді пайдалануға беруі туралы жалпымемлекеттік 
статистикалық байқауы;

жеке қосалқы жəне фермер немесе фермер қожалықтарында өнімді жəне жұмыстағы бар 
малдардың есебі туралы статистикалық деректер болып табылады.

46. Жеке шаруашылықтар бойынша негізгі құралдардың құрамында жұмыс жəне өнімді мал, 
көпжылдық көшеттер жəне аулалардағы шаруашылық құрылыстары, ал фермерлік немесе ша-
руа қожалықтары бойынша – жұмыс жəне өнімді мал, көпжылдық көшеттер, ауыл шаруашылығы 
техникасы жəне ауладағы шаруашылық құрылыстары есепке алынады.

47. Пайдалануға берілген жеке тұрғын үйдің құны жеке құрылыс үйлерінің пайдалануға 
берілу туралы агрегатталған алғашқы статистикалық деректер негізінде айқындалады.

48. Негізгі құралдардың бастапқы (ағымдағы) құнды есептеу үшін салалық статистиканың 
келесі деректер қолданылады: 

жұмыс жəне өнімді малдың ағымдағы құнының есебі (жеке қосалқы жəне фермерлік немесе 
шаруашылық қожалықтары) осы Əдістемеге 5-қосымшада келтірілген;

жеке құрылыс салушылардың пайдалануға берген объектілерінің ағымдағы құнының есебі 
осы Əдістемеге 6-қосымшада келтірілген. 

7-тарау. Азаматтардың (жеке тұлғалардың) меншігіндегі бастапқы құны бойынша 
негізгі құралдар теңгерімінің кестелерін құрастыру

49. Теңгерімдік (тозуды шегергенде) құны бойынша азаматтардың (жеке тұлғалардың) 
меншігінде орналасқан негізгі құралдар теңгерімдерінің кестелерін құрастыру үшін осы 
Əдістеменің 6-тарауында көрсетілген есептерде пайдаланылады. 

50. Логикалық жəне арифметикалық бақылау аяқталғаннан кейін азаматтардың меншігіндегі 
негізгі құралдар теңгерімінің деректері бір ондық белгімен миллион теңгемен жеке меншікте 
тұрған кəсіпорындар мен ұйымдар бойынша есепті деректермен бірге «жеке меншік» меншік 
нысаны бойынша негізгі құралдардың теңгеріміне қосылады, экономикалық қызмет түрлері 
бойынша теңгерімге мынадай үлгімен:

1) экономикалық қызмет түрлері бойынша тұрғын үй қоры «Жылжымайтын мүлікпен опе-
рациялар» секцияның агрегатын қосады;

2) негізгі құралдардың түрлері бойынша «тұрғын үй» жолына тұрғын үй қоры, «жұмыс жəне 
өнімді мал» жолына – малды қосады. 

51. Азаматтардың меншігіндегі негізгі құралдардың қолда бары жəне қозғалысының 
жүйелендірілген есебі бағалау түрінде жүргізіледі. 

8-тарау. Негізгі құралдарды жаңарту жəне шығару (жою) 
коэффициенттерін есептеу 

52. Негізгі құралдарды жаңарту коэффициенттерін есептеу келесідей формуламен жүзеге 
асады:

мұнда: 
Кжан. - негізгі құралдарды жаңарту коэффициенті;
В - тұрақты бағадағы есепті кезеңде негізгі құралдарды қолданысқа енгізу;
Фк - тұрақты бағадағы есепті кезеңнің соңындағы негізгі құралдар.

53. Негізгі құралдарды шығару (жою) келесі формула бойынша жүзеге асады:

 
мұнда: 
Кжою. - негізгі құралдарды жою коэффициенті;
Л - тұрақты бағадағы есепті кезеңде негізгі құралдарды жою;
Фн - тұрақты бағадағы есепті кезеңнің басындағы негізгі құралдар.

9-тарау. Негізгі құралдардың тозу коэффициентін есептеу
54. Негізгі құралдардың тозу коэффициентін есептеу мына формуламен есептеледі:

 

(3)

мұнда: 
Киос - негізгі құралдардың тозу коэффициенті;
А - негізгі құралдарды өтелімі;
Сп - бастапқы құны бойынша негізгі құралдардың құны.

10-тарау. Негізгі құралдар құнының көбею индекстерін есептеу 
55. Негізгі құралдарды қайта бағалау қолданыстағы нарықтық бағаға сəйкес негізгі 

құралдардың ескерілетін құнына келтіру.
56. Негізгі құралдар құнын қайта бағалаудың екі əдісі бар:
1) индекстеу əдісі;
2) құжатпен расталған нарықтық бағалар бойынша тікелей жете есептеу əдісі.
57. Индекстеу əдісі Комитет есептейтін негізгі құралдардың көбею индексін қолдануға 

негізделген.
58. Негізгі құралдардың құнын көбейту индексін есептеу екі кезеңнен тұрады: 
бірінші кезеңде негізгі құралдар құнының көбею индекстері арқылы негізгі құралдардың 

ағымдағы құны анықталады; 
екінші кезеңде негізгі құралдардың тозу дəрежесі бойынша олардың құнының көбею 

индекстерін түзейтін сараланған коэффициенттер анықталады.
59. Негізгі құралдар құнының көбею индекстерін (қайта бағалау индекстері) есептеу үшін 

келесі ақпараттық база пайдаланылады:
Қазақстан Республикасының кəсіпорындар өнеркəсіп өнімі бағасының серпінін көрсететін, 

экономикалық қызмет түрлері бойынша топтар бөлінісінде əзірлеген, өнеркəсіп өнімін 
өндірушілер бағасының индекстері;

тауарлық экономикалық қызмет түрлері бойынша топтар бөлінісінде өнімнің импорттық 
түсімдері бағасының индекстері;

құрылыстағы баға индексі;
Экономикалық қызмет түрлерінен бөлінісінде Ресей Федерациясының кəсіпорындары 

дайындаған өнеркəсіп өнімін өндірушілер бағасының индекстері;
«мал шаруашылығы» жəне «өсімдік шаруашылығы» топтары бойынша ауыл шаруашылығы 

өнімі бағасының индекстері;
негізгі құралдар тобының (кіші топтар) бөлінісінде негізгі құралдар құнының көбею индекстері 

немесе қайта бағалау индекстері бойынша əзірленетін негізгі құралдар түрлерінің тізбесі.
60. Өнеркəсіптегі өндірушілердің баға индексі экономикалық қызмет түрлеріне сəйкес 

жұмыс істейтін бірліктердегі көрсетілетін қызметтердің, өнімдерді өндіру жəне сатып алу 
бағасының өзгерісін көрсетеді. 

61. Өндірістегі баға кəсіпорыннан шыққан кезінен қосылған құн салығын есептеместен, 
акциздерді, басқа да жанама салықтарды, өткізілген өнім бірлігінің бағасын, өндірушіден са-
тып алушыға дейінгі өнім қозғалысымен байланысты бағам жəне транспорттық шығындарды 
көрсетеді.

62. Машина жасау өніміне жəне жабдықтарға Ресей Федерациясы өндіруші кəсіпорындары-
ның баға индекстерін қолдану бірнеше себептермен түсіндіріледі:

Қазақстан Республикасында өндірілетін отандық жабдықтар негізгі құралдардың шектеулі 
тізбесінде көрсетілген. Негізгі құралдардың көпшілік түрлері бойынша негізгі құралдар құнының 
көбею индекстеріне есептеу жүргізу мүмкін емес; 

кəсіпорынның теңгерімінде бар жабдықтар ресейлік өндірістің өнімі болып табылады.
63. Егер олардың қалыптасуына тауарлық топқа кіретін бірнеше ақпараттық дереккөздер 

қатысса, негізгі құралдардың топтары жəне шағын топтары бойынша баға индекстері орташа 
салмақтанған шама сияқты есептеледі. Бұған орташа арифметикалық жолмен анықталатын 
Ресей Федерациясы өндірушілерінің баға индекстері қосылмайды. Тиісті тауар тобы бағасының 
қорытынды индексі орташа арифметикалық шама ретінде барлық ақпараттық дереккөздерден 
қалыптасады. 

64. Ресей Федерациясының машина жасау өнімінің баға индекстерін Ресей Федерациясы мен 
Қазақстан Республикасындағы өндірушілер бағасының жылдық деңгейінің айырмашылығына 
деңгейлестіргеннен немесе түзеткеннен кейін пайдалану ұсынылады. 

Деңгейлестіру коэффициенті келесі формуламен есептеледі:

мұнда: 
РФ ӨБИ – Ресей Федерациясының өнеркəсіптік өнімді өндірушілер бағасының индексі;
ҚР ӨБИ – Қазақстан Республикасының өнеркəсіптік өнімді өндірушілер бағасының индексі.
65. Ресей Федерациясы өндіретін өніміне деңгейлестірілген баға индексі мынадай фор-

мула бойынша есептеледі:

мұнда: 
РФ индексі – Ресей Федерациясының машина жасау өнімдерінің əрбір түрі бойынша 

баға индексі;
К деңгейлес. – деңгейлестіру коэффициенті.
66. Ресей Федерациясының өндірілетін өніміне деңгейлестірген баға индекстері Қазақстан 

Республикасының аумағында өндірілетін баға индекстеріне қосымша ретінде негізгі 
құралдардың тиісті шағын тобы бойынша ақпараттық базаға жəне импортталатын түсімдердің 
баға индекстеріне қосылады.

67. Негізгі құралдардың отандық немесе импортталатын өнімге баға индексі бойынша 
ақпараттық базасы жоқ негізгі құралдарының түрлері бойынша Ресей Федерациясының 
өндірілетін өнімінің тиісті шағын тобы бойынша деңгейлестірген баға индексі қолданылады. 

68. Егер негізгі құралдардың қандай да бір шағын тобы бойынша өнеркəсіп өнімін отандық 
өндірушілердің баға индексі, импорттық түсімдердің баға индексі, Ресей Федерациясы 
өндірушілерінің баға индексі өткен жыл бойынша 100%-дан төмен болса, онда осы шағын топ 
бойынша бірлігіне тең құнның көбею индексі қолданылады. 

69. Негізгі құралдарды жіктеу өндірілген машина жасау өнімнің түрлеріне үнемі сəйкес келе 
бермейді. Негізгі құралдардың топтарын қалыптастыру жəне олар бойынша құнның көбею 
индекстерін есептеу кезінде ауыспалы кілттерді пайдаланумен осыған ұқсас өнімнің түрлері 
жəне бір типті өндірілетін өнімнің барлық баға индекстері пайдаланылады.

 70. Осылайша негізгі құралдардың «ғимарат» шағын тобы үшін Қазақстан Республика-
сындағы құрылыстағы баға индекстері қолданылады. «Беріліс құрылғылары» жəне «азаматтық 
құрылыстың басқа да объектілері (автомагистральдар, көпірлер, тонельдер)» шағын топ-
тары үшін Қазақстан Республикасында құрылыс-монтаж жұмыстарының баға индекстері 
қолданылады. Көп жылдық екпеағаштар, жұмысшы жəне өнім малы бойынша есептеулер 
үшін тиісті ауыл шаруашылығы өнімінің баға индекстері қолданылады.

71. Негізгі құралдарды қайта бағалау үшін қолданылатын баға индекстерінің тізбесі осы 
Əдістемеге 7-қосымшада келтірілген.

11-тарау. Негізгі құралдар құнының көбею индекстерін түзету
72. Негізгі құралдардың қазіргі өндірілетін түрлерінің бағаларынан негізгі құралдардың 

пайдалануында (өткен жылдарда сатып алынған жəне салынғандарды қоса) барлық бар 
бағаларға өту үшін бастапқы индекстерді негізгі құралдардың қызмет мерзіміне жəне тозу 
дəрежесіне қарай түзетіледі.

73. Түзету үшін негізгі құралдардың тозу дəрежесі туралы бар жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың деректері негізінде жəне сараптамалық жолмен анықталатын 
сараланған түзету коэффициенттері қолданылады. 

74. Негізгі құралдар тозу дəрежесіне қарай 5 топқа бөлінеді:
1) 30%-дан төмен
2) 30%-дан 50%-ға дейін
3) 51%-дан 64%-ға дейін
4) 65%-дан 79%-ға дейін
5) 80%-дан жəне одан жоғары.
75. Бөлінген топтың соңғы төртеуіне тозудың орташа пайызы анықталады, бұл тиісінше 40%, 

50%, 75%, 85%-ға тең жəне əрбір топ үшін тозу коэффициенті анықталады: 0,40; 0,50; 0,75; 0,85.
76. Тозу коэффициенті сараланған түзету коэффициентінің кері шамасы болып табылады. 

Тозу дəрежелері əртүрлі, негізгі құралдардың бөлінген топтарына арналған сараланған түзету 
коэффициенттері тиісінше 0,60; 0,50; 0,25; 0,15 тең болады.

77. Негізгі құралдар құнының есептелген көбею индекстері негізгі құралдардың нақты 
түрлеріне баға индекстерінің əрбір тобы бойынша бар барлық орташа арифметикалық шама 
сияқты өндірілетін негізгі құралдарға арналған қайта бағалау индекстері болып табылады жəне 
олар бірінші топтың негізгі құралдарының индексациясы үшін өзгереді – тозу дəрежесі бойынша 
жоғарыда бөлінген бестен тозу дəрежесі 30%-ға дейін - негізгі құралдар.

78. Қалған төрт топ бойынша қайта бағалау индекстері негізгі құралдардың əрбір түрі 
құнының бастапқы көбею индексінен туынды болып табылады жəне тозу бойынша осы топқа 
сəйкес түзету коэффициентін негізгі құралдардың əрбір түрі құнының көбею индексінің өспелі 
бөлігіне көбейту арқылы анықталады. 

79. Қайта есептеу үшін бағалардың өзгеруін сипаттайтын шама ретінде негізгі құралдар 
құнының көбею индексінің өспелі бөлігі қолданылады, аталған шамаларды көбейткеннен 
кейін нəтижеге бір қосылады. 

80. Негізгі құралдардың көбею құнының индекстері осы Əдістемеге 8-қосымшаға сəйкес 
əзірленеді жəне жарияланады.

Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін есептеу 
əдістемесіне 1-қосымша

Бастапқы құны бойынша негізгі құралдар теңгерімінің сызбасы

ағымдағы бағамен, миллион теңге

Жыл басы-
на негізгі 

құралдардың 
қолда бары

Есепті жылы түскені 
барлығы соның ішінде:

негізгі құралдар-
дың іске қосылғаны 

басқа себептер 
бойынша

A 1 2 3 4
Негізгі құралдардың 
барлығы
соның ішінде негізгі 
құралдардың 
түрлері бойынша

есептік де-
ректер

2-баған = 3, 
4-бағандар 

Ʃ;

есептік деректер есептік деректер

Кестенің жалғасы

Есепті жылы шығуы Жыл соңына негізгі 
құралдардың қолда 

бары
барлығы соның ішінде:

есептен шығарылған 
негізгі құралдар 

басқа себептер бойынша

5 6 7 8

5-баған = 6, 
7-бағандар Ʃ;

есептік деректер есептік деректер 8-баған = 1 баған + 
2-баған – 5-баған.

Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін есептеу 
əдістемесіне 2-қосымша

Теңгерімдік құн бойынша негізгі құралдар теңгерімінің сызбасы

 ағымдағы бағамен, 
миллион теңге

Жыл басы-
на негізгі 

құралдардың 
қолда бары

Есепті жылы түскені
барлығы соның ішінде:

негізгі 
құралдардың 
іске қосылғаны

басқа себептер 
бойынша

А 1 2 3 4
Негізгі құрал-
дардың барлығы
соның 
ішінде негізгі 
құралдардың 
түрлері бойынша

2-баған = 
9-баған + 
5-баған – 
2-баған.

2-баған = 
3,4-бағандарданƩ;

1-Қосымша 3 
бағаннан 

4-баған = 4-баған 
1-кесте – 4-баған 
1-қосымша х тозу 
дəрежесіне (%)

Кестенің жалғасы

Есепті жылы шығуы Жыл соңына 
негізгі 

құралдардың 
қолда бары

барлығы соның ішінде:
негізгі 

құралдардың 
өтелімі

негізгі құралдардың 
қалдық құны

басқа себеп-
тер бойынша

5 6 7 8 9

5-баған = 6, 7, 
8-бағандардан Ʃ;

6-баған – 
əрбір қызмет 
түрінің негізгі 
құралдарының 
жылдық 
тозуының 
шамасы ту-
ралы есептік 
деректердің 
негізінде толты-
рылады (есептік 
деректер)

7-баған = стоимость 
списанных основ-
ных средств (есептік 
деректер) – аморти-
зация по списанным 
основным средствам 
(есептік деректер) + 
недоамортизирован-
ная стоимость ликви-
дированных основ-
ных средств (есептік 
деректер)

8-баған = 
7-баған 
1-қосым-
шаның 
кестесі 
- 7-баған 
1-қосымша 
1-кестесі 
х тозу 
дəрежесіне 
(пайызбен);

9-баған қалдық 
құны бой-
ынша жыл 
аяғында негізгі 
құралдардың 
бары туралы 
есептік деректер 
бойынша толты-
рылады; (есептік 
деректер)

Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін есептеу 
əдістемесіне 3-қосымша

Экономикалық қызмет түрлері бойынша негізгі құралдарының жылжуы жəне 
қолда бары туралы əзірлемелі кесте 
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A Б 1 2 3 4 5 6 7 8
Экономикалық қызмет түрлері бойын-
ша барлық негізгі құралдар:

Əрбір баған 
бойынша:

 Əрбір жол бойынша:

оның ішінде экономикалық қызмет 
түрлері бойынша:

1 1=2+3 1 баған+2 баған-5 баған=8 
баған

Ауыл шаруашылығы, орман жəне балық 
шаруашылығы

A.1 A=A.2+A.3 2 баған =3 баған +4 баған

Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді 
қазу

B.1 B=B.2+B.3 5 баған =6 баған +7 баған

Өңдеу өнеркəсібі C.1 C=C.2+C.3
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне 
ауа баптау

D.1 D=D.2+D.3

Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, 
қалдықтардың жиналуын жəне тараты-
луын бақылау

E.1 E=E.2+E.3

Құрылыс F.1 F=F.2+F.3
Көтерме жəне бөлшек сауда; автомо-
биль дерді жəне мотоциклдерді жөндеу

G.1 G=G.2+G.3

Көлік жəне қоймалау H.1 H=H.2+H.3
Тұру жəне тамақтану бойынша қызметтер I.1 I=I.2+I.3
Ақпарат жəне байланыс J.1 J=J.2+J.3
Қаржы жəне сақтандыру қызметі K.1 K=K.2+K.3
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын 
операциялар

L.1 L=L.2+L.3

Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет M.1 M=M.2+M.3
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет

N.1 N=N.2+N.3

Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; 
міндетті əлеуметтік қамтамасыз ету

O.1 O=O.2+O.3

Білім беру P.1 P=P.2+P.3
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қызметтер

Q.1 Q=Q.2+Q.3

Өнер, ойын-сауық жəне демалыс R.1 R= R.2 +R.3
Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну S.1 S= S.2+ S.3
Экономикалық қызмет түрлері бой-
ынша негізгі қызмет түрінің негізгі 
құралдары: 

2

оның ішінде:
Ауыл шаруашылығы, орман жəне балық 
шаруашылығы

A.2

Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді 
қазу

B.2

Өңдеу өнеркəсібі C.2
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне 
ауа баптау

D.2

Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, 
қалдықтардың жиналуын жəне тараты-
луын бақылау

E.2

Құрылыс F.2
Көтерме жəне бөлшек сауда; 
автомобильдерді жəне мотоциклдерді 
жөндеу

G.2

Көлік жəне қоймалау H.2
Тұру жəне тамақтану бойынша қызметтер I.2
Ақпарат жəне байланыс J.2
Қаржы жəне сақтандыру қызметі K.2
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын 
операциялар

L.2

Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет M.2
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет

N.2

Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; 
міндетті əлеуметтік қамтамасыз ету

O.2

Білім беру P.2
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қызметтер

Q.2

Өнер, ойын-сауық жəне демалыс R.2
Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну S.2
Экономикалық қызмет түрлері бой-
ынша негізгі емес (қосалқы) қызмет 
түрінің негізгі құралдары: 

3

оның ішінде:
Ауыл шаруашылығы, орман жəне балық 
шаруашылығы

A.3

Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді 
қазу B.3
Өңдеу өнеркəсібі C.3
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне 
ауа баптау

D.3

Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, 
қалдықтардың жиналуын жəне тараты-
луын бақылау

E.3

Құрылыс F.3
Көтерме жəне бөлшек сауда; 
автомобильдерді жəне мотоциклдерді 
жөндеу

G.3

Көлік жəне қоймалау H.3
Тұру жəне тамақтану бойынша қызметтер I.3
Ақпарат жəне байланыс J.3
Қаржы жəне сақтандыру қызметі K.3
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын 
операциялар

L.3

Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет M.3
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет

N.3

Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; 
міндетті əлеуметтік қамтамасыз ету

O.3

Білім беру P.3
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қызметтер

Q.3

Өнер, ойын-сауық жəне демалыс R.3
Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну S.3

Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін есептеу 
əдістемесіне 4-қосымша

Экономикалық қызмет түрлері бойынша негізгі құралдарының жылжуы жəне қолда 
бары туралы теңгерімдік құны бойынша əзірлемелі кесте 
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A Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Экономикалық қызмет түрлері бойынша 
барлық негізгі құралдары:

Əрбір баған 
бойынша:

 Əрбір жол 
бойынша:

оның ішінде экономикалық қызмет түрлері 
бойынша:

1 1=2+3 1 баған+2 баған-5 
баған=8 баған

Ауыл шаруашылығы, орман жəне балық 
шаруашылығы

A.1 A=A.2+A.4 2 баған =
3 баған +4 баған

Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу B.1 B=B.2+B.4 5 баған =
6 баған +7 баған

Өңдеу өнеркəсібі C.1 C=C.2+C.4
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа 
баптау

D.1 D=D.2+D.4

Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың 
жиналуын жəне таратылуын бақылау

E.1 E=E.2+E.4

Құрылыс F.1 F=F.2+F.4
Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді 
жəне мотоциклдерді жөндеу

G.1 G=G.2+G.4

Көлік жəне қоймалау H.1 H=H.2+H.4
Тұру жəне тамақтану бойынша қызметтер I.1 I=I.2+I.4
Ақпарат жəне байланыс J.1 J=J.2+J.4
Қаржы жəне сақтандыру қызметі K.1 K=K.2+K.4
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын опера-
циялар

L.1 L=L.2+L.4

Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет M.1 M=M.2+M.4
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет

N.1 N=N.2+N.4

Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; міндетті 
əлеуметтік қамтамасыз ету

O.1 O=O.2+O.4

Білім беру P.1 P=P.2+P.4
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер Q.1 Q=Q.2+Q.3
Өнер, ойын-сауық жəне демалыс R.1 R= R.2+ R.3
Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну S.1 S= S.2+ S.3
Экономикалық қызмет түрлері бойынша 
негізгі қызмет түрінің негізгі құралдары: 2
оның ішінде:
Ауыл шаруашылығы, орман жəне балық 
шаруашылығы

A.2

Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу B.2
Өңдеу өнеркəсібі C.2
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа 
баптау

D.2

Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың 
жиналуын жəне таратылуын бақылау

E.2

Құрылыс F.2
Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді 
жəне мотоциклдерді жөндеу

G.2

Көлік жəне қоймалау H.2
Тұру жəне тамақтану бойынша қызметтер I.2
Ақпарат жəне байланыс J.2
Қаржы жəне сақтандыру қызметі K.2
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын опера-
циялар

L.2

Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет M.2
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет

N.2

Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; міндетті 
əлеуметтік қамтамасыз ету

O.2

Білім беру P.2
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер Q.2
Өнер, ойын-сауық жəне демалыс R.2
Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну S.2
Экономикалық қызмет түрлері бойынша 
негізгі емес (қосалқы) қызмет түрінің негізгі 
құралдары: 

3

оның ішінде:

Ауыл шаруашылығы, орман жəне балық 
шаруашылығы

A.3

Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді қазу
B.3

Өңдеу өнеркəсібі C.3
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа 
баптау

D.3

Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың 
жиналуын жəне таратылуын бақылау

E.3

Құрылыс F.3
Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдерді 
жəне мотоциклдерді жөндеу

G.3

Көлік жəне қоймалау H.3
Тұру жəне тамақтану бойынша қызметтер I.3
Ақпарат жəне байланыс J.3
Қаржы жəне сақтандыру қызметі K.3
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын опера-
циялар

L.3

Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет M.3
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет

N.3

Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; міндетті 
əлеуметтік қамтамасыз ету

O.3

Білім беру P.3
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қызметтер Q.3
Өнер, ойын-сауық жəне демалыс R.3
Өзге де қызметтер түрлерін ұсыну S.3

Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін есептеу 
əдістемесіне 5-қосымша

Жұмысшы өнімді малдың қолда бары қозғалысын есептеу
(жеке қолдағы жəне фермер немесе шаруа қожалықтарында)
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A Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Қазақстан Республикасы Барлық жолдар бойынша:
Ақмола 2 баған = 3 баған + 4 баған
Ақтөбе 5 баған = 6 баған + 7 баған
Алматы 8 баған = 1 баған + 2 баған –5 баған
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Оңтүстік Қазақстан
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Шығыс Қазақстан
Астана қаласы
Алматы қаласы

Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін есептеу 
əдістемесіне 6-қосымша

Жеке құрылыс салушылардың пайдалануға берген объектілерінің 
ағымдағы құнын есептеу
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A Б 1 2 3 4 5 6 7 8

Қазақстан Республикасы Барлық жолдар бойынша:
Ақмола 2 баған = 3 баған + 4 баған
Ақтөбе 5 баған = 6 баған + 7 баған
Алматы 8 баған = 1 баған + 2 баған –5 баған
Атырау
Батыс Қазақстан
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Оңтүстік Қазақстан
Павлодар
Солтүстік Қазақстан
Шығыс Қазақстан
Астана қаласы
Алматы қаласы

Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін есептеу 
əдістемесіне 7-қосымша

Негізгі құралдарды қайта бағалау үшін қолданылатын баға индекстерінің тізімі
Негізгі 
қорлар 
топта-
рының 
(шағын 
топта-
рының) 
№№

Негізгі құралдар 
топтарының (шағын 
топтардың) атауы 

Қазақстан 
Республикасының

Ресей 
Федерациясының

Қазақстан 
Республикасына 
өнімнің импорттық 
жеткізілімдері 
бағасының 
индекстері

Өнеркəсіптік өнімді өндіруші 
кəсіпорындардың баға индекстері

ӨӨСЖ 
бой-
ынша 
өнім 
коды

баға 
индексі

ӨСЖ 
бойын-
ша өнім 
коды

баға 
индексі

ЭҚТТН 
бойынша 
өнім коды

баға 
индексі

I  Ғимараттар Құрылыстағы 
баға 

индекстері
II  Имараттар Х Х Х Х Х Х
II.1 Беріліс құрылғылары ҚМЖ 

бағасының 
индексі

II.2 Азаматтық 
құрылыстың басқа 
да объектілері (ав-
томагистральдар, 
көпірлер, тоннельдер 
жəне т.б.)

ҚМЖ 
бағасының 
индексі

III  Машиналар мен  
жабдықтар

Х Х Х Х Х Х

III.1 Көлік құралдары мен 
жабдықтары

Х Х Х Х Х Х

III.1.1 Автомобильдер, 
тіркемелер жəне жар-
тылай тіркемелер

V V V

III.1.2 Автомобиль 
шанақтары; 
тіркемелер жəне жар-
тылай тіркемелер 

V V
V

орташа V
III.1.3 Темір жол локомо-

тивтер, моторлы 
трамвай вагондары 
жəне жылжымалы 
құрам

V V V

V

орташа V
III.1.4 Əуеге ұшу аппарат-

тары жəне ғарыштық 
ұшу аппараттары

V

III.1.5 Басқа топтамаларға 
енгізілмеген көлік 
жабдығы

V V V
V

орташа V
III.2 Өзге де машиналар 

мен жабдықтар
Х Х Х Х Х Х

III.2.1 Турбиналар V V V
III.2.2 Сорғылар мен 

сығымдағыштар
V V V

III.2.3 Жалпы мақсатқа 
арналған жабдықтар 

Х Х Х Х Х Х

III.2.3.1 Пештер мен пеш 
шілтерлері

V V

III.2.3.2 Көтергіш-көлік 
жабдықтары

V V V
V

орташа V
III.2.3.3 Өнеркəсіптік 

тоңазытқыш 
жəне желдеткіш 
жабдықтары

V V V

V

орташа V

III.2.3.4 Басқа топтамаларға 
енгізілмеген, өзге де 
жалпы пайдаланыла-
тын жабдықтар 

V V V
V

орташа V

III.2.4 Ауыл жəне орман 
шаруашылығының 
машиналары 

V V V
V

орташа V
III.2.5 Станоктар V V
III.2.6 Өзге де арнайы 

мақсаттағы жабдық 
Х Х Х Х Х Х

III.2.6.1 Металлургияға 
арналған машиналар

V V V
V

орташа V
III.2.6.2 Кен өндіру 

өнеркəсібіне, 
кен орындарын 
дайындауға жəне 
құрылысқа арналған 
машиналар

V V V

V V
V

орташа V орташа V

III.2.6.3 Тағам өнімдерін, 
сусындарды жəне 
темекі өнімдерін 
өңдеуге арналған 
жабдық

V V V

III.2.6.4 Тоқыма, тігін жəне 
былғары өнеркəсібіне 
арналған жабдық

V V

III.2.6.5 Қағаз бен қатырма 
қағазды өндіруге 
арналған жабдық

V V

III.2.6.6 Өзге де арнайы 
мақсаттағы жабдық 

V V V
V

ор-
та-
ша

орташа V

III.2.8 Басқа топтамаларға 
енгізілмеген, 
тұрмыстық аспаптар 

Х Х Х Х Х Х

III.2.8.1 Тұрмыстық электрлік 
аспаптар

V V V
V
V

орташа V
III.2.8.2 Тұрмыстық электрлік 

емес аспаптар
V V

III.2.9 Кеңсе жабдықтары 
мен есептеуіш тех-
никалары (компью-
терлер)

V V
V

ор-
та-
ша

орташа V

III.2.10 Басқа топтамаларға 
енгізілмеген жабдық, 
аспап

Х Х Х Х Х Х
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III.2.10.1 Электр 
қозғалтқыштар, гене-
раторлар, трансфор-
маторлар

V V V

V

орта-
ша

V

III.2.10.2 Электр бөлуші жəне 
реттеуші аппаратура 

V V V
V

орташа V

III.2.10.3 Коаксиальды кабель-
дер жəне коакси-
альды электр тогын 
өткізгіштер 

V V V

III.2.10.4 Аккумуляторлар, 
бастапқы элемент-
тер жəне бастапқы 
элементтердің бата-
реялары

V V

III.2.10.5 Басқа да электр 
жабдықтары 

V V V
V

орта-
ша

V

III.2.11 Радио, теледидар 
жəне байланыс үшін 
жабдық жəне аспап

V V V
V
V
V

орта-
ша

V

III.2.12 Медициналық 
жабдықтар мен 
аспаптар, оптикалық 
жəне нақты аспап-
тар, сағат

V V

III.2.13 Орталықтан 
жылытудың су 
қазандықтарынан 
басқа бу генера-
торлары 

V V

IV Өзге де негізгі 
құралдар

Х Х Х Х Х Х

IV.1 Жиһаз V V V
V

орта-
ша

V

IV.2 Басқа топтамаларға 
енгізілмеген 
өнеркəсіптік өзге де 
бұйымдар (құрал, 
сайман) 

V V

V

орташа V

V Биологиялық ак-
тивтер

Х Х Х Х Х Х

V.1 Жасамыс жұмысшы 
жəне өнім малы

ауылшаруашылық 
өнімге сəйкес баға 

индекстері
V.2 Көпжылдық 

екпеағаштар
ауылшаруашылық 
өнімге сəйкес баға 

индекстері

Негізгі құралдардың теңгерімін құрастыру жəне оның көрсеткіштерін есептеу 
əдістемесіне 8-қосымша

Негізгі құралдар құнының көбею индексі
Негізгі құралдар 
топтарының 

(шағын 
топтарының) 

№№

 Негізгі 
құралдар 

топтарының 
(шағын 

топтарының) 
атауы 

Тозу дəрежесімен негізгі құралдар құнының көбею 
индекстері 

30%-дан 
төмен

31-50% 51-64% 65-79% 80%-дан 
жоғары

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 18 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14684 
болып енгізілді.

(Соңы.  Басы 21-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 14 желтоқсан            №315           Астана қаласы

Құрылыстағы баға индекстерін құру әдістемесін 
бекіту туралы

«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 5) тармақшасына жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі туралы ереженің 17-тармағының 258) тармақшасына сəйкес, бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Құрылыстағы баға индекстерін құру əдістемесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Баға 

статистикасы басқармасы Заң басқармасымен бірлесіп заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде баспа жəне электрондық түрде ресми жариялану 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялануға жіберілуін; 

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

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Баға ста-
тистикасы б асқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелеріне жəне аумақтық органдарына жұмыс ба-
бында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының орынбасарына (Г.М. Керімханова) 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің  төрағасы Н. АЙДАПКЕЛОВ

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 14 желтоқсандағы №315 бұйрығымен бекітілген

Құрылыстағы баға индекст ерін құру əдістемесі
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Құрылыстағы баға индекстерін құру əдістемесі (бұдан əрі – Əдістеме) халықаралық 
стандарттарға сəйкес қалыптастырылатын жəне «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес бекітіл етін 
статистикалық əдіснамаға жатады.

2. Осы Əдістеме құрылыс өндірісіндегі баға үрдісін сипаттайтын жəне қолданыстағы жалпы-
мемлекеттік статистикалық байқаулар шеңберінде алынған статистикалық деректерді қолдану 
арқылы қалыптастырылған құрылыстағы индекстерді қалыптастырудың негізгі ас пектілерін 
жəне əдістерін айқындайды. 

3. Осы Əдістемені Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті құрылыс құнын жəне баға индекстерін (бұдан əрі – құрылыс индекстері) қалыптастыру 
кезінде пайдаланады. 

4. Құрылыс индекстері: 
1) құрылыс қызметі көрсеткіштерінің нақты көлем индекстерін есептеуде;
2) жалпы ішкі өнімді, еңбек өнімділігін есептеуде жəне басқа да экономикалық-талдамалық 

есептерде;
3) құрылыс ресурстары құнының өзгеруіне байланысты құрылыс жобасының құнын түзету 

үшін құрылыс жəне жобалау ұйымдары қолданады.
5. Əдістеме Халықаралық еңбек ұйымы, Халықаралық  Валюта қоры, Экономикалық 

ынтымақтастық жəне даму ұйымы, Еуропалық қоғамдастықтың статистика бюросы, Біріккен 
Ұлттар Ұйымы жəне Дүниежүзілік Банкі (2004 жылы) шығарған «Өндірушілер бағасының индексі 
бойынша нұсқау: теория жəне тəжірибе» нұсқауының Қазақстан Республикасының экономи-
касы мен зерттелетін экономикалық қызмет түрінің ерекшелігі ескеріле о тырып бейімделген 
қағидаттары мен ұсынымдарын ескере отырып əзірленген.

6. Əдістемеде келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) агрегаттау – төменгі деңгейдегі экономикалық көрсеткіштерді барлық кейінгі деңгейлерде 

ірі жиынтықтарға біріктіру;
2) агрегаттық баға индексі – бағаның жеке (қарапайым) индекстері негізінде құрылады 

жəне жекелеген кіші топ, топ немесе жалпы зерделенетін құбылыс бойынша бағаның өзгерісін 
сипаттайтын салыстырмалы көрсеткіш;

3) жеке (қарапайым) баға индексі – зерделенетін жиынтықтың (нақты тауардың, қызметтің) 
бір элементі бағасының өзгерісі; 

4) құрылыстағы баға индексі – құрылыс өндірісінің барлық кезеңдерінде: құрылыс-
монтаж жұмыстары, машиналар жəне құрал-жабдықтар, өзге де жұмыстар мен шығындарда 
қолданылатын материалдық-техникалық ресурстарға бағаның өзгеруін сипаттайтын салы-
стырмалы көрсеткіш;

5) құрылыс материалдары – əртүрлі құрылыс-монтаж жұмыстары түрлерінің өндірісінде 
ғимараттар мен имараттардың құрылыс конструкцияларын жасауға арналған табиғи жəне 
жасанды материалдар мен бұйымдар; 

6) құрылыс өндiрiсi – құрылыс-монтаж жəне арнайы жұмыстарды қоса алғанда, құрылыс 
алаңында тікелей орындалатын өндірістік үдерістер жиынтығы;

7) құрылыс ұйымдары – қызмет түрі «Құрылыс» секциясына жататын құрылыс, монтаж жəне 
өзге де жұмыстарды жүзеге асыратын жалпы құрылыс жəне мамандандырылған ұйымдар;

8) сметалық құн – құрылысқа арналған жобалық құжаттаманы əзірлеу кезінде сметалық 
нормативтерге сəйкес айқындалатын объектіні салу құны;

9) сметалық пайда – жұмыстардың өзіндік құнына, мердігерлік ұйымды дамытуға, оның 
қызметкерлерін қосымша материалдық ынталандыруға жатқызылмайтын шығыстарды өтеуге 
арналған құрылыстың сметалық құнының нормативтік бөлігі болып табылатын қаражат сомасы;

10) тікелей шығындар – оларды тасымалдаумен материалдардың, бұйымдар мен 
конструкциялардың, мердігер жеткізетін инженерлік жабдықтың құны, құрылысшы жұмысшы-
лардың негізгі жалақысы жəне құрылыс машиналары мен тетіктерін пайдалану құны; 

11) үстеме шығыстар – өндіріске жалпы жағдай жасауға, оған қызмет көрсетуге, ұйым-
дастыру мен басқаруға байланысты құрылыс-монтаж ұйымдарының шығындарын өтеуге, 
сондай-ақ, құрылыстың есепке алынбаған басқа да құрамдас сметалық құнын салық пен бюд-
жетке төленетін міндетті төлемдерді төлеуге арналған қаражат сомасы.

2-тарау. Қамту жəне жіктеу жүйесі
7. Баға индексін қамту саласы мен олардың құрамдас бөлігін айқындау оларды құрудың 

түпкілікті мақсатына жəне қолданудың негізгі бағытына байланысты. Құрылыс индекстері үшін 
экономикалық жəне географиялық қамту шеңбері айқындалады. 

8. Экономикалық сала баға мəмілесі жүзеге асырылатын жəне құрылыс индекстерінде 
есепке алынатын операцияларды қамтумен сипатталады. Құрылыс үшін саланы шығын 
жағынан жəне шығару жағынан сипаттайтын екі индекс есептеледі. Құрылыс қызметімен 
айналысатын ұйымдардың шығын немесе өндіріс шығыны жағынан құрылыс құнының 
индексі (соst index), шығару немесе өндірілген дайын өнім құны жағынан – құрылыстағы баға 
индексі (price index) есептеледі. Құрылыс индекстері элементтерінің құрамы осы Əдістемеге 
1-қосымшада келтірілген.

9. Құрылыс құнының индексі (соst index) жұмысшылардың еңбекақысының, материалдардың, 
бұйымдардың, конструкциялардың, оларды жеткізу бойынша көліктік шығыстарды жəне 
құрылыс машиналары мен жабдықтарды пайдалану құнын қамтитын құрылыстағы тікелей 
шығындарды қалыптастыратын факторларға мердігердің шығындарының өзгерісін сипаттайды. 

Құрылыстағы баға индексі (price index) тапсырыс беруші тарапынан құрылыс құнының 
өзгерісін сипаттайды жəне мердігерге төленген шығындарды, инженерлік жəне технологиялық 
жабдықтарды сатып алуға жəне өзге де күрделі жұмыстар мен шығындарға кеткен шығындар-
мен біріктіреді. Құрылыстағы баға индексі (price index) құрылыстың дайын өніміне өндірушілер 
бағасының серпінін көрсетеді. 

Жоғарыда аталған құрылыс индекстері сатып алушыға ұсынылатын құрылыс объектісінің 
түпкілікті бағасында қарастырылатын барлық баға факторларын: тапсырыс беруші көздейтін 
пайданың шамасын жəне өзге де қаржылық шығыстар мен салықтарды (жердің құны, 
құрылысқа рұқсат алу, сақтандыру жарналары, тіркеу салығы, жылжымайтын мүлік кепіліне 
несиенің комиссиялық алымдары, жылжымайтын мүлікті сату бойынша агенттің комиссиялық 
алымдары) қамтымайды.

10. Құрылыс индекстерін географиялық қамту құрылыс қызметін жүзеге асыратын заңды 
тұлғаның тіркелген орнына қатыссыз, құрылыс қызметiн нақты жүзеге асыру орындары бой-
ынша есепке алуды көздейді.

Құрылыс индекстерін құру құрылыс өндiрiсiнiң мамандануы жəне құрылысқа жұмсалған 
инвестицияның нақты көлемiне қарамастан, Қазақстан Республикасының өңірлері бойынша 
жүзеге асырылады. Құрылыстағы өңірлік баға индексiн (price index) есептеу үшін осы өңірдің 
құрылысқа салынған инвестициясының жалпы көлемiндегі технологиялық құрылымның тиiстi 
элементiнiң үлесі пайдаланылады.

11. Салалық қамту бойынша құрылыс индекстерi объектiлерді салу жəне қалпына келтiру 
туралы деректер негiзiнде экономикалық қызметтің барлық негiзгi түрлерiнде құрылады.

Жіктеу жүйесі индексті қалыптастыру, байқау үшін іріктеу жиынтығын құру, қалыптастыры-
латын көрсеткіштің құрылымын жəне нақтылау дəрежесін, жариялау үшін субъиндекстердің 
диапазонын анықтау үдерісінің негізі болып табылады. Құрылыс индекстерін əзірлеуде стан-
дартты статистикалық жіктеу қолданылады, бұл қолдану үшін жарамды жəне халықаралық 
деңгейде салғастырылатын маңызды деректер қатарын алуға мүмкіндік береді.

12. Құрылыс индекстерін құру үшін қолданылатын статистикалық жіктелімдер:
1) салынып жатқан объектінің жұмыс істеуі көзделетін экономикалық қызмет түрін;
2) құрылыс материалдарының түрлерін жəне технологиялық сипаттама бойынша олардың 

түрленуін (шикізаттың типі, өндiрiс технологиясы, өңдеу тəсілі, типтік өлшемі, сорты, маркасы) 
жіктеу үшін қолданылады.

3-тарау. Құрылыс құнының индексін құру 
13. Құрылыс құнының индексі (соst index) құрылыс өндірісіндегі мердігердің шығындары 

элементтеріне бағаның өзгеруін сипаттайды. 
Құрылыс құнының индексін құру құрылыс-монтаж жұмыстарының өндірісіне жұмсалған 

шығындардың шамасын анықтайтын негізгі баптар: 
1) құрылыс ұйымдары сатып алатын құрылыс материалдары, бұйымдар, конструкциялар; 
2) еңбекақы төлеу; 
3) электр энергиясына, отынға жұмсалатын шығыстар; 
4) басқа да шығындар (жүк көлігінің қызметі, машиналар мен жабдықтарды жалға алу) 

бойынша жүзеге асырылады;
5) үстеме шығыстар.
Құрылыс құнының индексіне қосылатын элементтердің құрамы түрленеді, бірақ екі элемент: 

құрылыс материалдары мен еңбекақы төлеуді қосу міндетті болып табылады.
14. Құрылыс құны индексін есептеу құрылыстағы негізгі шығын элементтерінің барлығын 

қамтитын арнайы əзірленген ресурстық-технологиялық үлгілер (бұдан əрі – РТҮ) базасында 
жүргізіледі.

РТҮ алдыңғы жылдары Қазақстан Республикасы аумағында нақты салынған объектілердің 
жобалау-сметалық құжаттамаларының негізінде құрылады. Салынған ғимараттардың, 
имараттардың конструктивті шешімдерінің жəне қолданылатын ресурстарының бірдей болуы 
үшін құрылыс объектілерін пайдаланудың əртүрлі бағыттарын бейнелейтін экономикалық 
қызмет түрлері бойынша топтастырылады. 

15. РТҮ шығындарының элементтерi екi блокқа біріктіріледі: ресурстық жəне құндық.
Ресурстық блокқа экономикалық қызметтің тиiстi түрiндегi объектілердi тұрғызуға қажетті 

құрылыс-монтаж жұмыстары кезінде қолданылатын құрылыс материалдары, бөлшектер жəне 
конструкциялар қамтылады. Ресурстық блокқа енгізілген əрбір құрылыс материалына құрылыс-
монтаж жұмыстарының бiртұтас шартты құнына есептелген заттай көріністе оны қолданудың 
орташаландырылған көлемі айқындалады. Құрылыс материалдарының жиынтығы жəне оларды 
қолданудың орташаландырылған көлемі РТҮ бойынша объектілердің əралуан түрінде жұмысты 
орындау ерекшелігіне байланысты ажыратылады. 

РТҮ құндық блогында құрылыс-монтаж жұмыстары өндiрiсіне, қызмет көрсету мен басқаруға 
байланысты шығын баптары қамтылған: құрылыс машиналары мен механизмдерін пайдала-
ну, шеткері ұйымдардың қызметтерi, құрылыс жəне монтаж жұмыстарында тікелей жұмыспен 
қамтылған жұмысшылардың еңбекақысы, үстеме шығыстар.

16. РТҮ ресурстық блогының үлесін жəне құндық блок элементтерінің құрылымын айқындау 
үшін құрылыс ұйымдарының негiзгi қызметін жүзеге асыруда шығыстар бөлiгiндегi өндiрiстiк-
қаржы қызметi туралы жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық 
деректері қолданылады. Бастапқы құндық деректер экономикалық мазмұны бойынша жіктелген. 
РТҮ-де пайдалану мақсатында РТҮ ресурстық жəне құндық блоктарының есепке алынатын 
элементтерінің шығыс баптары бойынша құндық деректер қайта бөлінеді. РТҮ ресурстық жəне 
құндық блоктарының шығын баптарын қалыптастыру осы Əдістемеге 2-қосымшада келтірілген.

17. РТҮ ресурстық блогы элементтерiн бағалық бағалау жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулар барысында алынған құрылыс материалдарына баға деңгейі туралы статистикалық 
деректер бойынша жүзеге асырылады. Құрылыс материалдарының бағасы туралы 
əртүрлі ақпарат көздерінің арасында өнеркəсіп өнімдерін өндірушілердің бағасы туралы 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық деректеріне артықшылық 
беріледі. Қажет болған кезде көтерме сауда немесе импорттық түсімдер бағасы статистика-
сының деректері қосымша қолданылады.

18. РТҮ құндық блогы элементтерiнің құнын бағалау РТҮ ресурстық блогы шығыстарының 
пайыздық арасалмағы бойынша жүргізіледі.

Элементтер бойынша бағаның өзгеруiн бағалау үшін бағаланатын элементтiң құрылымын-
дағы неғұрлым шығынды болып табылатын айқындамалар бойынша бағаның (тарифтердің) 
ай сайынғы өзгеруi туралы қолда бар статистикалық ақпарат қолданылады: 

1) машиналар жəне механизмдерді пайдалануға (EMM) мұнай өңдеу өнiмдерi мен электр 
энергиясына (INE) өндiрушiлердiң баға индексi қолданылады; 

2) қызметкерлердiң еңбекақысына (ZP) құрылыста жұмыс істейтін қызметкерлердің атаулы 
жалақы индексi (IZP) қолданылады; 

3) шеткері ұйымдардың өндiрiстiк сипаттағы басқа қызметтеріне (U) құрылыс жүктерін 
тасымалдау бойынша жүк көлiгi қызметтеріне тарифтер индексi (IU) жəне құрылыс техника-
сы мен жабдықтарын жалға алу бойынша қызмет көрсетуге баға индексі (IA) қолданылады;

4) үстеме шығыстар (NR) шамасы (коэффициенті) сметалық баға белгiлеу саласындағы 
қолданыстағы нормативтiк құжаттарға сəйкес айқындалады. РТҮ үшiн əртүрлi экономикалық 
қызмет түрлерi бірдей болып қабылданады жəне құрылыс қызметiн жүзеге асырудағы шығыстар 
құрылымында айтарлықтай өзгерiстер болғанда қайта қаралады. 

Үстеме шығыстардың шартты есептелетін элементі (NR) бойынша шығыстар құнының 
өзгеруі негізгі жұмысшы-құрылысшылар мен машинистердің еңбекақысының өзгеруіне сəйкес 
есептеледі. Есептеу үшін мынадай формула қолданылады:

CNR = СZP × kNR , (1)
мұндағы: 
CNR – үстеме шығыстар құны;
СZP – қызметкерлердің еңбекақысына шығыстар құны;
kNR – үстеме шығыстар үшін коэффициент.
19. Есептi кезеңдегі құрылыс құнын есептеу мынадай тəртіппен жүргізіледі:
1) РТҮ ресурстық блогының негізгі материалдық ресурстар жинағына қосылған əрбір 

құрылыс материалы бойынша құны анықталады жəне олардың сомасы есептеледі:

мұндағы: 
СOsn.N – негізгі материалдық ресурстардың құны;
Wi – i материалдық ресурсының заттай көріністегі көлемі;
Pi – i ресурсының стандартты өлшем бірлігіндегі бағасы;
n – негiзгi материалдық ресурстар түрлерінің саны. 
2) технологиялық үлгiдегi РТҮ ресурстық блогының құны негiзгi материалдық ресурстар 

жəне өзге де материалдар құнынан айқындалады: 

CRes.B = СOsn.N + СOsn.N×q, (3)

мұндағы: 
CRes.B – РТҮ ресурстық блогының құны;
СOsn.N – негізгі материалдық ресурстардың құны;
q – экономикалық қызмет түрлерi бойынша сараланған материалдардың жалпы құнындағы 

өзге де материалдар құнының үлес салмағы.
3) РТҮ құндық блогын қалыптастыру үшін салыстырылатын екі кезеңдегi құрылыс-монтаж 

жұмыстарының өзiндiк құнына кіретiн шығын баптарының (EMM, ZP, U) құны табылады:

Сt-1Zх = Сt-1,Res.B × dZх ; СtZх = Сt-1Zх × It х, (4)

мұндағы: 
Сt-1Zx – есептіден алдыңғы t-1 кезеңіндегі х шығындарының тиісті баптарының құны;
Сt Zх – есепті t кезеңіндегі х шығындарының тиісті баптарының құны;
Сt-1 Res.B – есептіден алдыңғы t-1 кезеңіндегі ресурстық блоктың құны;
dZх – РТҮ х шығындарының тиісті баптарының үлесі;
Itх – х шығындарының тиісті баптарын бағалық бағалау үшін қолданылатын өткен аймен
салыстырғанда есепті кезеңдегі баға (тарифтер) индексі;
х – тиісінше машиналар мен механизмдерді пайдалануға, қызметкерлердің еңбекақысы, 

шеткері ұйымдардың өндірістік сипаттағы өзге де қызметтеріне шығындар баптары.
4) РТҮ құндық блогының шамасы екі кезеңде де барлық шығындар баптарының сомасы 

ретінде есептеледі:
СStoim.B = СEMM + СZP + СU+ CNR , (5)

мұндағы: 
СStoim.B – РТҮ құндық блогының құны;
СEMM, СZP, СU – тиісінше машиналар мен механизмдерді пайдалануға, қызметкерлердің 

еңбекақысы, шеткері ұйымдардың өндірістік сипаттағы өзге де қызметтеріне шығындар 
баптарының құны;

CNR – үстеме шығыстар құны.
5) РТҮ жалпы құны ресурстық жəне құндық блоктардың құнын екі кезеңде де қосындылау 

арқылы табылады:
СRTM = СRec.B + СStoim.B , (6)

мұндағы: 
СRTM – РТҮ жалпы құны;
СRec.B – РТҮ ресурстық блогының құны;
СStoim.B – РТҮ құндық блогының құны.
20. Құрылыс құны индексінің (соst index) мəні есепті кезеңдегі бағада экономикалық 

қызметтің қандай да бір түрінің объектісін салуда барлық жүргізілген жұмыс кешені құнының 
осы жұмыстардың өткен кезеңдегі құнына қатынасы ретінде айқындалады: 
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мұндағы: 

t
(f) COSTI

 – өткен айға қатысты алғанда есепті кезеңдегі экономикалық қызметтің f түрі 
бойынша құрылыс құнының индексі;

t
(f) RTMC

 – есепті t кезеңіндегі экономикалық қызметтің f түрі бойынша құрылыс құны;

1-t
(f) RTMC

- өткен t-1 кезеңіндегі бағадағы экономикалық қызметтің f түрі бойынша 
құрылыс құны.

4-тарау. Құрылыстағы баға индексін құру
21. Құрылыстағы баға индексiн (price index) құру құрылысқа салынған инвестициялардың 

технологиялық құрылым элементтерiне сүйене отырып жүргізіледі. Объектіні тұрғызуға кеткен 
шығындардың құрамы жəне олардың жалпы сметалық құнындағы үлесі технологиялық құрылым 
деп аталады. Құрылыстың сметалық құны инвестицияның құрылымына жəне құрылыс-монтаж 
ұйымдарының қызметiн жоспарлау тəртібіне сəйкес жұмыстар мен шығындардың мынадай 
түрлерiне бөлінедi: 

1) құрылыс-монтаж жұмыстары;
2) машиналар мен жабдықтарды сатып алуға жұмсалған шығындар;
3) басқа да жұмыстар мен шығындар.
22. Құрылыстағы агрегатталған баға индексi құрылысқа жұмсалған инвестициялардың 

жалпы көлеміндегі технологиялық құрылымының əрбір элементінің үлесін (үлес салмағын) 
ескере отырып мына формула бойынша айқындалады:

ISTR=ISMR×qSMR+IMO×qMO+IPRZ×qPRZ , (8)

мұндағы: 
ISTR – құрылыстағы баға индексi;
ISMR, IMO, IPRZ – тиісінше құрылыс-монтаж жұмыстары, машиналар мен жабдықтар, өзге де
жұмыстар жəне шығындарға баға индекстері;
qSMR, qMO, qPRZ – тиісінше құрылыс-монтаж жұмыстарының, машиналар мен жабдықтардың,
өзге де жұмыстар жəне шығындардың үлес салмағы.
Құрылысқа салынған инвестициялардың технологиялық құрылым элементтерiнің үлес 

салмағы есептіге жуық жылғы инвестициялық қызмет туралы жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың деректері бойынша анықталады.

1-параграф. Құрылыс-монтаж жұмыстарына баға индексі
23. Құрылыстағы баға индексі (price index) құрамындағы құрылыс-монтаж жұмыстарына баға 

индексін (бұдан əрі – ISMR) құру құрылыс құнының индексін (соst index) құру үшін қолданылатын 
РТҮ негізінде жүзеге асырылады.

ISMR РТҮ құндық блогына материалдық шығындар жəне құрылыс-монтаж жұмыстары
өндiрiсіне, оған қызмет көрсету жəне басқаруға байланысты шығын баптары қамтылады: 
құрылыс материалдары, бұйымдар, конструкциялар, құрылыс машиналары мен механизмдерін 
пайдалану, шеткері ұйымдардың өндiрiстiк сипаттағы қызметтерi, құрылыс жəне монтаж 
жұмыстарында тікелей жұмыспен қамтылған жұмысшылардың еңбекақысы, мердігердің 
пайдасы.

ISMR үшін РТҮ ресурстық блогының құнын есептеу жəне құндық блок шығындарының негізгі 
баптары бойынша мердігердің пайдасын қоспағанда құрылыс құны индексінің (соst index) тиісті 
элементтері бойынша жүйелілікпен 2-4 формулалар бойынша жүзеге асырылады.

24. Алынған деректер негiзiнде тікелей шығындар (PrZ) мынадай формула бойынша 
қалыптастырылады:

СPrZ = СRes.B + СEMM + СZP + СU, (9)

мұндағы: 
СPrZ – тікелей шығындар құны;
СRes.B – РТҮ ресурстық блогының құны; 
СEMM, СZP, СU – тиісінше машиналар мен механизмдерді пайдалануға, қызметкерлердің

еңбекақысы, шеткері ұйымдардың өндірістік сипаттағы өзге де қызметтеріне шығындар 
баптарының құны.

25. Мердігер пайдасының (PR) шартты есептелетін элементі бойынша құнның өзгеруі 
тікелей шығындар мен үстеме шығыстар сомасының өзгеруіне сəйкес есептеледі. Оларды 
есептеу үшін мынадай формула қолданылады:

CPR = (СPZ +CNR) × k, (10)
мұндағы: 
CPR – мердігер пайдасының құны;
СPZ – тікелей шығындар құны;
CNR – үстеме шығыстар құны;
k – мердігердің пайдасы үшін коэффициент. 
26. ISMR үшін ҚМЖ құндық блогының мөлшері екі кезеңде де құрылыс-монтаж жұмыстарының

өндірісіне жұмсалған барлық шығындар мен мердігер пайдасының сомасы ретінде есептеледі:

СStoim.B=СEMM+СZP+ СU+CNR +CPR, (11)

мұндағы: 
СStoim.B – ҚМЖ құндық блогының құны;
СEMM, СZP, СU – тиісінше машиналар мен механизмдерді пайдалануға, қызметкерлердің

еңбекақысына, шеткері ұйымдардың өндірістік сипаттағы өзге де қызметтеріне жұмсалған 
шығындардың құны;

СNR – үстеме шығыстар құны;
СPR – мердігердің пайдасы.
27. ISMR үшін ҚМЖ жалпы құны екі кезеңде де ресурстық жəне құндық блоктардың құнын 

қосындылау арқылы табылады:
СSMR=СRec.B + СStoim.B, (12)

мұндағы: 
СSMR – ҚМЖ жалпы құны;
СRec.B – ҚМЖ ресурстық блогының құны;
СStoim.B – ҚМЖ құндық блогының құны.
28. Құрылыс-монтаж жұмыстарына баға индексі шығындардың барлық жиынтығының 

құндық бағасын өткен кезеңге қатысты алғанда есепті кезеңде оларды өндіруге жұмсалған 
шығындарға қатынасымен анықталады:

ISMR = (СRec.B + СStoim.B)t / (СRec.B + СStoim.B)t-1 (13)

2-параграф. Құрылыс материалдарына баға индекстерін жəне 
орташа бағаны есептеу

29. Өкіл материал бойынша жеке баға индексі ағымдағы жəне өткен кезеңдегі құрылыс 
материалының əрбір түрінің нақты бағасын салыстыру арқылы есептеледі: 

1


t
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мұндағы: 
pI

 – жеке баға индексі;

tP  – есепті t кезеңіндегі өкіл материал бағасы;
1tP

– өткен t-1 кезеңіндегі өкіл материал бағасы.
30. Құрылыс материалының j түрі бойынша жеке баға индексі баға деңгейі туралы ақпарат-

тың немесе оны анықтайтын өкіл материалдарға баға өзгерісінің негізінде есептеледі.
Жеке баға индекстерін есептеу үшін жеке баға индекстерінің орташа геометриялық 

қарапайым (салмақталмаған) формуласы қолданылады, бұл салмақталмаған геометриялық 
орташа бағаның (Джевонс индексі) арақатынасына баламалы:

 
мұндағы: 
Ij – материалдың j түрі бойынша жеке баға индексі;
Pt, Pt-1 – тиісті кезеңдегі өкіл материалдың бағасы;
i – жеке баға индекстері;

t, t-1 – салыстырудың тиісінше есепті жəне өткен кезеңдері;
j – бірнеше нақты өкіл материалдарды (бірден n-ге дейін) біріктіретін құрылыс 

материалының түрі;
n – құрылыс материалының түрін айқындайтын өкіл материалдардың саны.
Жеке баға индексі тауардың əрбір айқындамасы бойынша əрбір өңір бойынша есептеледі.
31. Өңірлер жəне Қазақстан Республикасы бойынша құрылыс материалдарының кластары 

(топтары) бойынша баға индексі салыстырмалы кезеңдерде осы класқа (топқа) кіретін мате-
риалдарды құндық бағалау сомаларын бөлу арқылы есептеледі: 

мұндағы: 
Im – m материалдар тобындағы баға индексі;
Wi – m материалдар тобына жататын j материалының көлемі;
Pjt, Pj(t-1) – есепті жəне өткен кезеңдегі m материалдар тобына кіретін j материалының
                 нақты бағасы;
n – m тобындағы материалдар түрлерінің саны.
32. Өңір бойынша құрылыс материалының түрлері бойынша орташа баға өкіл 

материалдарға тіркелген баға негізінде орташа геометриялық формуламен есептеледі:

n npppP j  21 , (17)

мұндағы: 

jP
 – есепті кезеңдегі j құрылыс материалының түрі бойынша орташа баға;

p1, p2,…, pn – есепті кезеңдегі өкіл материалдардың бағасы;
n – өкіл материалдардың саны.
Орташа баға белгілі бір уақыт кезеңі үшін аумақ бойынша, құрылыс материалдарының 

түрлері жəне олардың біркелкі топтары бойынша есептеледі.
Салыстырылатын кезеңдерде орташа бағаны есептеуде өкіл материалдар бағасы санының 

теңдігі назарға алынады. 
33. Қазақстан Республикасы бойынша өкіл материалдар, құрылыс материалдарының 

түрлері бойынша орташа баға өңірлер бойынша баға деңгейі мен олардың үлес салмағынан 
орташа салмақталған шама ретінде келесі формула бойынша қалыптастырылады:

 , (18)
мұндағы: 
PRKt – t кезеңіндегі Қазақстан Республикасы бойынша орташа баға;
Pt – t кезеңіндегі өңір бойынша орташа баға; 
V0 – өңір бойынша белгіленген базалық кезеңдегі құндық деректер (базистік салмақтар).
34. Егер зерделенетін құбылыстардың барлық жиынтығына баға деңгейін көрсететін есеп-

телген орташа баға есепті кезеңде есеп тапсырған кемінде əртүрлі үш базалық объектінің 
бағасынан қалыптастырылған болса, ол репрезентативті болып табылмайды. Құрылыс мате-
риалдарының түрлері бойынша осындай бағалар жарияланбайды, бірақ əрі қарай ең жоғары 
деңгейде агрегатталған орташа бағаны жəне баға индекстерін есептеу үшін қолданылады.

3-параграф. Машиналар мен жабдықтарға баға индексі 
35. Құрылыстағы баға индексінің (price index) құрамындағы машиналар мен жабдықтарға 

баға индексі (IMO) құрылыс өндірісі үшін сатып алынатын объектілердің технологиялық жəне
инженерлік жабдықтарына бағаның өзгеруін сипаттайды.

Машиналар мен жабдықтар құнына сатып алу (дайындау) жəне объект жанындағы қоймаға 
жеткізу құны қосылады:

1) монтаждалатын немесе монтаждалмайтын жабдықтың барлық түрлерінің кешені 
(технологиялық, энергетикалық, көліктік-көтергіш, компрессорлық-сорғы жəне өзге де 
жабдықтар, электронды-есептеу орталықтарының, зертханалардың, əртүрлі мақсаттардағы 
шеберханалардың, медициналық кабинеттердің жабдықтары);

2) бақылау-өлшеу аспаптары, автоматтандыру жəне байланыс құралдары;
3) аспаптар, құрал-саймандар, мөртабандар, құралдар, жабдықтар, қосалқы бөлшектер, 

өндірісті іске қосудың бастапқы қорына енгізілетін дайын өнімді немесе жартылай дайын 
өнімдерді тасымалдау үшін арнаулы контейнерлер;

4) жатақханаларды, коммуналдық шаруашылық, ағарту, мəдениет, денсаулық сақтау, са-
уда объектілерін бастапқы жабдықтау үшін қажетті жабдықтар, аспаптар, құрал-саймандар, 
жиһаздар жəне бөлмелердің өзге де ішкі жасау заттары.

36. Машиналар мен жабдықтарды сатып алу РТҮ-де əзірленген экономикалық қызмет 
түрлерінде қарастырылады жəне сатып алу бағасымен бағаланады. 

Өндірушілердің немесе импорттық жеткізілімдердің бағасы, жекізілім бойынша көліктік 
шығыстар, түрлі төлемдер мен салықтар сатып алу бағасының негізгі құрамдас бөлігі болып 
табылады. Машиналар мен жабдықтарды сатып алу бағасындағы əрбір құрамдас бөліктің 
үлесі экономикалық қызметтің тиісті түріндегі машиналар мен жабдықтарды пайдалану ту-
ралы құндық деректерді қамтитын «Ресурстар-Пайдалану» статистикалық кестелерінен 
(бұдан əрі – РПК) анықталады. Олардың өзгеруі отандық жабдықтарды өндірушілердің жəне 
импорттық жеткізілімнің баға индексімен, теміржол жəне автомобиль көлігімен құрылыс 
жүктерін тасымалдауға тарифтер индексімен, қосымша құнға салық мөлшерлемесінің 
өзгеруімен бағаланады. 

37. Машиналар мен жабдықтарға баға индексi мынадай формула бойынша есептеледі:

IMO=IProiz×dProiz+Igruz×dgruz+INDS×dNDS, (19)

мұндағы: 
IMO – машиналар мен жабдықтарға баға индексi; 
IProiz – импортты қоса алғандағы өндірушілердің машиналар мен жабдықтарға баға индексі; 
Igruz – автомобиль жəне темiржол көлiгiмен құрылыс жүктерін тасымалдауға тарифтер
          индексi; 
INDS – қосылған құнға салық мөлшерлемесiнiң өзгеруi;
dProiz, dgruz, dNDS – сатып алынған жабдықтар құнындағы тиісiнше өндірушілер бағасының,
                        көлiктік шығыстардың, төлемдер мен салықтар үлесі.
38. Импортты қоса алғандағы өндiрушiлердiң машиналар мен жабдықтарға баға индексiн 

(IProiz) есептеу жабдықтың əрбiр іріктелген тобы жəне экономикалық қызмет түрi бойынша мы-
надай формуламен жүзеге асырылады: 

 , (20)

мұндағы: 
IjProiz – экономикалық қызметтің j түрiндегі машиналар мен жабдықтарға импортты қоса 

алғандағы өндірушілердің баға индексі;
Irk, Iimp – отандық (rk) жəне импорттық (imp) жабдықтарға баға индексі; 
drk, dimp – экономикалық қызметтің j түрiндегі отандық (rk) жəне импорттық (imp) жабықтардың
               үлесі.
39. Отандық жəне импорттық жабдықтар үлесі отандық өндiрiстiң жəне елге импортталған 

жабдықтар құнының арасалмағы туралы деректер бойынша РПК негiзінде анықталады.
Есепті жылға жақын жылы жеке алғанда экономикалық қызметтің əрбір түрi бойынша 

құрылысқа салынған инвестицияларды игеру барысында пайдаланылатын жабдықтардың 
тiзбесі айқындалады. Тізбеге жабдықтардың технологиялық бiркелкi топтары келесі 
өлшемшарт тарды есекере отырып енгізіледі:

1) жабдықтардың осы тобы қызметтiң тиiстi түрiнiң ерекшелiгiн көрсетеді;
2) іріктелген топқа кіретін жабдықтар түрлерінің жиынтығы қызметтiң осы қызмет түрiнiң 

барлық машиналары мен жабдықтары құны көлемiнiң кемiнде жартысын қамтиды; 
3) жабдықтардың іріктелген тобы үшін өндірушілер бағасының жəне импорттық жеткізілімдер 

бағасының өзгеруi туралы тиiстi статистикалық ақпарат бар.
Жабдықтардың іріктелген топтарының құны осы экономикалық қызмет түрiнде 

қолданылатын машиналар мен жабдықтарға салынған инвестициялардың жалпы құны ретінде 
шартты түрде қабылданады, осыған сүйене отырып есепке алынатын жабдық түрiнiң үлес 
салмағы (qj) айқындалады.

40. Экономикалық қызметтің барлық түрлері бойынша импортты қоса алғандағы 
өндірушілердің машиналар мен жабдықтарға баға индексі орташа салмақталған шама 
ретінде айқындалады: 

 

мұндағы: 
IProiz – импортты қоса алғандағы өндірушілердің машиналар мен жабдықтарға баға индексі; 
IjProiz – экономикалық қызметтің j түрiндегі машиналар мен жабдықтарға баға индексі;
qj – экономикалық қызметтің j түрi жабдықтарының үлес салмағы;
n – экономикалық қызмет түрінің саны.

4-параграф. Өзге де жұмыстар мен шығындарға баға индексі
41. Құрылыстағы баға индексінің (price index) құрамындағы өзге де жұмыстар мен 

шығындарға баға индексін (IPRZ) құру шығындардың мынадай негізгі түрлері бойынша баға 
өзгерісін есепке алу жолымен жүзеге асырылады:

1) құрылыс үшін жобалау-іздестіру жұмыстары;
2) құрылыс аумағын дайындау (игеру); 
3) геодезиялық жұмыстарды жүргізу;
4) құрылыс, монтаж жəне арнайы құрылыс жұмыстарын орындау үшін жұмысшыларды 

іссапарға жіберуге байланысты шығындар жəне өзге де қосымша шығындар.
42. Құрылыс үшін жобалау-іздестіру жұмыстарына жəне геодезиялық жұмыстарды 

жүргізуге кеткен шығындар бойынша шығыстардың құрылымы негізгі қызметті жүзеге асыруға 
кеткен шығыстар бөлігінде ұйымдардың өндірістік-қаржы қызметі туралы жалпымемлекеттік 
статистикалық байқау деректері бойынша анықталады. Шығындардың əрбір тобы үшін шикізат 
пен материалдар, отын жəне энергия, еңбекақы, өзге де шығындар сияқты негізгі ауыспалы 
болып табылатын баптардың үлесі есептеледі.

Шығындардың тобы бойынша баға индексі экономикалық қызметтің осы түріндегі 
кəсіпорындардың жалпы шығыстарындағы əрбір баптың үлесін ескере отырып келесі фор-
мула бойынша есептеледі:

,  eegPRZ IdI
 (22)

мұндағы: 
IgPRZ – топ бойынша өзге де жұмыстар мен шығындарға баға индексі;
de – топтағы шығындар элементінің үлесі;
Ie – топтағы шығындар элементі бойынша баға индексі.
43. Құрылыс аумағын дайындау (игеру) жəне жұмысшылардың іссапарына баланысты 

шығындарға бағаның өзгеруі экономиканың нақты жəне тұтыну секторларының жекелеген 
салаларындағы баға индекстері арқылы бағаланады.

44. Өзге де жұмыстар мен шығындарға баға индексін агрегаттау үшін орташа геометриялық 
формула қолданылады:

IPRZ =
 

n 


n

1j
i  

, (23)

мұндағы: 
IPRZ – өзге де жұмыстар мен шығындарға баға индексі;
i – өзге де жұмыстар мен шығындарды құраушыларға баға индексі;
n – өзге де жұмыстар мен шығындарға кіретін құраушылар саны.

5-тарау. Салыстыру кезеңдері бойынша баға индексін құру
45. Есепті айдағы баға индексі алдыңғы аймен салыстырғанда кезеңнен кезеңге баға 

өзгерісінің жүйелілігін бейнелейтін тізбекті индекс болып табылады. Белгіленген базистік 
кезеңге есепті айдың баға индексі уақыт аралығында баға өзгеруі үрдісінің сипаттамасын 
беретін базистік индекс болып табылады. 

Түрлі салыстыру кезеңдеріне (өткен жылғы желтоқсанға, өткен жылғы тиісті айға, өткен 
жылғы тиісті кезеңге, тоқсандық) баға индексін есептеу үшін жүйелендірілген екі жылдағы 
тізбекті баға индексін өзара үйлестіру жүзеге асырылады. Нəтижесінде тұрақты есеп нүктесі бар 
индексті серпінділік қатары немесе базалық баға индекстерінің серпінділік қатары құрылады.

46. Өткен жылғы желтоқсанға баға индексі мынадай формула бойынша табылады: 

мұндағы: 
Idt – есепті t айының өткен жылғы желтоқсанға баға индексі;
It – есепті t айының өткен t-1 айға баға индексі;
Id(t-1) – өткен t-1 айының өткен жылғы желтоқсанға баға индексі. 
47. Белгіленген базистік кезеңге есепті жылғы бір айдағы баға индексі мынадай формула 

бойынша есептеледі:

мұндағы: 
Igt – есепті t айының g жылғы белгіленген базистік кезеңге баға индексі;
Idt – есепті t айының өткен жылғы желтоқсанға баға индексі; 
Igd(g12) – g12 өткен жылғы желтоқсандағы g жылғы белгіленген базистік кезеңге баға индексі.
Есептеулер кезінде есепті жылғы барлық айлар үшін соңғы құрастырушы тұрақты шама 

болып табылады. 
48. Өткен жылғы тиісті айға есепті жылғы айлық баға индекстерін есептеу екі жылдық 

серпінділік қатарының біреуіндегі есепті жылғы айлық баға индексін өткен жылғы айлық баға 
индексіне бөлу арқылы келесі формула бойынша жүзеге асырылады:

 

мұндағы: 
It – есепті g жылғы t айының өткен g-1 жылғы тиісті айға баға индексі; 
Itg – индекстік қатардағы есепті g жылғы t айының баға индексі;
It(g-1) – индекстік қатардағы өткен g-1 жылғы айдың баға индексі.
49. Өткен жылғы тиісті кезеңге есепті кезеңнің өспелi қорытындысымен баға индекстерi 

екі жылдық серпінділік қатарының біреуіндегі есепті кезеңнің айлық баға индекстерінің сома-
сын өткен жылғы осы қатардағы сəйкес айлық баға индекстерінің сомасына бөліндісі ретінде 
мынадай формуламен айқындалады:

мұндағы: 

 – есепті жылғы қаңтар-желтоқсандағы баға индексі өткен жылғы қаңтар-желтоқсанға;
I1g, I2g, ..., I12g – индекстік қатардағы есепті жылғы қаңтар, ақпан, ..., желтоқсандағы баға
                         индексі,
I1(g-1), I2(g-1),… I12(g-1) – индекстік қатардағы өткен жылғы қаңтар, ақпан, ..., желтоқсандағы
                                баға индексі.
Өткен жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда есепті жылғы тоқсан, жартыжылдық жəне 

тоғыз айдағы баға индексі осыған ұқсас есептеледі.
50. Өткен тоқсанға есепті тоқсандағы баға индекстері екі жылдық серпінділік қатарындағы 

тоқсанға кіретін айлық баға индекстерінің сомасын өткен кезеңдегі айлық баға индекстерінің 
сомасына қатынасымен келесі формула бойынша анықталады: 

мұндағы: 

1
2Ik

– бірінші тоқсанға есепті жылғы екінші тоқсандағы баға индексі;
I4g, I5g, I6g – индекстік қатардағы есепті жылғы сəуір, мамыр, маусымдағы баға индекстері;
I1g, I2g, I3g – индекстік қатардағы есепті жылғы қаңтар, ақпан, наурыздағы баға индекстері.

51. Баға индекстерін есептеудің аталған формулалары жеке алғанда құрылыстағы баға 
индексінің əрбір құраушысы бойынша агрегаттаудың барлық сатыларында (жеке, топтық, 
жиынтық) индекстердің серпінділік қатарларын құру үшін қолданылады.

6-тарау. Ресми статистикалық ақпаратты тарату
52. Құрылыстағы баға индексі Статистикалық жұмыстар жоспарының мерзімдеріне сəйкес 

ай сайын жарияланады. Ақпарат барлық пайдаланушылар үшін бір мезгілде жедел ақпарат, 
баспасөз хабарламасы нысанында Комитеттің Интернет-ресурсына орналастыру арқылы 
таратылады. Құрылыс материалдарының топтары, кластары жəне түрлері бойынша бағаның 
өзгеруі туралы ақпарат статистикалық бюллетеньдерде, жинақтарда жарияланады.

Пайдаланушылар үшін баға индекстерін жариялау қысқаша əдіснамалық түсініктемелермен 
бірге беріледі.

Құрылыс материалдарының орташа бағасын жариялау алғашқы статистикалық деректердің 
құпиялылығын жəне өңір мен Қазақстан Республикасы бойынша есептелген орташа бағаның 
репрезентативтілігін сақтай отырып жүзеге асырылады.

Құрылыстағы баға индекстерін құру əдістемесіне 1-қосымша

Құрылыс индекстері элементтерінің құрамы
Құрылыс құнының индексі (cost index) Құрылыстағы баға индексі (price index)

(мердігер төлеген элементтерді 
қамтиды)

(тапсырыс беруші төлеген элементтерді 
қамтиды)

Материалдар Материалдар
Жұмыс күші Жұмыс күші

Машиналар мен жабдықтарды пайдалану Машиналар мен жабдықтарды пайдалану
Көлік қызметтері жəне басқалар Көлік қызметі жəне басқалар

Үстеме шығыстар Үстеме шығыстар
+

Мердігердің пайдасы
+

Жабдықтар
Өзге де шығындар

Құрылыстағы баға индекстерін құру əдістемесіне 2-қосымша

РТҮ ресурстық жəне құндық блоктары шығындарының баптарын қалыптастыру
РТҮ блоктарының баптары Негізгі қызметті жүзеге асыру үшін 

шығыстардың баптары
Ресурстық блок

Құрылыс материалдары Құрылыс материалдары, бөлшектер мен 
конструкцияларға жұмсалған шығыстар
Жиынтықтаушы бұйымдарға, жартылай дайын 
өнімдерге жұмсалған шығыстар
Құндық блок

1) Машиналар мен механизмдерді 
пайдалануға жұмсалған шығындар

Мұнай өңдеу өнімдеріне жұмсалған шығыстар
Электр энергиясына жұмсалған шығыстар

2) Еңбекақы төлеуге жұмсалған 
шығындар

Еңбекақыға жұмсалған шығыстар

3) Шеткері ұйымдардың өндірістік 
сипаттағы басқа да қызметтеріне 
жұмсалған шығындар

Құрылыс жүктерін тасымалдау бойынша жүк көлігі 
қызметтеріне жұмсалған шығыстар
Құрылыс техникасын жəне жабдықтарды жалға алу 
бойынша қызметтерге жұмсалған шығыстар

4) Үстеме шығыстар Өндірістің жалпы жағдайларын құруға, оған қызмет 
көрсетуге, ұйымдастыруға жəне басқаруға байла-
нысты құрылыс-монтаж ұйымдарының шығыстарын 
өтеуге жұмсалған қаражат 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14694 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2016 жылғы 20 желтоқсан          №319           Астана қаласы

«Көлік 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 желтоқсандағы № 66 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-тармағы 260) тармақшасына сəйкес, 
бұйырамын:

1. «Көлік статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статисти-
калық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті төрағасының 2014 жылғы 4 
желтоқсандағы № 66 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 10132 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 4 наурызда 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3) «Автомобиль жəне қалалық электр көлігінің жұмысы туралы есеп» (коды 181112004, 

индексі 1-ТР (авто, электр), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны осы бұйрықтың 3-қосымшасына сəйкес;

4) «Автомобиль жəне қалалық электр көлігінің жұмысы туралы есеп» 
(коды 181112004, индексі 1-ТР (авто, электр), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 
4-қосымшасына сəйкес;

13) «Қатынас түрлері бойынша əуе көлігінің жұмысы жəне көрсететін қызметтері ту-
ралы есеп» (коды 181112002, индексі 2-ТР (əуе), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 13-қосымшасына сəйкес;

14) «Қатынас түрлері бойынша əуе көлігінің жұмысы жəне көрсететін қызметтері ту-
ралы есеп» (коды 181112002, индексі 2-ТР (əуе), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 
14-қосымшасына сəйкес;

15) «Қатынас түрлері бойынша автомобиль жəне қалалық электр көлігінің қызметтері тура-
лы есеп» (коды 181112003, индексі 2-ТР (авто, электр), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 15-қосымшасына сəйкес;

16) «Қатынас түрлері бойынша автомобиль жəне қалалық электр көлігінің қызметтері тура-
лы есеп» (коды 181112003, индексі 2-ТР (авто, электр), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 
14-қосымшасына сəйкес;

19) «Қосалқы көлік қызметтері кəсіпорындарының көрсететін қызметтері туралы есеп» 
(коды 181112001, индексі 2-ТР (қосалқы қызмет), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 19-қосымшасына сəйкес;

20) «Қосалқы көлік қызметтері кəсіпорындарының көрсететін қызметтері туралы есеп» 
(коды 181112001, индексі 2-ТР (қосалқы қызмет), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрықтың 
20-қосымшасына сəйкес;

27) «Жеке тұлғалардың жүк жəне жолаушыларды автомобильдермен тасмалдауын 
іріктемелі зерттеу сауалнамасы» (коды 182107005, индексі ТР-001, кезеңділігі апта сай-
ын) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрықтың 
27-қосымшасына сəйкес;

28) «Жеке тұлғалардың жүк жəне жолаушыларды автомобильдермен тасмалдауын 
іріктемелі зерттеу сауалнамасы» (коды 182107005, индексі ТР-001, кезеңділігі апта сайын) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрықтың 

28-қосымшасына сəйкес;»;
3, 4, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 27 жəне 28-қосымшалары осы бұйрықтың 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

жəне 10-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) мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде осы бұйрықтың 

көшірмелерін қағаз жəне электрондық түрде мемлекеттік жəне орыс  тілдерінде Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми жа-
риялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға 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 оның алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі жəне 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға 
қолданылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ 

 
«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне
даму министрi __________________ Ж. Қасымбек
2016 жылғы «____» ____________

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы
органами государственной статистики          № 319 бұйрығына 1-қосымша 
Жалпымемлекеттік статистикалық                        Приложение 1
байқаудың статистикалық       к приказу Председателя Комитета
нысаны                            по статистике Министерства национальной
Статистическая форма         экономики Республики Казахстан
общегосударственного           от 20 декабря 2016 года № 319
статистического наблюдения                        Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
                    министрлігінің Статистика комитеті төрағасының
                        2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 66 бұйрығына
       3-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 181112004
Код статистической формы 181112004
   Автомобиль жəне қалалық электр
1-ТР (авто, электр)      көлігінің жұмысы туралы есеп 
1-ТР (авто, электро)     Отчет о работе автомобильного и 
                         городского электрического транспорта

Жылдық  Есепті кезең                     жыл
Годовая  Отчетный период           год

Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызметінің негізгі түрі - «Автомобиль көлігімен 
жүктерді тасымалдау жəне тасымалдау бойынша көрсетілген қызметтер» (Экономикалық 
қызмет түрлерінің номенклатурасы (бұдан əрі – ЭҚЖЖ) 49.4-кодына сəйкес), негізгі жəне 
қосалқы қызмет түрі «Құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігі» (ЭҚЖЖ коды 49.3) болып 
табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық бөлімшелері, сондай-
ақ (ЭҚЖЖ 49.31.2 жəне 49.31.2 кодтары) қалалық электр көлігі қызметтерін жүзеге асы-
ратын дара кəсіпкерлер тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения, независимо от 
численности работников, с основным видом деятельности - «Грузовые перевозки автомо-
бильным транспортом и услуги по перевозкам» (согласно коду Номенклатуры видов эконо-
мической деятельности (далее – ОКЭД) 49.4), с основным и вторичным видом деятельности 
«Прочий пассажирский сухопутный транспорт» (код ОКЭД 49.3), а также индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на городском электрическом транспорте 
(коды ОКЭД 49.31.2 и 49.31.3). 

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 20 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок пр едставления – до 20 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

ЖСН коды
код ИИН 

Есепті жыл соңына көлік жұмысының негізгі көрсеткіштерін көрсетіңіз
Укажите основные показатели работы транспорта на конец отчетного года

Жол 
коды 
Код 

строки

Көрсеткіштің атауы 
Наименование показателя
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1 Көлік құралдарының жалпы тізімдік саны, 

бірлік Общее списочное число транспортных 
средств, единиц 

(Жалғасы 23-бетте) 
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1.1 одан: жалға берілген көлік құралдарының 
жалпы тізімдік саны из них: общее списоч-
ное число транспортных средств, сданных 
в аренду 

1.1.1 одан: жүргізушімен қоса жалға берілген из 
них: сданные в аренду с водителем 

2 Теңгерімде есепте тұрған көлік 
құралдарының жалпы жүккөтергіштігі (жүк 
көлігі үшін 0,1 тоннаға дейінгі дəлділікпен), 
тонна Общая грузоподъемность (с точно-
стью до 0,1 тонн для грузового транспорта) 
транспортных средств, числящихся на ба-
лансе, тонн 

3 Теңгерімде есепте тұрған көлік жалпы 
жолаушылар сыйымдылығы (жолаушы 
көлігі үшін 1 орынға дейінгі дəлділікпен), 
орын Общая пассажировместимость (с точ-
ностью до 1 места для пассажирского транс-
порта) транспортных средств, числящихся на 
балансе, мест 

4 Жалға алынған көлік құралдарының жал-
пы тізімдік саны, бірлік Общее списочное 
число транспортных средств, взятых в арен-
ду, единиц 

4.1 одан: жеке тұлғалардан жалға алынған из 
них: взятые в аренду у физических лиц 

5 Көлік құралдарының кəсіпорын иелігінде 
болған уақыты, машина-күн Время пребы-
вания транспортных средств в распоряжении 
предприятия, машино-дней 

5.1 одан: жеке меншіктегі көлік құралдарының
из них: собственных транспортных средств 

6 Көлік құралдарының жұмыста болған 
уақыты, машина-күн Время пребывания 
транспортных средств в работе, машино-дней 

6.1 одан: жеке меншіктегі көлік құралдарының
из них: собственных транспортных средств 

7 Көлік құралдарының жалпы жүріп өткен 
жолы, мың километр Общий пробег транс-
портных средств, тысяч километров 

7.1 одан: жүкпен (жолаушылармен) жүріп 
өткен жолы из них: пробег с грузом (с пас-
сажирами) 

8 Бір жолмен есептегендегі жайылыңқы 
жолдың (желінің) ұзындығы, километр 
Протяженность развернутого пути (линии) в 
однопутном 
исчислении, километров 

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)  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:
* 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 20 желтоқсандағы №319 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 66 бұйрығына 4-қосымша

«Автомобиль жəне қалалық электр көлігінің жұмысы туралы есеп» 
(коды 181112004, индексі 1-ТР (авто, электр), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Автомобиль жəне қалалық электр көлігінің жұмысы туралы есеп» (коды 
181112004, индексі 1-ТР (авто, электр), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статисти-
ка туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне «Автомобиль жəне қалалық электр көлігінің жұмысы туралы есеп» (коды 181112004, 
индексі 1-ТР (авто, электр), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) автобус – жүргiзушiнiң орнын қоспағанда, сегiзден астам отыратын орны бар, жолаушы-

лар мен багажды тасымалдауға арналған автомобиль көлiгі құралы;
2) метрополитен – көліктің өзге түрлерінің желілерінен жəне жаяу жүргіншілердің оларға 

өту жолынан оқшауланған (бөлінген, бір деңгейдегі қиылыстары жоқ) жолдар бойынша жо-
лаушылар мен багажды əлеуметтік маңызы бар тұрақты тасымалдауды жүзеге асыратын 
қалалық рельстік көлік түрі;

3) такси – төбесiнде орналасқан жəне 500 метрге дейiнгi қашықтықтан жақсы ажыраты-
латын айырым белгiлерімен жабдықталған, жолаушыларды жəне багажды автомобильмен 
тасымалдауға арналған жеңіл автомобиль. Айырым белгiде «Т» (такси) деген жазу жəне/не-
месе өзіне тəн шашкалық белдеуi болуы жəне тəулiктiң қараңғы мезгiлiнде жарықтандырылуы 
тиiс. Такси жарамды таксометрмен немесе кассалық-бақылау машинасымен жарақталады.

3. Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлiмшеге заңды тұлға статистикалық нысан-
ды өткiзу бойынша өкiлеттiк берсе, онда ол өзі орналасқан жердегі статистика органдары-
на осы статистикалық нысанды ұсынады. Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлiмшеде 
статистикалық нысанды өткiзу бойынша өкiлеттiктер болмаса, онда заңды тұлға өзі орналасқан 
жердегі статистика органдарына олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өз құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлiмшелерi бөлінісінде статистикалық нысанды ұсынады.

4. 1-жолда кəсіпорын теңгерімінде тұрған көлік құралдарының саны көрсетіледі жəне 
ұйымның теңгерімге қабылдау, теңгерімнен шығару туралы, лизингтік жылжымалы құрамға 
есепке алуға қабылдау есептен шығаруға қою туралы бұйрықтарына, жалға беру (немесе жалға 
алуды тоқтату) туралы шарттарына, сондай-ақ ұйымдардың жүк автомобиль көлік құралдарын 
бекіту бойынша бұйрықтарына сəйкес айқындалады. 

1.1-жолда жалға берілген машиналар саны көрсетіледі.
1.1.1-жолда жүргізушімен бірге жалға берілген машиналар саны көрсетіледі.
2-жолда əрбір маркадағы көлік құралдарының тізімдік санын микроавтобустар, халықаралық 

автобустар, алысқа қатынайтын жəне туристік қалааралық автобустар үшін – отыруға арналған 
орындар саны бойынша, қалалық, қала маңы жəне жақын жерге қатынайтын қалааралық авто-
бустар үшін – жолаушылардың жалпы сыйымдылығы бойынша анықталатын көбейтінділердің 
сомасы көрсетіледі.

3-жолда əрбір маркадағы жүк автомобильдерінің тізімдік санын өндіруші-зауыттың 
төлқұжаты бойынша олардың жүк көтергіштігіне көбейтінділердің сомасы көрсетіледі.

5-жолдағы автомобильдердің кəсіпорын иелігіндегі болу уақыты есепті кезең ішіндегі əрбір 
жеке автомобильдің шаруашылықта болған барлық күнтізбелік күндерін, демалыс жəне мереке 
күндерін қосқанда, жиынтықтау жолымен анықталады.

6-жолдағы автомобильдердің жұмыста болған уақыты, автомобиль-күндер, тəулік ішінде 
жұмыс істеген ауысымдардың санына қарамастан есепті жылдың əрбір күні желіге жіберілген 
автомобильдердің са нын жиынтықтаумен анықталады. Белгіленген мерзім басталғанға 
дейін (яғни ауысым аяқталғанға дейін) желіден қайтып келген автомобильдер қайту себебіне 
қарамастан, бір күн жұмыс істеген деп есептеледі.

7-жолдағы автомобильдердің жалпы жүрісі жүгі бар (жолаушылары бар) барлық 
автомобильдердің жүрісінен, таксилердің жүрісінен, бос жəне ешбір жүрілмеген жүрістерден 
қалыптасады, бір күнгі жалпы жүрістің шамасы спидометр көрсеткіштері бойынша анықталады.

8-жолда есепті жылдың соңында метрополитен, трамвай (троллейбус) шаруашылығындағы 
барлық жолдар (желілер) теңгерімінде болатын ұзындығы: жолаушылар, жүк, деполық, 
разъездік, тораптық, айналма жолдар жəне басқа да 

жолдар көрсетіледі.
Көлік құралдарының (теңгерімде тұрған, жалға берілген, жалға алынған) саны бойынша, 

жолаушылар сыйымдылығы бойынша, көлік құралдарының кəсіпорын иелігінде жəне жұмыста 
болған уақыты бойынша көрсеткіштер бүтін сандарда толтырылады, қалған көрсеткіштер – 
үтірден кейін бір санмен толтырылуы тиіс. 

5. Респондентте есепті кезеңде осы статистикалық нысан бойынша деректер болмаған 
жағдайда респондент ағымдағы кезеңнің аяқталатын күнінен кешіктірмей нөлдік көрсеткіш-
термен 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.

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
«Есепті кезеңнің соңына көліктің негізгі көрсеткіштері» бөлімі.
1.1-жол ≤ 1-жол əрбір баған үшін;
1.1-жол ≥ 1.1.1-жол əрбір баған үшін;
4-жол ≥ 4.1-жол əрбір баған үшін;
5-жол ≥ 5.1-жол əрбір баған үшін;
6-жол ≤ 5-жол əрбір баған үшін;
6-жол ≥ 6.1-жол əрбір баған үшін;
7-жол ≥ 7.1-жол əрбір баған үшін;
егер 1-жол əрбір баған үшін ≠ 0, онда 2, 3, 5.1-жолдар да əрбір баған үшін ≠ 0 (рұқсат 

берілген бақылау);
егер 1.1.1-жол əрбір баған үшін ≠ 0, онда 1.1-жол да əрбір баған үшін ≠ 0;
егер 4.1-жол əрбір баған үшін ≠ 0, онда 4-жол да əрбір баған үшін ≠ 0.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы
органами государственной статистики          № 319 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 20 декабря 2016 года № 319
статистического наблюдения                        Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
                    министрлігінің Статистика комитеті төрағасының
                        2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 66 бұйрығына
       13-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 181112002
Код статистической формы 181112002
          Қатынас түрлері бойынша əуе көлігінің жұмысы
2-ТР (əуе)                жəне көрсететін қызметтері туралы есеп
2-ТР (авиа)                    Отчет о работе и услугах воздушного 
                       транспорта по видам сообщений

Жылдық  Есепті кезең                     жыл
Годовая  Отчетный период           год

Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызметінің негізгі түрі – жолаушылар əуе көлігі 
(Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы (бұдан əрі – ЭҚЖЖ, 51.1 кодына 
сəйкес), жүк əуе көлігі мен ғарыш көлік жүйесі (ЭҚЖЖ коды 51.2), сондай-ақ əуежайлар 
қызметтері (ЭҚЖЖ коды 52.23.2) болып табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения, независимо от чис-
ленности работников, с основным видом деятельности – воздушный пассажирский транспорт 
(согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности (далее – ОКЭД, код 51.1), 
воздушный грузовой транспорт и транспортная космическая система (код ОКЭД 51.2), а также 
деятельность аэропортов (код ОКЭД 52.23.2).

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10 сəуірге (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 10 апреля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

(5-таңбалы ЭҚЖЖ) экономикалық қызмет түрлерінің 
номенклатурасына сəйкес қызмет түрін көрсетіңіз.
Укажите вид деятельности согласно номенклатуры  
видов экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный).

 
1. Қатынас түрлері бойынша жолаушылар тасымалдау қызметтерінің 
 көлемін көрсетіңіз
 Укажите объем услуг по перевозке пассажиров по видам сообщений

(Жалғасы. Басы 22-бетте) Жол 
коды 
Код 

строки

Көрсеткіштің 
атауы 

Наименование 
показателя

Тасымалданған 
жолаушылар, 

адам 
Перевезено 
пассажиров, 
человек

Жолаушылар 
айналымы, мың 
жолаушы-кило-

метр
Пассажирооборот, 
тысяч пассажиро-

километров

Жолаушылар тасы-
малынан түскен та-
быс, мың теңге 

Доходы от перевозки 
пассажиров, тысяч 

тенге

А Б 1 2 3
1 Барлығы 

Всего
соның ішінде: 
в том числе:

Х Х Х

1.1 халықаралық 
международное

1.2 республикаішілік 

внутриреспубли-
канское

2. Қатынас түрлері бойынша жүк тасымалдау қызметтерінің көлемін көрсетіңіз
 Укажите объем услуг по перевозке грузов по видам сообщений

Жол 
коды 
Код 

строки

Көрсеткіштің атауы 
Наименование 
показателя

Тасымалданған 
жүк, жолжүгі, 
жүк-жолжүгі, 

тонна 
Перевезено 

(транспортирова-
но) грузов, бага-
жа, грузобагажа, 

тонн

Жүк айналымы, 
мың тонна-ки-

лометр 
Грузооборот, 

тысяч тонно-кило-
метров

Жүк, жолжүгі, 
жүк-жолжүгі тасы-
малынан түскен 
табыс, мың теңге 

Доходы от перевозки 
(транспортировки) 
грузов, багажа, 

грузобагажа, тысяч 
тенге

А Б 1 2 3
1 Барлығы 

Всего
соның ішінде: 
в том числе:

Х Х Х

1.1 халықаралық 
международное

1.2 республикаішілік 

внутриреспубли-
канское

3. Қосалқы көлік қызметтері жəне көлік құралдарын экипажымен қоса жалға беруден 
түскен табыстарды көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите доходы от вспомогательной транспортной деятельности и от сдачи в аренду транс-
портных средств с экипажем, тысяч тенге

Жол коды 
Код строки

Көрсеткіштің атауы 
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Қосалқы көлік қызметінен түскен табыс 

Доходы от вспомогательной транспортной деятельности
2 Көлік құралдарын экипажымен қоса жалға беруден түскен 

табыс
Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с экипажем

4. Əуе көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштерін көрсетіңіз 
 Укажите основные показатели работы воздушного транспорта 
Жол коды 
Код строки

Көрсеткіштің атауы Наименование по-
казателя

Халықаралық 
Международные

Ішкі 
Внутренние

А Б 1 2
Тұрақты əуе тасымалдаулары 

Регулярные авиаперевозки
Х Х

1 ұшақ-километр, мың км1 
самолето-километры, тысяч км

2 əуе кемелерін жөнелту, бірлік 
отправления воздушных судов, единиц

3 ұшқан уақыты, сағат 
налет часов, часов

4 орындалған жолаушы-километр, 
мың жкм2 
выполненные пассажиро-километры, 
тысяч пкм

5 қолданыстағы кресло-километр, 
мың жкм 
располагаемые кресло-километры, ты-
сяч пкм

6 орындалған тонна-километр, мың ткм3 
выполненные тонно-километры, ты-
сяч ткм

7 қолданыстағы тонна-километр, 
мың ткм 
располагаемые тонно-километры, ты-
сяч ткм
Тұрақсыз (чартерлік) əуе тасымал-
даулары
Нерегулярные (чартерные) авиапе-
ревозки

Х Х

Ескертпе:
Примечание:
1 Км – километр
 Км – километр
2Жкм – жолаушы-километр
 Пкм – пассажиро-километр
3 Ткм – тонна-километр
 Ткм – тонно-километр

Жол коды 
Код строки

Көрсеткіштің атауы 
Наименование показателя

Халықаралық 
Международные

Ішкі 
Внутренние

А Б 1 2
8 ұшақ-километр, мың км 

самолето-километры, тысяч км
9 əуе кемелерін жөнелту, бірлік 

отправления воздушных судов, единиц
10 ұшқан уақыты, сағат 

налет часов, часов
11 орындалған жолаушы-километр, 

мың жкм 
выполненные пассажиро-километры, 
тысяч пкм

12 қолданыстағы кресло-километр, 
мың жкм 
располагаемые кресло-километры, ты-
сяч пкм

13 орындалған тонна-километр, мың ткм 
выполненные тонно-километры, ты-
сяч ткм

14 қолданыстағы тонна-километр, 
мың км 
располагаемые тонно-километры, ты-
сяч ткм

5. Халықаралық қатынастар санын көрсетіңіз (тек қана халықаралық ұшуларды жүзеге 
асыратын əуежайлар толтырады), бірлік
Укажите число международных сообщений (заполняют только аэропорты, обеспечивающие 
выполнение международных полетов), единиц 

Жол коды 
Код строки

Көрсеткіштің атауы 
Наименование показателя

Ұлттық əуе 
кемелерімен 
жасалған 

Выполнено нацио-
нальными воздуш-

ными судами

Шетелдік əуе 
кемелерімен 
жасалған 

Выполнено ино-
странными воз-
душными судами

А Б 1 2
1 Халықаралық қатынастар саны

Число международных сообщений 
6. Қайталама қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемдерін 
көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите объемы произведенной продукции (работ, услуг) по вторичным видам деятель-
ности, тысяч тенге

Жол коды 
Код строки

Қызмет түрінің 
атауы 

Наименование вида 
деятельности

ЭҚЖЖ4 
коды 
Код 
ОКЭД 

Қайталама қызмет түрлері бойынша өнді-
рілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемдері 

Объем произведенной продукции (работ, ус-
луг) по вторичным видам деятельности

А Б В 1
1 Барлығы 

Всего
Х

соның ішінде: в 
том числе:

Х Х

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

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

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз5

Согласны на опубликование первичных данных  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз5

Не согласны на опубликование первичных данных 

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:
4 Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы (5-таңбалы ЭҚЖЖ) Комитеттің www.
stat.gov.kz Интернет-ресурсында «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан
 Номенклатура видов экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный) размещена на 
Интернет-ресурсе Комитета www.stat.gov.kz в разделе «Классификаторы»
5 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 20 желтоқсандағы №319 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 66 бұйрығына 14-қосымша

«Қатынас түрлері бойынша əуе көлігінің жұмысы жəне көрсететін қызметтері туралы 
есеп» (коды 181112002, индексі 2-ТР (əуе), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Қатынас түрлері бойынша əуе көлігінің жұмысы жəне көрсететін қызметтері 
туралы есеп» (коды 181112002, индексі 2-ТР (əуе), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасы 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 
8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Қатынас түрлері бойынша əуе көлігінің жұмысы жəне 
көрсететін қызметтері туралы есеп» (коды 181112002, индексі 2-ТР (əуе), кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды. 

2. Статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар пайдаланылады:
1) əуе кемесі – жер (су) бетінен шағылысқан ауамен өзара əрекеттесуден өзгеше ауамен 

өзара əрекеттесу есебінен атмосферада қалықтайтын ұшу аппараты;
2) республикаішілік тасымалдаулар – Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан 

елді мекендер арасындағы тасымалдаулар болып бөлінеді;
3) халықаралық тасымалдаулар – Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттер 

арасындағы немесе Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік тасымалдаулар.
3. Егер құрылымдық бөлiмшеге статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкiлеттiктер 

заңды тұлғамен берілсе, онда ол осы статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша 
статистика органдарына тапсырады. Егер құрылымдық бөлiмшенің статистикалық нысанды 
тапсыру бойынша өкiлеттiктері болмаса, онда заңды тұлға өзінің құрылымдық бөлiмшелерi 
бөлінісінде олардың орналасқан жерін көрсете отырып, статистикалық нысанды өзінің 
орналасқан жері бойынша статистика органдарына тапсырады.

4. 1-бөлімнің 1-бағанында əуе көлігімен тасымалданған жолаушылар саны есепті кезеңде 
азаматтық авиация ұшақтарымен тасымалданған барлық жолаушылар санының жиынтығы 
ретінде есептеледі. Жолаушыларды тасымалдау статистикасындағы байқау бірлігі жолау-
шы-сапар болып саналады.

2-бағанда əуе көлігіндегі жолаушылар айналымы əрбір ұшу учаскесінде тасымалданған 
жолаушылар санын осы учаскеге сəйкес пайдалану қашықтығына көбейтудің жиынтығы ретінде 
анықталады. Өлшем бірлігі жолаушы-километр, яғни жолаушының 1 километр қашықтыққа 
орын ауыстыруы болып табылады. 

5. 1, 2-бөлімдердің 3-бағанында табыстар халықаралық əуе желілері, ішкі қатынас желілері 
бойынша жолаушылар, пошта мен жүк тасымалынан түскен табыстарды қамтиды.

6. 2-бөлімнің 1-бағанында əуе көлігінде тасымалданған жүктер саны есепті кезеңде 
ұшақтармен тасымалданған барлық жүктер, пошта жəне ақылы багаж салмағының жиынтығы 
ретінде есептеледі.

2-бөлімнің 2-бағанында жүк айналымы əрбір ұшу учаскесінде тасымалданған жүк пен по-
шта тоннасының санын осы учаскеге сəйкес пайдалану қашықтығына көбейтіндісінің жиынтығы 
ретінде есептеледі.

7. 3-бөлімнің 1-жолы келесі табыстарды қамтиды: 
1) сақтау жəне жүктерді көліктік өңдеу қызметтерінен (жүк жəне багажды тиеу жəне түсіру, 

жүкті бекіту жəне түсіру (стивидорлық жұмыстар), тауарлардың барлық түрлеріне арналған 
қоймалау қызметтері, сыртқы сауда аймақтарында тауарларды сақтау);

2) өзге де қосалқы көлік қызметтерінен (терминал (əуежай) қызметтері), ұшу-қону жолда-
рын пайдалану қызметтері, навигациямен байланысты қызметтер, əуе кеңістігін пайдалануды 
реттеу қызметтер, азаматтардың көлік құралдарын сақтау бойынша қызметтер, аэродромда 
өрт сөндіру жəне өртке қарсы шаралар қызметтері);

3) жүк тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қызметтерінен (жүкті экспедициялау, көлік 
құжаттамалары мен жол парақтарын дайындау, кеден агенттерінің қызметтері).

2-жолда жалға беру шартына сəйкес көлік құралын экипажымен жалға алғаны үшін төлем 
көрсетіледі.

8. 4-бөлімдегі тұрақты əуе тасымалдауларға брондалған ресми жарияланған кестеге сəйкес 
сыйақы үшін жоспарланған жəне орындалған ұшулар немесе кез келген агенттіктерде тікелей 
брондалған орын алған, жүйелі ұшу сериясын орындайтын жеткілікті жиі ұшулар жатады. 

Тұрақсыз (чартерлі) əуе тасымалдауларға блок-чартерлі тасымалдау (тұрақты кестеде 
көрсетілген, бірақ сол немесе ұқсас маршрут жəне кестемен жүзеге асырылған чартерлі 
ұшулар, ұшу негізінде чартерлі тасымалдау үшін əуе кемелерінің барлық сыйымдылығы 
толтырылған тасымалдау) жатады.

Тасымалдау көрсеткіштерін анықтау үшін жолдама тасымалдау құжаттарына сəйкес жəне 
əрбір рейстің «Ұшуға тапсырмаларында» көрсетілген деректер пайдаланылады.

Тасымалдау туралы деректер пайдаланған кодпен бірлесіп, мəліметтерді пульдік 
келісім шегінде блок-чартерлі тасымалдау принципі бойынша, орынды блокада жасау ту-
ралы келісім шегінде, қызмет көрсетілетін рейстермен бірлескен жағдайында жəне жалға 
берілген əуе кемелерімен тасымалдау жағдайында рейстерді нақты орындайтын, яғни 
«Пайдаланушының сертификаты» көрсетілген тасымалдаулар орындалған əуе кемелері 
қосылған əуе тасымалдағаны ұсынады.

1 жəне 8-жолдарда əрбір тасымалдау түрлері бойынша сəйкес кезеңнің ұзақтығы мен əуе 
кемелерінің барлық типтеріне орындалған ұшулар кезеңдер саны көбейтіндісінің нəтижесінен 
алынған туындының сомасы көрсетіледі.

2 жəне 9-жолдарда əрбір тасымалдау түрі бойынша əуе кемелерінің типтері мен барлық 
орындалған рейстерге əуежайдан əуе кемелерін жөнелтулер саны көрсетіледі.

3 жəне 10-жолдарда əуе кемелерінің ұшуының бастапқы қозғалысынан ұшып бара жатқан 
жол жəне тоқтату кезеңіне дейін жəне барлық сағаттар саны көрсетіледі.

4 жəне 11-жолдарда əрбір тасымалдау түрлері бойынша арақашықтық осы кезеңге сəйкес 
келетін ұшу əрбір кезеңіне тасымалданған жолаушылардың туындысының сомасы көрсетіледі.

5 жəне 12-жолдарда əрбір тасымалдау түрлері бойынша сəйкес келетін кезеңнің ұзақтығына 
ұшқыштың əрбір кезеңіне сатуға ұсынылған орындықтары туындысының сомасы көрсетіледі. 
Қолданыстағы кресло-километрлерді (шекті жолаушылар айналымын) есептеу барысында 
қосымша отын немесе басқа да жүктер кесірінен тасымалданған жолаушыларды тасымалдау 
үшін берілмеген орындықтар саналмайды.

6 жəне 13-жолдарда əрбір тасымалдау түрлері бойынша арақашықтық кезеңіне сəйкес 
келетін ұшудың əрбір кезеңіне туындалған тонна, барлық орындалған рейстер бойынша жо-
лаушы, пошталық жəне жүк тонна-километр сомасы көрсетіледі.

Орындалған жолаушы тонна-километр жолаушыайналымды 0,09 коэффицентіне көбейту 
арқылы анықталады, ол жолаушының орташа салмағы қол жүгін қоса алғанда 90 кг-ға тең 
деп қолданылады.

Орындалған тонна – километр əрбір кезеңдегі тоннамен есептегендегі тасымалданған 
жүк санын (сəйкесінше пошталар) кезеңнің ұзақтығына көбейтуден алынған көбейтінділердің 
жиынтығы.

Ұшу кезеңінде тасымалданған жүк, пошта саны ұшудың осы кезеңінде əуе көлігінің бор-
тында болған жүк, поштаның санына тең.

7 жəне 14-жолдарда əрбір тасымалдау түрлері бойынша сəйкес келетін кезеңнің 
ұзақтығына ұшудың əрбір кезеңіне жайғасқан коммерциялық тоннамен тиегіш туындысының 
сомасы көрсетіледі.

2-бағандағы ішкі əуе тасымалдауға жіберілу пункті, белгіленген пункті жəне бір мемлекет 
аумағында орналасқан аялдамада барлық қарастырылған пункттер орындалу барысындағы 
əуе тасымалдау жатады.

Əуе кемелерді жөнелту көрсеткішінен басқа көрсеткіштер үтірден кейін бір санмен тол-
тырылуы тиіс. 

9. 5-бөлімдегі «Халықаралық қатынастар саны» жөнелту жəне (немесе) межелі пункттері 
Қазақстан аумағында болған жағдайда ғана толтырылады.

10. 6-бөлімдегі қызметтің қайталама түріне негізгіден басқа, үшінші тұлға үшін тауарларды 
(көрсетілетін қызметтерді) өткізу мақсатында жүзеге асырылатын қызмет түрі жатады.

Б бағанында Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (бұдан əрі – ЭҚЖЖ) 
сəйкес 5 таңба бөлінісінде – қызметтің қайталама түрлерінің атаулары, ал «ЭҚЖЖ коды» 
бағанында 5 таңбаға дейін ЭҚЖЖ сəйкес саланың коды көрсетіледі.

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

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.

Ескертпе: Х – бұл айқындама толтыруға жатпайды.
13. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) «Қатынас түрлері бойынша жолаушылар тасымалдау қызметтерінің көлемі» 1-бөлім:
əрбір баған үшін 1-жол = 1.1, 1.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.1-жол = 1.1.1, 1.1.2-жолдарының ∑.
2) «Қатынас түрлері бойынша жүк тасымалдау қызметтерінің көлемі» 2-бөлім:
əрбір баған үшін 1-жол = 1.1, 1.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.1-жол = 1.1.1, 1.1.2-жолдарының ∑.
3) «Қайталама қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемдері» 6-бөлім:
1-жол = барлық қалған жолдардың ∑.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы
органами государственной статистики          № 319 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 20 декабря 2016 года № 319
статистического наблюдения                        Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
                    министрлігінің Статистика комитеті төрағасының
                        2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 66 бұйрығына
       15-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 181112003
Код статистической формы 181112003
       Қатынас түрлері бойынша автомобиль жəне 
2-ТР (авто, электр)     қалалық электр көлігінің қызметтері туралы есеп
2-ТР (авто, электро)        Отчет об услугах автомобильного и городского
        электрического транспорта по видам сообщений

Жылдық  Есепті кезең                     жыл
Годовая  Отчетный период           год

Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызметінің негізгі жəне қайталама түрі – 
құрлықтағы өзге де жолаушылар көлігі (Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатура-
сы (бұдан əрі - ЭҚЖЖ) 49.3 - кодына сəйкес), автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау 
мен тасымалдау бойынша көрсетілген қызметтері (ЭҚЖЖ коды 49.4) болып табылатын 
заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, 
сондай-ақ (ЭҚЖЖ 49.31.2 жəне 49.31.3 кодтары) қалалық электр көлігінде жолаушылар-
ды тасымалдауды жүзеге асыратын дара кəсіпкерлер тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения, независимо от чис-
ленности работников, с основным и вторичным видом деятельности – прочий пассажирский 
сухопутный транспорт (согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности (далее 
– ОКЭД) 49.3), грузовые перевозки автомобильным транспортом и услуги по перевозкам (код 
ОКЭД 49.4), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пасса-
жиров на городском электрическом транспорте (коды ОКЭД 49.31.2 и 49.31.3).

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10 сəуірге (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 10 апреля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

ЖСН коды
код ИИН 

(5-таңбалы ЭҚЖЖ) экономикалық қызмет түрлерінің 
номенклатурасына сəйкес қызмет түрін көрсетіңіз
Укажите вид деятельности согласно номенклатуры  
видов экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный) 

1. Қатынас түрлері бойынша жолаушылар тасымалдау қызметтерінің көлемін көрсетіңіз
 Укажите объем услуг по перевозке пассажиров по видам сообщений 

Жол 
коды 
Код 

строки

Көрсеткіштің атауы 
Наименование показателя

Тасымал-
данған жо-
лаушылар, 

адам 
Перевезено 
пассажиров, 
человек

Жолаушылар 
айналымы, мың 
жолаушы-кило-

метр 
Пассажирооборот, 
тысяч пассажиро-

километров

Жолаушылар 
тасымалынан 
түскен табыс, 
мың теңге 
Доходы от 
перевозки 
пассажиров, 
тысяч тенге

А Б 1 2 3
1 Барлық қатынастардағы 

барлығы 

Всего во всех сообщениях 
cоның ішінде 
в том числе

Х Х Х

1.1 халықаралық 
международное 

1.1.1 автобустар 
автобусы 

1.1.2 такси 
1.2 республикаішілік 

внутриреспубликанское 
1.2.1 облыс ішіндегі 

внутриобластное
1.2.1.1 автобустар 

автобусы 
1.2.1.2 такси 
1.2.2 облысаралық

межобластное
1.2.2.1 автобустар 

автобусы 
1.2.2.2 такси 

1.3 қаламаңы 
пригородное 

1.3.1 автобустар 
автобусы 

1.3.2 такси 
1.4 қалалық 

городское 
1.4.1 автобустар 

автобусы 
1.4.2 такси 
1.4.3 трамвайлар 

трамваи 
1.4.4 троллейбустар 

троллейбусы 
1.4.5 метрополитен 
1.4.6 өзге де түрлері (арқан 

жолдары) 
прочие виды (канатные 
дороги)

2. Қатынас түрлері бойынша жүк тасымалдау қызметтерінің көлемін көрсетіңіз
 Укажите объем услуг по перевозке грузов по видам сообщений

Жол 
коды 
Код 

строки

Көрсеткіштің атауы 
Наименование показателя

Тасымал-
данған жүк, 
жолжүгі, жүк-
жолжүгі, тонна 
Перевезено 

(транспор-ти-
ровано) грузов, 
багажа, грузо-
багажа, тонн 

Жүк айна-
лымы, 
мың 
тонна-

километр 
Грузо-
оборот, 
тысяч 

тонно-ки-
лометров 

Жүк, жолжүгі, 
жүк-жолжүгі 
тасымалынан 
түскен табыс, 
мың теңге 

Доходы от перевозки 
(транспортировки) 
грузов, багажа, 

грузобагажа, тысяч 
тенге 

А Б 1 2 3
1 Барлық қатынастардағы 

барлығы 

Всего во всех сообщениях 
 cоның ішінде 

в том числе
Х Х Х

1.1 халықаралық 
международное 
из него
одан

Х Х Х

1.1.1 транзит
1.2 республикаішілік 

внутриреспубликанское 
1.2.1 облыс ішіндегі 

внутриобластное 
1.2.2 облысаралық 

межобластное 

1.3 қаламаңы
пригородное 

1.4 қалалық 
городское 

3. Қатынас бөлінісінде түрлері бойынша жүк тасымалдау көлемін көрсетіңіз
 Укажите объемы по перевозке грузов по видам в разрезе сообщений

Жол 
коды 
Код 

строки

Жүк түрлерінің 
атауы1 

Наименование 
видов грузов

Тасымал-
данған жүк, 
жолжүгі, жүк-
жолжүгі, тон-
на Перевезено 
(транспортиро-
вано) грузов, 
багажа, грузо-
багажа, тонн

соның ішінде 
в том числе

Жүк, жолжүгі, 
жүк-жолжүгі 
тасымалынан 
түскен табыс, 
мың теңге 

Доходы от перевозки 
(транспортировки) 
грузов, багажа, 

грузобагажа, тысяч 
тенгеха
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қ
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е

А Б 1 2 3 4 5 6
1 Барлығы 

Всего 
cоның ішінде 
в том числе

Х Х Х Х Х Х

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20

1-жолдан
Из строки 1

Х Х Х Х Х Х

1.21 қауіпті жүктер 
опасные грузы 

1.22 контейнердегі 
жүктер грузы в 
контейнерах 

Ескертпе:
Примечание:
1 Б бағаны осы Статистикалық нысанды толтыру жөніндегі нұсқаулыққа ұсынылатын 
Жүк түрлерінің тізбесіне сəйкес толтырылады.
 Графа Б заполняется в соответствии с Перечнем видов грузов, прилагаемом к Инструкции 
по заполнению настоящей статистической формы.

4. Қосалқы көлік қызметтері жəне көлік құралдарын жүргізушісімен (экипажымен) қоса 
жалға беруден түскен табыстарды көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите доходы от вспомогательной транспортной деятельности и от сдачи в аренду транс-
портных средств с водителем (экипажем), тысяч тенге

Жол коды 
Код строки

Көрсеткіштің атауы 
Наименование показателя

Барлығы 
Всего 

А Б 1
1 Қосалқы көлік қызметінен түскен табыс 

Доходы от вспомогательной транспортной деятельности 
2 Көлік құралдарын жүргізушісімен (экипажымен) қоса жалға 

беруден түскен табыс 
Доходы от сдачи в аренду транспортных средств с водителем 
(экипажем) 

5. Қайталама қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемдерін 
көрсетіңіз, мың теңге 
Укажите объемы произведенной продукции (работ, услуг) по вторичным видам деятель-
ности, тысяч тенге

Жол коды 
Код строки

Қызмет түрінің 
атауы 

Наименование 
вида деятель-

ности

ЭҚЖЖ2 
коды 
Код 
ОКЭД 

Қайталама қызмет түрлері бой-
ынша өндірілген өнім (жұмыс, 

қызмет) көлемдері 
Объем произведенной продукции 

(работ, услуг) по вторичным видам 
деятельности

А Б В 1
1 Барлығы Всего Х

cоның ішінде 
в том числе

Х Х

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Ескертпе:
Примечание:
2 Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы (5-таңбалы ЭҚЖЖ) Комитеттің www.
stat.gov.kz Интернет-ресурсында «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан
 Номенклатура видов экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный) размещена на 
Интернет-ресурсе Комитета www.stat.gov.kz в разделе «Классификаторы»

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

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

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз3

Согласны на опубликование первичных данных  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз3

Не согласны на опубликование первичных данных 

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 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 20 желтоқсандағы №319 бұйрығына 6-қосымша

 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 

төрағасының 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 66 бұйрығына 16-қосымша

«Қатынас түрлері бойынша автомобиль жəне қалалық электр көлігінің қызметтері 
туралы есеп» (коды 181112003, индексі 2-ТР (авто, электр), кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 

жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Қатынас түрлері бойынша автомобиль жəне қалалық электр көлігінің қызметтері ту-
ралы есеп» (коды 181112003, индексі 2-ТР (авто, электр), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасы 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 
8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Қатынас түрлері бойынша автомобиль жəне 
қалалық электр көлігінің қызметтері туралы есеп» (коды 181112003, индексі 2-ТР (авто, электр), 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
(бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) республикаішілік – Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан елді мекендер 

арасындағы тасымалдаулар болып бөлінеді;
2) ауданаралық (облысішілік қаларалық) – бір облыс шегіндегі, əртүрлі аудандардағы 

елді мекендер арасында жүзеге асырылатын немесе облыстық маңызы бар қалалармен елді 
мекендерді жалғастыратын тасымалдау; 

3) облысаралық қалааралық – əртүрлі облыстардағы елді мекендердің арасында жүзеге 
асырылатын немесе республикалық маңызы бар қалалармен, астанамен елді мекендерді 
жалғастыратын тасымалдау;

4) қалалық (ауылдық) – елді мекеннің белгіленген шекарасының шегіндегі тасымалдау; 
5) қала маңындағы – елді мекеннің белгіленген шекарасынан бастап есептелетін, ұзақтығы 

елу километрге дейінгі қала маңындағы аймақтағы елді мекенмен жалғастыратын маршрут-
тар бойынша тасымалдау;

6) халықаралық – Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттер арасындағы немесе 
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік тасымалдаулар.

3. Егер құрылымдық бөлiмшеге статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкiлеттiктер 
заңды тұлғамен берілсе, онда ол осы статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша 
статистика органдарына тапсырады. Егер құрылымдық бөлiмшенің статистикалық нысанды 
тапсыру бойынша өкiлеттiктері болмаса, онда заңды тұлға өзінің құрылымдық бөлiмшелерi 
бөлінісінде олардың орналасқан жерін көрсете отырып, статистикалық нысанды өзінің 
орналасқан жері бойынша статистика органдарына тапсырады.

4. 1-бөлімнің 1-бағаны 1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.3.1, 1.4.1- жолдары қолданылатын тариф-
терге қарамастан, сондай-ақ тегін жол жүру құқығын немесе кəсіпорындар (ұйымдар) төлеген 
жол жүру құжаттарын пайдаланатын жолаушыларды қоса алғанда, барлық тасымалданған 
жолаушылар қосындысын қамтиды.

1-бағанның 1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.3.1-жолдарында жолаушыларды маршруттық автобу-
стармен тасымалдау сатылған билеттер саны бойынша анықталады.

Тасымалдаудың билетсіз жүйесі болғанда маршруттық автобустармен тасымалданған 
жолаушылар саны жол жүру құнына байланысты, алынған табысты қолданылатын тарифке 
бөлу арқылы сараланып анықталады.

Тапсырыстағы автобустармен тасымалданған жолаушылар саны былайша есептелінеді:
1) қалалық жəне қаламаңылық қатынастарында (туристік-экскурсиялық автобустардан 

басқа) - жолаушылар айналымын (есептік) қала маңындағы қатынаста жолаушы сапарының 
орташа қашықтығына бөлу арқылы, егер шаруашылықта мұндай деректер болмаса, онда 
есептеу үшін 15 километрге тең қашықтық алынады;

2) республикаішілік жəне халықаралық қатынастарда, сондай-ақ қатынастың барлық 
түріндегі туристік - экскурсиялық автобустарда - жол қағазында көрсетілген жолаушылар са-
нына тең етіп қабылданады, бірақ автобуста отыруға арналған орындар санынан аспауы тиіс.

1-бағанның 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2.2, 1.3.2, 1.4.2-жолдары олардың автомобиль-километрдегі 
ақылы жүрген жолын таксидегі жолаушылардың орташа санына көбейтіп жəне нəтижесін 
жолаушыларды тасымалдаудың орташа ара қашықтығына бөлумен анықталады. Таксидегі 
жолаушылардың орташа саны екі жолаушыға тең деп алынады. Таксимен жолаушылар 
тасымалдаудың орташа ара қашықтығы қала маңына қатынайтын автобуспен жолаушылар 
тасымалдаудың орташа ара қашықтығына тең деп алынады.

1-бағанның 1.4.1-жолында маршруттық автобустармен тасымалданған ақылы жолау-
шылар саны:

1) кондукторлары бар автобустарда сатылған билеттердің саны бойынша;
2) маршруттық автобуспен жол жүру үшін абономенттік талондар мен бір жолғы билеттерді 

сатудан түскен түсімді осы қала (маршрут) үшін бекітілген тарифке бөлу арқылы;
3) айлық жол жүру билеттерін сатқан кезде - сатылған билеттер санын бір айдағы жол 

жүрудің есептік санына көбейту арқылы анықталады.
1-бағанның 1.4.3, 1.4.4-жолдарына ақылы жол жүретін азаматтарды жəне тегін жүру құқығын 

пайдаланатындарды тасымалдау жатады.
Жолақы төлейтін жолаушылар саны мынадай құжаттар негізінде анықталады:
1) кондуктормен бір жолаушы - сапарына белгіленген тариф бойынша бір жолғы билетті 

жеке азаматтарға сату кезінде, тасымалданған жолаушылар саны сатылған билеттердің са-
нына тең етіп қабылданады;

2) кондукторсыз бір жолаушы - сапарына белгіленген тариф бойынша абономенттік та-
лондар мен бір жолғы билеттерді жеке азаматтарға сату кезінде тасымалданған жолаушылар 
саны абономенттік талондар мен бір жолғы билеттерді сатудан түскен түсімді осы қала үшін 
белгіленген бірыңғай тарифке бөлу арқылы анықталады.

Республикаішілік тасымалдауға – қаланың (басқа елді мекеннің) шегінен тыс 50 километ-
рден аса қашықтыққа тасымалдау жатады. 

Қаламаңылық тасымалдауға қаланың (басқа елді мекеннің) шегінен тыс 50 километрге 
дейін қашықтықты қоса тасымалдау жатады.

Автобус, трамвай, троллейбус көлігімен қалалық тасымалдауға қала (басқа елді мекен) 
шегіндегі маршруттарда жүзеге асырылатын тасымалдау жатады. 

Тасымалданған жолаушылар саны барлық санаттағы адамдар үшін бір айда 50 сапар 
есебінен анықталады.

2-бағанында жолаушылар айналымы тасымалдаудың əрбір позициясы бойынша жолау-
шылар санын тасымалдау қашықтығына көбейтудің қосындысымен анықталады

2-бағанның 1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.3.1, 1.4.1-жолдары тасымалданған жолаушылар санының 
сапардың орташа қашықтығына көбейтіндісі ретінде анықталады.

2-бағанның 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2.2, 1.3.2, 1.4.2-жолдары таксидің ақылы жүрген жолын 
тасымалданған жолаушылардың орташа санына (екі жолаушыға тең) көбейту арқылы 
анықталады.

2-бағанның 1.4.3, 1.4.4-жолдары тасымалданған жолаушылар санын жолаушы сапарының 
орташа қашықтығына көбейту арқылы анықталады. 

3-бағанның 1.1.1, 1.2.1.1, 1.2.2.1, 1.3.1, 1.4.1-жолдарына жол жүру билеттерінің барлық 
түрлерін сатудан (жеке азаматтарға, сондай-ақ кəсіпорындар мен ұйымдарға) түскен нақты 
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ақшалай түсімінің жалпы сомасы, сондай-ақ тапсырыстық автобустармен жолаушыларды та-
сымалдаудан түскен ақшалай түсім қосылады.

3-бағанның 1.1.2, 1.2.1.2, 1.2.2.2, 1.3.2, 1.4.2-жолдарына таксилермен
жолаушыларды тасымалдаудан алынған ақшалай түсімнен басқа (таксилерге телефон 

арқылы алдын ала тапсырыс беруден түсетін табыстарды есепке алғанда), сонымен қатар 
байланыс органдарының пошта мен мерзімдік басылымдарды тасымалдауынан қолма-қол 
ақшасыз есеп айыру бойынша түскен табыстар да қосылады.

3-бағанның 1.4.3, 1.4.4-жолдарына жеке азаматтарға, сондай-ақ кəсіпорындар мен 
ұйымдарға жол жүру құжаттарының барлық түрін сатудан түскен нақты ақшалай түсімнің 
жалпы сомасы енгізіледі.

Жолаушыларды тасымалдаудан түскен табыстарға, жолаушылар тасымалдау бойынша 
көрсетілген қызметтер үшін дотациялар мен субсидияларда қосылады.

5. 2-бөлімнің 1-бағанының автомобиль көлігімен 1-жолына жүк автомобильдерімен, пикап-
тармен, жеңіл автомобиль шассиіндегі фургондармен жəне автотіркемелермен орындалған 
көлем жиынтығы қосылады. Тасымалданған жүктерді есепке алу, келу мезеті бойынша жүзеге 
асырылады. Тасымалданған жүктер көлемі ыдыс салмағын, əрбір жүргендегі контейнерлер 
салмағын ескере отырып, тасымалданған жүктің нақты салмағы бойынша көрсетіледі.

Автомобиль көлігіндегі 2-бағанның 1-жолы бойынша əрбір жүрісте тасымалданған жүк 
салмағын (автотіркемелермен тасымалданған жүктерді қоса алғанда) жүріс қашықтығына 
көбейтіп, кейін барлық жүрістер бойынша көбейтіндісін қосындылаумен анықталады.

2-бөлімнің 3-бағаны 1-жолы жəне 3-бөлімнің 6-бағаны 1-жолында жүктерді автомобиль-
дермен тасымалдаудан түскен табыстар қолданыстағы тарифтер бойынша тасымалданған 
жүктер саны туралы құжаттар негізінде немесе жасалған шарттарға сəйкес анықталады.

6. 3-бөлімнің «Жүк түрлерінің атауы» Б бағанында Жүк түрлерінің тізбесіне (осы Нұсқаулыққа 
1-қосымша) сəйкес жүктің түрі көрсетіледі.

1.21-жол «Автомобиль көлігімен қауіпті жүктерді тасымалдау қағидаларын жəне Қазақстан 
Республикасының аумағында автокөлік құралдарымен тасымалдауға жол берілетін қауіпті 
жүктердің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрі 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 17 сəуірдегі № 460 бұйрығымен бекітілген қауіпті жүктер 
тізбесіне сəйкес толтырылады (нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№ 11779 тіркелген).

7. 4-бөлімнің 1-жолы келесі табыстарды қамтиды:
1) жүктерді көліктік өңдеу жəне сақтау қызметтерін (жүк жəне багажды тиеу жəне түсіру, 

жүкті бекіту жəне түсіру (стивидорлық жұмыстар), тауарлардың барлық түрлеріне арналған 
қоймалау қызметтері, сыртқы сауда аймақтарында тауарларды сақтау);

2) өзге де қосалқы көлік қызметтерін (терминал қызметтері (автобус вокзалдары мен стан-
салары), автомобиль жолдарын пайдалану қызметтері, азаматтарға тиесілі көлік құралдарын 
сақтау бойынша қызметтер);

3) жүк тасымалдауды ұйымдастыру бойынша қызметтерін (жүкті экспедициялау, көлік 
құжаттамалары мен жол парақтарын дайындау, кеден агенттерінің қызметтері). 

2-жолда жалға беру шартына сəйкес автокөлік құралын жүргізушісімен (экипажымен) жалға 
алғаны үшін төлем көрсетіледі.

8. 5-бөлімінде қайталама қызмет түріне негізгіден басқа, үшінші тұлға үшін тауарларды 
(қызмет көрсетулерді) өткізу мақсатында жүзеге асырылатын қызмет түрі жатады. 

Б бағанында Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (бұдан əрі – ЭҚЖЖ) 
сəйкес 5 таңба бөлінісінде - қызметтің қайталама түрлерінің атаулары, ал «ЭҚЖЖ коды» 
бағанында 5-таңбаға дейін ЭҚЖЖ сəйкес саланың коды көрсетіледі.

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

10. 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.
11. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) «Қатынас түрлері бойынша жолаушылар тасымалдау қызметтерінің көлемі» 1-бөлімі:
əрбір баған үшін 1-жол = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.1-жол = 1.1.1 жəне 1.1.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.1.1-жол = 1.1.1.1 жəне 1.1.1.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.1.2-жол = 1.1.2.1 жəне 1.1.2.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.2-жол = 1.2.1 жəне 1.2.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.2.1-жол = 1.2.1.1 жəне 1.2.1.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.2.2-жол = 1.2.2.1 жəне 1.2.2.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.3-жол = 1.3.1 жəне 1.3.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.4-жол = 1.4.1-1.4.6-жолдарының ∑.
3) «Қатынас түрлері бойынша жүк тасымалдау қызметтерінің көлемі»
2-бөлімі:
əрбір баған үшін 1-жол = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 1.1.1-жол ≤ 1.1-жолдан;
əрбір баған үшін 1.2-жол = 1.2.1 жəне 1.2.2-жолдарының ∑.
3) «Қатынас бөлінісінде түрлері бойынша жүк тасымалдау көлемі» 3-бөлімі:
əрбір баған үшін 1-жол = 1.1-1.20-жолдарының ∑;
əрбір жол үшін 1-баған = 2-5-бағандарының ∑;
əрбір баған үшін 1-жол ≥ 1.21-жолынан;
əрбір баған үшін 1-жол ≥ 1.22-жолынан.
4) «Қызметтің қайталама түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемдері» 

5-бөлімі:
1-жол = барлық қалған жолдардың ∑.
5) Бөлімдер арасындағы бақылау:
2-бөлімнің 1-бағанының 1-жолы = 3-бөлімнің 1-бағанының 1-жолына; 
2-бөлімнің 1-бағанының 1.1-жолы = 3-бөлімнің 2-бағанының 1-жолына; 
2-бөлімнің 1-бағанының 1.2-жолы = 3-бөлімнің 3-бағанының 1-жолына; 
2-бөлімнің 1-бағанының 1.3-жолы = 3-бөлімнің 4-бағанының 1-жолына; 
2-бөлімнің 1-бағанының 1.4-жолы = 3-бөлімнің 5-бағанының 1-жолына;
2-бөлімнің 3-бағанының 1-жолы = 3-бөлімнің 6-бағанының 1-жолына.

«Қатынас түрлері бойынша автомобиль жəне қалалық электр көлігінің көрсететін 
қызметтері туралы есеп» (коды 181112003, индексі 2-ТР (авто, электр), кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулыққа 1-қосымша

«Қатынас түрлері бойынша автомобиль жəне қалалық электр көлігінің көрсететін 
қызметтері туралы есептің» (коды 181112003, индексі 2-ТР (авто, электр), кезеңділігі 

жылдық) 3-бөлімін толтыруға арналған жүк түрлерінің тізбесі
Коды Атауы

01 шикі мұнай
01 тірі жануарлар
02 мұнай өнімдері
03 табиғи газ
04 салмақтағы сұйық немесе газ тəріздес жүктер
05 өзге де салмақтағы сұйық немесе газ тəріздес жүктер
06 таскөмір
07 кокс
08 темір кені
09 марганец кені
10 түсті металл кендері
11 күкірт шикізаты
13 қара металдар сынығы
14 флюстер
15 орман жүктері
16 құрылыс жүктері
17 химиялық жəне минералдық тыңайтқыштар
18 астық
19 тоңазытылған немесе салқындатылған өнімдер
20 пошта
22 жеміс-көкөніс өнімдері
24 құрылыс цементі
25 астық жүктері
29 өзге де жүктер (өзге топтамаларға енгізілмеген жүктер)

291 жабдықтар
292 автомобильдер жəне бөлшектер
31 жиһаз
72 қара металдар

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы
органами государственной статистики          № 319 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 20 декабря 2016 года № 319
статистического наблюдения                        Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
                    министрлігінің Статистика комитеті төрағасының
                        2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 66 бұйрығына
       19-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 181112001
Код статистической формы 181112001
            Қосалқы көлік қызметтері кəсіпорындарының 
2-ТР (қосалқы қызмет)  көрсететін қызметтері туралы есеп
2-ТР (вспомогательная                Отчет об услугах предприятий вспомогательной 
деятельность)         транспортной деятельности

Жылдық  Есепті кезең                     жыл
Годовая  Отчетный период           год

Қызметкерлерінің санына қарамастан, қызметінің негізгі түрі – жүкті қоймалау жəне сақтау 
(Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің (бұдан əрі – ЭҚЖЖ) 52.1 кодына 
сəйкес) жəне тасымалдау кезінде қосалқы қызмет түрлері (ЭҚЖЖ коды 52.2) болып та-
былатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные подразделения, независимо от чис-
ленности работников, с основным видом деятельности – складирование и хранение груза (со-
гласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее – ОКЭД) 52.1) 
и вспомогательные виды деятельности при транспортировке (код ОКЭД 52.2).

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 10 сəуірге (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 10 апреля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

(5-таңбалы ЭҚЖЖ) экономикалық қызмет түрлерінің 
номенклатурасына сəйкес қызмет түрін көрсетіңіз
Укажите вид деятельности согласно номенклатуры   
видов экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный)

Қызмет көрсетілген өңірді көрсетіңіз (облыс, қала, аудан) (ƏАОЖ)
Укажите регион оказания услуг (область, город, район) (КАТО)  
 
1. Сақтау бойынша қызметтерден жəне қосалқы көлік қызметтерінен түскен табыстар 
туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию о доходах от услуг по хранению и услуг транспортных вспомогатель-
ных, тысяч тенге

Жол коды
Код строки

КҚСЖ1 бойынша қызмет 
түрлерінің атауы

Наименование видов 
услуг по СКУ1

КҚСЖ 
коды

Код СКУ

Қосалқы көлік қызметінен 
түскен табыс 

Доходы от вспомогательной 
транспортной деятельности 

А Б В 1
1 Барлығы Всего

соның ішінде:
в том числе:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
2. Біржолғы сақтау сыйымдылығы туралы ақпаратты көрсетіңіз (қоймалау жəне сақтау 
бойынша қызметтерді көрсететін кəсіпорындар толтырады)
 Укажите информацию о вместимости единовременного хранения (заполняют предприятия, 
оказывающие услуги складирования и хранения)

Жол 
коды 
Код 

строки

Көрсеткіштің атауы 
Наименование показателя

Біржолғы сақтау орын-
дарының саны, бірлік

Количество мест 
единовременного хранения, 

единиц

Біржолғы сақтау 
сыйымдылығы 

Вместимость единов-
ременного хранения

А Б 1 2
1 Астықты сақтауға арнал-

ған қойма, мың тонна 
Склады для хранения зер-
на, тысяч тонн 

2 Мұнай жəне мұнай өнім-
дерін сақтауға арналған 
қойма, мың тонна 
Склады для хранения 
нефти и нефтепродуктов, 
тысяч тонн 

Ескертпе:
Примечание:

(Соңы. Басы 22-23-беттерде) 1КҚСЖ - Көрсетілген қызметтердің статистикалық жіктеуіші, Статистика комитетінің www.
stat.gov.kz интернет-ресурсындағы «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан.
СКУ - Статистический классификатор услуг, размещен на интернет-ресурсе Комитета по ста-
тистике www.stat.gov.kz в разделе «Классификаторы».

3 Өзге де азық-түлік емес тауарларды 
сақтауға арналған қойма, мың шаршы метр 
Склады для хранения прочих непродоволь-
ственных товаров, тысяч квадратных метров 

4 Азық-түлік тауарларды сақтауға арналған 
қойма, мың шаршы метр 
Склады для хранения продовольственных 
товаров, тысяч квадратных метров 

3. Қайталама қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, көрсетілетін қызмет) 
көлемдерін көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите объемы произведенной продукции (работ, услуг) по вторичным видам деятель-
ности, тысяч тенге

Жол 
коды 
Код 

строки

Қызмет түрінің атауы 
Наименование вида 

деятельности

ЭҚЖЖ 
коды2 
Код 

ОКЭД2 

Қайталама қызмет түрлері бойынша 
өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемдері
Объем произведенной продукции (работ, ус-

луг) по вторичным видам деятельности
А Б В 1
1 Барлығы Всего Х

соның ішінде: 
в том числе:

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Атауы    Мекенжайы
Наименование___________________  Адрес ________________________________

 _______________________________         _____________________________________

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

Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз3

Согласны на опубликование первичных данных  

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз3

Не согласны на опубликование первичных данных 

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:
2 Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы (5-таңбалы ЭҚЖЖ) Комитеттің www.
stat.gov.kz Интернет-ресурсындағы «Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан
 Номенклатура видов экономической деятельности (ОКЭД 5-ти значный) размещен на 
Интернет-ресурсе Комитета www.stat.gov.kz в разделе «Классификаторы»
3 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 20 желтоқсандағы № 319 бұйрығына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
төрағасының 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 66 бұйрығына 20-қосымша

«Қосалқы көлік қызметтері кəсіпорындарының көрсететін қызметтері туралы 
есеп» (коды 181112001, индексі 2-ТР (қосалқы қызмет), кезеңділігі жылдық) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Қосалқы көлік қызметтері кəсіпорындарының көрсететін қызметтері туралы есеп» 
(коды 181112001, индексі 2-ТР (қосалқы қызмет), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасы 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 
7) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Қосалқы көлік қызметтері кəсіпорындарының 
көрсететін қызметтері туралы есеп» (коды 181112001, индексі 2-ТР (қосалқы қызмет), 
кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыруды нақтылайды. 

2. Егер құрылымдық бөлiмшеге статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкiлеттiктер 
заңды тұлғамен берілсе, онда ол осы статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша 
статистика органдарына тапсырады. Егер құрылымдық бөлiмшенің статистикалық нысанды 
тапсыру бойынша өкiлеттiктері болмаса, онда заңды тұлға өзінің құрылымдық бөлiмшелерi 
бөлінісінде олардың орналасқан жерін көрсете отырып, статистикалық нысанды өзінің 
орналасқан жері бойынша статистика органдарына тапсырады.

3. Осы статистикалық нысанды Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің код-
тарына сəйкес негізгі қызмет түрі 52 «Қоймалау шаруашылығы жəне қосалқы көлік қызметі» 
болып табылатын респонденттер тапсырады.

4. Статистикалық нысанда көрсетілетін қызметтің атауы мен кодтары Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті интернет-ресурсының 
«Жіктеуіштер» бөлімінде орналасқан «Көрсетілетін қызметтердің статистикалық жіктеуішіне» 
сəйкес келтіріледі.

5. 1-бөлімде жасалған шарттарға сəйкес қолданыстағы тарифтер бойынша атқарылған 
жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) көлемі туралы құжаттар негізінде есептелетін сақтау 
бойынша қызметтерді жəне қосалқы көлік қызметтерін өткізуден түскен табыстар көрсетіледі. 

6. 2-бөлімнің 1-жолында кез келген дəнді дақылдарды (бидай, жүгері, арпа, қара бидай, 
сұлы, бұршақ, майлы жемістер) сақтауға арналған қоймалар бойынша ақпарат көрсетіледі.

2-жолында шикі мұнай, бензин, керосин, минералды майлар мен сылауыштар, мазут, 
дизельді отын мен өзге ақ жəне қара мұнай өнімдерін сақтауға арналған қоймалар бойынша 
ақпарат көрсетіледі.

1-бағандағы біржолғы сақтау орындарына ашық (əртүрлі тауарларды сақтауға арналған 
ашық алаң) жəне жабық (белгілі бір тауарларды, оның ішінде шектелген айналымда жəне 
(немесе) сақтаудың ерекше шарттарын талап ететін сақтау үшін арналған қоймалар) типті 
қоймалар жатады.

7. 3-бөлімде қайталама қызмет түріне негізгіден басқа, үшінші тұлға үшін тауарларды 
(көрсетілетін қызметтерді) өткізу мақсатында жүзеге асырылатын қызмет түрі жатады.

Қызметтің негізгі түріне қосалқы құны субъект жүзеге асыратын қызметтің кез келген басқа 
түрінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі жатады.

Б бағанында Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасына (бұдан əрі – ЭҚЖЖ) 
сəйкес 5 таңба бөлінісінде қызметтің қайталама түрлерінің атаулары, ал «ЭҚЖЖ коды» 
бағанында – 5 таңбаға дейін ЭҚЖЖ сəйкес саланың коды 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 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.
10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) «Сақтау бойынша қызметтерден жəне қосалқы көлік қызметтерінен түскен табыстар» 

1-бөлімі:
1-жол = КҚСЖ 9 белгісі бойынша жолдардың ∑.
2) «Қайталама қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемдері» 

3-бөлімі:
1-жол = барлық қалған жолдардың ∑.

Мемлекеттік статистика органдары           Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
құпиялылығына кепілдік береді                         министрлігі Статистика комитеті 
Конфиденциальность гарантируется төрағасының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы
органами государственной статистики          № 319 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 20 декабря 2016 года № 319
статистического наблюдения                        Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
                    министрлігінің Статистика комитеті төрағасының
                        2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 66 бұйрығына
       27-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 182107005
Код статистической формы 182107005 

   Жеке тұлғалардың жүк жəне жолаушыларды 
ТР-001 автомобильдермен тасымалдауын іріктемелі зерттеу сауалнамасы
                   Анкета выборочного обследования автомобильных 
                  перевозок грузов и пассажиров физическими лицами
 
Апта сайын
Еженедельная 

Жүк тасымалын жəне жолаушылар тасымалын коммерциялық негізде жүзеге асыра-
тын, жеке иелігінде жүк автомобильдері, автобустар, жеңіл автомобильдері бар жеке 
тұлғалар тапсырады.
Представляют физические лица, имеющие в личной собственности грузовые автомобили, 
автобусы, легковые автомобили, осуществляющие перевозку грузов и (или) пассажиров на 
коммерческой основе. 

Тапсыру мерзімі – есепті аптадан кейінгі 9 күн ішінде
Срок представления – в течении 9-ти дней после отчетной недели

ЖСН коды
код ИИН 

Құрметті респондент!

Қазақстан Республикасы Ұлтттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
пікіртерімге қатысқаныңыз үшін Сізге алдын ала алғыс білдіреді жəне Сізден осы 
сауалнама сұрақтарына жауап беруіңізді өтіне сұрайды. Сізден алынған деректер 
«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес жа-
рия етілмейді жəне тек статистикалық мақсаттар үшін пайдаланылатын болады. 

Сауалнаманың бөлімдерін толтыруыңызды өтінеміз.

Уважаемый респондент! 

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан за-
ранее благодарит Вас за участие в опросе и убедительно просит Вас ответить на вопросы 
настоящей анкеты. Полученные от Вас данные, согласно Закону Республики Казахстан «О 
государственной статистике», не разглашаются и будут использованы исключительно для 

статистических целей. Пожалуйста, заполните разделы анкеты.

1. Көлік құралдарының мемлекеттік нөмірі
Государственный номер транспортного средства  

2. Егер зерттелетін апта ішінде жүк жəне жолаушылар тасымалданбаса, себебін «» 
белгісімен көрсетуіңізді өтінеміз
 Если за обследуемый неделю перевозка грузов и пассажиров не осуществлялась, то, пожа-
луйста, укажите причину знаком «»

 2.1 автокөлік құралы жұмыс  2.2 автокөлік құралы жалға берілген
істемей тұрған         автотранспортное                    
автотранспортное средство  средство сдано в аренду 
было в нерабочем состоянии

 2.3 автокөлік құралы есептен шығарылған                     
 автотранспортное средство снято с учета        күні              айы              жылы    
          день            месяц                год
               (есептен шығарылған күні)
                      (дата снятия с учета)

 2.4 басқа себептері
    другие причины ______________________________________________________________

3. Зерттелетін апта ішінде жүк тасымалдау бойынша деректерді көрсетіңіз
 Укажите данные по перевозке грузов за обследуемую неделю

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Тасымалданған жүк, жолжүгі, жүк-жолжүгі, тонна

Перевезено (транспортировано) грузов, багажа, грузобагажа тонн
2 Жүк айналымы, тонна-километр

Грузооборот, тонно-километр
3 Жүк, жолжүгі, жүк-жолжүгі, тасымалынан түскен табыс, мың 

теңге
Доходы от перевозки (транспортировки) грузов, багажа, грузоба-
гажа, тысяч тенге

4. Сіз жүк тасымалын жүзеге асыратыныңызды/асырмайтыныңызды «» белгісімен 
белгілеңіз:
 Отметьте знаком «» осуществляете ли Вы перевозки грузов:

 4.1 ел ішінде                  4.2 ЕАЭО елдері                  4.3 ЕАЭО елдеріне жатпайтын
 внутри страны          стран ЕАЭС страны           вне ЕАЭС                 

5. Зерттелетін апта ішінде жолаушыларды тасымалдау бойынша деректерді көрсетіңіз
 Укажите данные по перевозке пассажиров за обследуемую неделю

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Тасымалданған жолаушылар, адам

Перевезено пассажиров, человек
соның ішінде:
в том числе:

Х

1.1 автобустар
автобусы

1.2 такси
2 Жолаушылар айналымы, жолаушы-километр

Пассажирооборот, пассажиро-километр
соның ішінде:
в том числе:

Х

2.1 автобустар
автобусы

2.2 такси
3 Жолаушылар тасымалынан түскен табыс, мың теңге

Доходы от перевозки пассажиров, тысяч тенге
соның ішінде:
в том числе:

Х

3.1 автобустар
автобусы

3.2 такси
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)  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:

* 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 20 желтоқсандағы № 319 бұйрығына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2014 жылғы 4 желтоқсандағы № 66 бұйрығына 28-қосымша

«Жеке тұлғалардың жүк жəне жолаушыларды автомобильдермен тасымалдауын 
іріктемелі зерттеу сауалнамасы» (коды 182107005, индексі ТР-001, кезеңділігі апта 
сайын) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Жеке тұлғалардың жүк жəне жолаушыларды автомобильдермен тасымалдауын 
іріктемелі зерттеу сауалнамасы» (коды 182107005, индексі ТР-001, кезеңділігі апта сайын) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Жеке тұлғалардың 
жүк жəне жолаушыларды автомобильдермен тасымалдауын іріктемелі зерттеу сауалнамасы» 
(коды 182107005, индексі ТР-001, кезеңділігі апта сайын) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды 

2. Байқау жылына бір рет 1 апта ішінде жүргізіледі (1 апта дүйсенбіден жексенбіге дейін 7 
зерттеу күнін қамтиды). Байқау жүргізудің басталуы статистика органдарына тапсыру мерзімі, 
көрсетілген кесте статистика органдырымен ұсынылатын болады жəне өңірлік статистика 
органдарының ресми сайтына орналастырады. 

Статистикалық нысанда Қазақстан Республикасы аумағының шегінде жəне одан тысқары 
жерде тасымалдаушы зерттелетін аптада автокөлік құралымен коммерциялық негізде жүзеге 
асыратын (ақы үшін, тапсырысшы үшін) тасымалданған жүк немесе жолаушыларды көрсетеді. 

3. 3-бөлімнің 1-жолында тек коммерциялық негізде (ақы үшін, тапсырысшы үшін) жүк 
автомобилімен зерттелетін апта ішінде орындалған жүк тасымалдаулар көрсетіледі.

3-бөлімнің 2-жолында автомобиль көлігінде жүк айналым көрсетіледі, ол əрбір сапарда 
тасымалданған жүк (автотіркемелермен тасымалданған жүктерді 

қоса) салмағын сапар қашықтығына көбейтіп, кейін барлық сапарлар бойынша 
көбейтінділерді қосумен анықталады.

3-бөлімнің 3-жолында жүктер, багаж тасымалынан түскен табысқа жүктерді (поштаны қоса) 
тасымалдағаны, жүктерді жөнелтушілерге тасымалдау бойынша қосымша қызмет көрсету 
кезінде жеке тұлға алған қаражат сомасы кіреді.

4. 4-бөлімде респондент қатынастар бөлінісінде жүк тасымалдауды жүзеге асыру орнын 
көрсетеді (ел ішінде, ЕАЭО елдері бойынша жəне ЕАЭО-дан тыс елдер бойынша). Ұсынылған 
жауаптың барлық нұсқасын белгілеуге рұқсат етіледі.

5. 5-бөлімнің 1.1-жолында жолаушыларды автобуспен тасымалдау қолданылатын тариф-
ке қарамастан қалалық, қаламаңы, қалааралық жəне халықаралық қатынастарда автобуспен 
тасымалданған, сондай-ақ тегін жол жүру құқығын немесе кəсіпорындар (ұйымдар) төлеген 
жол жүру құжаттарын пайдаланатын жолаушыларды қоса алғанда, барлық жолаушылардың 
қосындысы ретінде есептелінеді.

Қалалық қатынаста бағыттық автобустармен тасымалданған ақылы жолаушылар саны:
1) кондукторлары бар автобустарда сатылған билеттердің саны бойынша;
2) бағыттық автобуспен жол жүру үшін абонементтік талондар мен бір жолғы билеттерді 

сатудан түскен түсімді осы қала (бағыт) үшін бекітілген тарифке бөлу арқылы;
3) айлық жол жүру билеттерін сатқан кезде – сатылған билеттер санын бір айдағы жол 

жүрудің есептік санына көбейту арқылы анықталады.
Қаламаңы, қалааралық жəне халықаралық қатынастарда бағыттық автобустармен 

тасымалданған жолаушылар саны сатылған билеттер саны бойынша анықталады.
Билетсіз жүйе бойынша тасымалдау кезінде бағыттық автобустармен тасымалданған 

жолаушылар саны жол жүру құнына байланысты, алынған табысты қолданылатын тарифке 
бөлу арқылы сараланып анықталады.

Тапсырыстағы автобустармен тасымалданған жолаушылар саны былайша есептелінеді:
1) қалалық жəне қаламаңы қатынастарын (туристік-экскурсиялық автобустардан басқа) – 

жолаушылар айналымын (есептік) қала маңындағы қатынаста жолаушы сапарының орташа 
қашықтығына бөлу арқылы, егер шаруашылықта мұндай деректер болмаса, онда есептеу үшін 
15 километрге тең қашықтық алынады;

2) қалааралық жəне халықаралық қатынастарда, сондай-ақ қатынастың барлық түріндегі 
туристік-экскурсиялық автобустарда – жол қағазында көрсетілген жолаушылар санына тең етіп 
қабылданады, бірақ автобуста отыруға арналған орындар санынан аспауы тиіс.

1.2-жолында такси жолаушыларын тасымалдау олардың автомобиль-километрдегі ақылы 
жүрген жолын таксидегі жолаушылардың орташа санына көбейтіп жəне нəтижесін жолаушылар-
ды тасымалдаудың орташа ара қашықтығына бөлумен анықталады. Таксидегі жолаушылардың 
орташа саны екі жолаушыға тең деп алынады. Таксимен жолаушылар тасымалдаудың орташа 
ара қашықтығы қала маңына қатынайтын автобуспен жолаушылар тасымалдаудың орташа 
ара қашықтығына тең деп алынады.

 2.1-жолда автобустардағы жолаушылар айналымы тасымалданған жолаушылар санының 
сапардың орташа қашықтығына көбейтіндісі ретінде анықталады.

2.2-жолда таксидегі жолаушылар айналымы таксидің ақылы жүрген жолын тасымалданған 
жолаушылардың орташа санына (екі жолаушыға тең) көбейту арқылы анықталады.

3.1-жолда барлық қатынастарда жолаушыларды автобустармен тасымалдау табыстары-
на (бағыттық таксилерді қоса алғанда) жол жүру билеттерінің барлық түрлерін сатудан (жеке 
азаматтарға, сондай-ақ кəсіпорындар мен ұйымдарға) түскен нақты ақшалай түсімінің жал-
пы сомасы, сондай-ақ тапсырыстық автобустармен жолаушыларды тасымалдаудан түскен 
ақшалай түсім қосылады.

3.2-жолда жолаушыларды таксилермен тасымалдаудан түскен табыстарға таксилермен 
жолаушыларды тасымалдаудан алынған ақшалай түсімінен басқа (таксилерге телефон арқылы 
алдын ала тапсырыс беруден түсетін табыстарды есепке алғанда), сонымен қатар байланыс 
органдарының пошта мен мерзімдік басылымдарды тасымалдауынан қолма-қол ақшасыз есеп 
айыру бойынша түскен табыстар да қосылады.

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

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) «Жолаушылар тасымалдау бойынша деректер» 5-бөлімі:
əрбір баған үшін 1-жол = 1.1, 1.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 2-жол = 2.1, 2.2-жолдарының ∑;
əрбір баған үшін 3-жол = 3.1, 3.2-жолдарының ∑.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 19 қаң-
тарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №14699 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 27 шілде         №352          Астана қаласы

«Жалпы білім беру ұйымдарына арналған  жалпы білім 
беретін пәндердің, таңдау курстарының және  

факультативтердің үлгілік оқу бағдарламаларын бекіту 
туралы»  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығына 
өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы

(Жалғасы. Басы 188, 193, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 206, 208, 209, 210, 213, 215, 
217-нөмірлерде)

4) ғимараттардың сызбасын, бағыттардың жоспарын құру ережелерін;
5) өзін-өзі ұстау ережелері мен қоғамдық көлікті пайдаланудағы қауіпсіздігін;
6) əлеуметтік-мəдени ғимараттардағы бағдарлау алгоритмін білетін болады.
29. Білім алушылар:
1) өндірістік оқуда қолданатын, шағын кеңістік туралы түсініктерді қолдану;
2) аталған бағдарлар бойынша бейтаныс еркін жəне ашық кеңістікте бағдарлай білу;
3) бағытты егжей-тегжейлі сөзбен сипаттау; 
4) қалыптасқан топографиялық көріністерді жоспарға көшіру;
5) күнделікті бағдарлауда тростты қолдану;
6) өздігінен бағытты жоспарлап, қоғамдық көлікте керекті жеріне бару; 
7) əлеуметтік-мəдени ғимараттарда бағдарлау алгоритмін пайдалану дағдыларын 

меңгеретін болады.
5-тарау. 12-сынып білім алушыларыныі дайындық 

деңгейіне қойылатын талаптар
30. Пəндік нəтижелер.
31. Білім алушылар:
1) кеңістік жайлы түсініктері мен көріністерін, олардың өзара орналасуын; 
2) таныс маршруттың негізгі бағдарлары мен бөлімдерін;
3) бағдарлау кезінде сақталған анализаторлардың мəнін;
4) ғимараттардың сызбасын, бағыттардың жоспарын құру ережелерін;
5) өзін-өзі ұстау ережелері жəне қоғамдық көлікті пайдаланудағы қауіпсіздігін;
6) əлеуметтік-мəдени ғимараттардағы бағдарлау алгоритмін білетін болады.
32. Білім алушылар:
1) таныс жəне бейтаныс кеңістікте бағдарлаудың қалыптасқан дағдыларын қолдану;
2) бейтаныс кеңістікті (бағытты) сөзбен сипаттау арқылы елестету; 
3) бағдарлауда топографиялық түсініктерді пайдалану;
4) тростпен бағдарлау; 
5) қалалық/жергілікті көліктің барлық түрлерін қолдану;
6) өздігінен бағытты жоспарлап, қоғамдық көлікте керекті жеріне дейін бірнеше көлікпен 

бару; 
7) əлеуметтік-мəдени ғимараттардағы бағдарлау алгоритмін қолдану дағдыларын 

меңгеретін болады.
33. Тұлғалық нəтижелер. Білім алушылар: 
1) əлеуметтік ортаның ерекшеліктерін адекватты бағалау, адамдармен қарым-қатынаста 

жоғары мəдениеттілік;
2) шағын жəне макро кеңістіктерде бағдарлауда қорқыныш сезімін жеңе білу;
3) өз тəртібін талдауға жəне айналасындағылардың іс-əрекетінің сыртқы көріністеріне 

бағытталған өзін-өзі бақылау, реттеу жəне адекватты бағалау дағдыларын танытады.
34. Жүйелік-əрекеттік нəтижелер білім алушылардың:
1) танымдық, зияткерлік жəне шығармашылық қабілеттерінің жетілуінен;
2) пəн бойынша жүйелі білімді меңгеру, оны іс жүзінде қолдануынан;
3) көлік қозғалысы жəне көшелердің, алаңдардың орналасуы жəне өзара байланысы жайлы 

біртұтас түсінігінен көрініс табады.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі № 352 бұйрығына 169-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі № 115 бұйрығына 387-қосымша

Көру қабілеті бұзылған (көрмейтін жəне нашар көретін) білім алушыларға арналған 
жалпы орта білім беру деңгейінің 11-12 сыныптары үшін «Кеңістіктік бағдар» пəнінен 

үлгілік оқу бағдарламасы (оқыту орыс тілінде жүргізілетін сыныптар үшін)
Глава 1. Пояснительная записка

1. Учебная программа разработана в соответствии с Государственным общеобязатель-
ным стандартом среднего образования (начального, основного среднего, общего среднего 
образования), утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 
августа 2012 года №1080.

2. Цель учебного предмета заключается в формировании целостного представления об 
окружающем мире, овладении обобщенными способами ориентировки в пространстве, пре-
одолении изолированности в обществе, способствующего наилучшему развитию личности.

3. Задачи учебного предмета:
1) обучение адекватному толкованию внешних раздражителей среды;
2) формирование у лиц с нарушениями зрения правильных предметных и пространствен-

ных представлений;
3) выработка навыков для успешных действий в любых условиях жизнедеятельности.
4. Обучение ориентировке в пространстве лиц с нарушениями зрения-одна из акту-

альных и трудных проблем, входящих в сферу их социальной адаптации и интеграции. 
«Пространственная ориентировка» является одним из основных предметов коррекционного 
компонента специального обучения и воспитания детей с нарушениями зрения (незрячие и 
слабовидящие).

5. Обучение пространственной ориентировке предполагает осуществление комплексно-
го подхода к определению содержания программы и взаимосвязи с предметами: «Лечебная 
физическая культура», «Социально-бытовая ориентировка», «Охрана и развитие остаточного 
зрения и зрительного восприятия»; а также единые требования педагога, воспитателя и роди-
телей к овладению навыками и умениями ориентировки в пространстве.

6. Программа обучения построена концентрическим способом, при котором один и тот 
же учебный материал представлен в ней несколько раз, но повторное изучение предпо-
лагает усложнение и расширение содержания образования, углубление и конкретизацию 
отдельных его элементов.

7. Основной организационной формой обучения является коррекционный урок. Однако 
успешное усвоение программного материала предполагает закрепление навыков и умений 
во внеурочное время.

8. Формирование пространственного образа у детей с нарушением зрения можно услов-
но разделить на три этапа, каждый из которых ставит конкретную задачу с использованием 
средств наглядности, методов и форм их использования:

1) на первом этапе формируется первичный пространственный образ маршрута: созда-
ется общее представление (образ) о расположении маршрута на местности, определяется 
точка отсчета, конфигурация маршрута; пространственный образ об относительной длине 
отрезков, составляющих маршрут; 

2) на втором этапе этот сложившийся обобщенный образ пространства дробится на части 
и более подробно изучается каждый из участков маршрута;

3) на третьем этапе изученные части маршрута соединяются в целостный, адекватный 
пространственный образ. При обучении по данной системе возрастает точность, устойчивость, 
полнота и адекватность пространственного образа.

9. Базовое содержание учебной программы реализуется в следующих разделах:
1) ориентировка в микропространстве; 
2) навыки ориентировки в свободном и замкнутом пространстве;
3) формирование топографических представлений;
4) ориентировка с помощью трости;
5) пользование общественным транспортом;
6) навыки ориентировки и поведения в общественных местах социокультурного назначения;
7) навыки совместной ориентировки со зрячими.
10. Оценка достижений обучающихся в условиях реализации дифференцированного и ин-

дивидуального подхода к обучающимся с глубоким нарушением зрения носит не балльный, а 
качественно-описательный, эмоциональный характер (формирование правильного отношения 
к своим возможностям), основана на мониторинге успешности развития и формирования у 
детей компетенций по пространственной ориентировке.

11. При обучении незрячих и слабовидящих обучающихся пространственной ориенти-
ровке обязательно наличие специального кабинета, включающего необходимый минимум 
оборудования, наглядных, дидактических и технических средств обучения: рельефно-гра-
фические карты, схемы, приборы «Школьник», «Ориентир», зеркала, трости, тактильные и 
звуковые дорожки, звуковые сигналы.

12. Занятия по пространственной ориентировке проводятся с группой (3-5 человек). 
Длительность урока – 45 минут. Распределение учебной нагрузки (часов) меняется в зависи-
мости от уровня усвоения темы обучающимися.

13. Объем учебной нагрузки:
1) 11 класс –3 часа в неделю, 102 часа в учебном году;
2) 12 класс – 3 часа в неделю, 102 часа в учебном году.

Глава 2. Базовое содержание учебного предмета для 11 класса
14. Ориентировка в микропространстве (10 часов):
1) уточнение и закрепление пространственных понятий: первый, последний, ближе всего 

к, дальше всего от, предпоследний, следующий;
2) уточнение и закрепление пространственных понятий: по вертикали, по горизонтали, 

перпендикулярно, параллельно, крест-накрест;
3) уточнение и закрепление пространственных понятий: по нижнему/верхнему краю, снизу-

вверх, по диагонали, используемых в производственной учебной деятельности.
15. Навыки ориентировки в замкнутом и свободном пространстве (20 часов):
1) умение ориентироваться в незнакомом замкнутом и открытом пространстве по на-

званным ориентирам;
2) формирование представлений о незнакомом пространстве (маршруте) по словесному 

описанию и при конкретизации информационно значимых деталей именно для незрячего;
3) формирование умений самому (незрячему) словесно описывать маршрут, детализируя 

его. При ориентировке в незнакомом помещении и открытом пространстве максимально ис-
пользовать сохранные анализаторы;

4) словесное описание посещений магазинов, аптек, почты, концертных залов.
16. Формирование топографических представлений (10 часов): 
1) самостоятельное конструирование планов местности, аппликация на приборе 

«Ориентир»; 
2) перенос сформированных топографических представлений на план: составление схемы 

помещений, маршрутов, изученного пространства после их самостоятельного обследования 
или на основе получения словесной информации.

17. Ориентировка с помощью трости (14 часов): 
1) закрепление способов ориентировки с тростью, техника безопасности при обраще-

нии с ней;
2) приемы ходьбы с тростью, подъемы и спуски по лестнице;
3) обнаружение и преодоление препятствий с помощью трости. Обращение с тростью в 

помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячими провожатыми. 
18. Пользование общественным транспортом (22 часа):
1) соблюдение правил безопасного пользования общественным транспортом;
2) умение выбирать оптимальный маршрут до места назначения, учитывая при этом не 

протяженность маршрута, а его безопасность и удобство (меньшее количество пересадок и 
переходов, перекрестков);

3) самостоятельная беспересадочная поездка на общественном транспорте по заранее 
определенному маршруту.

19. Навыки ориентировки и поведения в общественных местах социокультурного на-
значения (20 часов): 

1) самостоятельная ориентировка в производственных мастерских;
2) автоматизация приемов ориентировки в зданиях социокультурного назначения по опре-

деленному алгоритму: назначение организации, функциональные обязанности работников, 
отделы (помещения), их расположение (на каком этаже, куда следует повернуть от главного 
входа, на какой стороне коридора, какая дверь по счету), время работы;

3) моделирование различных ситуаций в организациях социокультурного назначения. 
Тренинги «Продавец-покупатель», «Аптекарь-клиент».

20. Навыки совместной ориентировки со зрячими (6 часов):
1) как обратиться за помощью в затруднительной ситуации;
2) как объяснить зрячему меру помощи, в которой нуждается незрячий («подведите меня 

к двери», «положите мою руку на поручень», «подскажите номер маршрута автобуса», «до-
ведите меня до ступенек»).

Глава 3. Базовое содержание учебного предмета для 12 класса
21. Навыки ориентировки в замкнутом и свободном пространстве (18 часов): 
1) отработка навыка ориентировки в незнакомом замкнутом и открытом пространстве по 

названным ориентирам;
2) представления о незнакомом пространстве (маршруте) по словесному описанию при 

конкретизации информационно значимых деталей именно для незрячего;
3) тренировка в описании маршрута с указанием деталей. При ориентировке в незнако-

мом помещении и открытом пространстве комплексно использовать остаточные зрительные, 
слуховые, тактильные, обонятельные и вкусовые анализаторы; 

4) словесное описание посещений магазинов, аптек, почты, концертов.
22. Формирование топографических представлений (12 часов): 
1) самостоятельное конструирование планов местности;
2) рельефные планы местности;
3) переносить сформированные топографические представления на план: составлять 

схемы помещений, маршрутов, изученного пространства после их самостоятельного обсле-
дования или на основе получения словесной информации.

23. Ориентировка с помощью трости (12 часов):
1) закрепление способов ориентировки с тростью, техника безопасности при обраще-

нии с ней;
2) совершенствование приемов ходьбы с тростью, подъемов и спусков по лестнице;
3) обнаружение и преодоление препятствий с помощью трости; 
4) обращение с тростью в помещениях, в транспорте, при ходьбе со зрячими провожатыми. 
24. Пользование городским транспортом (26 часов):
1) закрепление правил безопасного пользования общественным транспортом;
2) тренировка в выборе оптимального маршрута до места назначения; 
3) самостоятельная поездка на общественном транспорте по заранее определенному 

маршруту с учетом пересадок.
25. Навыки ориентировки и поведения в общественных местах социокультурного на-

значения (26 часов):
1) автоматизация приемов ориентировки в зданиях социокультурного назначения по опре-

деленному алгоритму: назначение организации, функциональные обязанности работников, 
отделы (помещения), их расположение (на каком этаже, куда следует повернуть от главного 
входа, на какой стороне коридора, какая дверь по счету), время работы;

2) моделирование различных ситуаций в организациях социокультурного назначения;
3) тренинги «Кассир – клиент», «В бассейне», «В театре».
26. Навыки совместной ориентировки со зрячими (8 часов):
1) как обратиться за помощью в затруднительной ситуации;
2) как объяснить зрячему меру помощи, в которой нуждается незрячий («подскажите при-

мерное расстояние от окна о двери», «сколько шагодо лестницы»).
Глава 4. Требования к уровню подготовки обучающихся 11 класса

27. Предметные результаты. 
28. Обучающиеся будут знать:
1) пространственные понятия и представления, и их взаиморасположение;
2) основные ориентиры и детали знакомых маршрутов;
3) значение сохранных анализаторов при ориентировке;
4) правила составления схем помещений, планов маршрутов;
5) правила поведения и безопасного пользования общественным транспортом;
6) алгоритм ориентировки в зданиях социокультурного назначения.
29. Обучающиеся будут уметь:
1) использовать микропространственные понятими и представления, применяемые в про-

изводственной учебной деятельности;
2) ориентироваться в незнакомом замкнутом и открытом пространстве по названным 

ориентирам;
3) словесно описывать маршрут, детализируя его;
4) переносить сформированные топографические представления на план;
5) пользоваться тростью в повседневной ориентировке;
6) доехать до назначенного места на общественном транспорте, самостоятельно спла-

нировав маршрут; 
7) пользоваться алгоритмом ориентировки в зданиях социокультурного назначения.

Глава 5. Требования к уровню подготовки обучающихся 12 класса
30. Предметные результаты.
31. Обучающиеся будут знать:
1) пространственные понятия и представления, и их взаиморасположение;
2) основные ориентиры и детали знакомых маршрутов;
3) значение сохранных анализаторов при ориентировке;
4) правила составления схем помещений, планов маршрутов;
5) правила поведения и безопасного пользования общественным транспортом;
6) алгоритм ориентировки в зданиях социокультурного назначения.
32. Обучающиеся будут уметь:
1) пользоваться сформированными навыками ориентировки в знакомом и незнакомом 

пространстве;
2) представлять незнакомое пространство (маршрут) по словесному описанию;
3) пользоваться при ориентировке топографическими представлениями;
4) ориентироваться с тростью; 
5) пользоваться всеми видами городского/местного транспорта;
6) планировать маршрут, добираться до места назначения с учетом пересадок;
7) пользоваться алгоритмом ориентировки в зданиях социокультурного назначения.
33. Личностные результаты выражаются в:
1) ориентировании в знакомом и незнакоком пространстве по названным ориентирам;
2) умении адекватно оценивать особенности социальной среды, проявлении высокой 

культуры человеческого общения и поведения;
3) преодолении чувства страха при ориентировке в микро-и макропространстве;
4) саморегуляции поведения, самоконтроле и адекватной оценочной деятельности, направ-

ленной на анализ собственного поведения и поступков окружающих по внешним проявлениям.
34. Системно-деятельностные результаты выражаются в:
1) активизации познавательных, интеллектуальных и творческих способностей;
2) владении системой знаний по предмету, умении применять их в практической дея-

тельности;
3) целостном представлении о расположении и взаимосвязи улиц, площадей и движе-

нии транспорта;
4) умении адекватно оценивать особенности социальной среды, проявлении высокой 

культуры человеческого общения и поведения.

Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 
2017 жылғы 27 шілдедегі №352 бұйрығына 170-қосымша
Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 

2013 жылғы 3 сəуірдегі №115 бұйрығына 388-қосымша

Көру қабілеті бұзылған (көрмейтін жəне нашар көретін) білім алушыларға 
арналған жалпы орта білім беру деңгейінің 11-12 сыныптары үшін «Мимика жəне 

пантомимиканы дамыту» пəнінен үлгілік оқу бағдарламасы
1-тарау. Түсінік хат

1. Оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23-тамыздағы №1080 
қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына сəйкес əзірленген. 

2. Оқу пəнінің мақсаты-адамдарға қатысты эмоционалды-уəждемелік ұстанымдары ту-
ралы жүйелі білімді қалыптастыру мен тұлғалық дамуына септігін тигізетін, қоғамдағы адек-
ватты тəртіп үшін қажетті коммуникативті дағдыларды, біліктілікті жəне тəжірибені меңгерту. 

3. Оқу пəнінің міндеттері:
1) айналадағы адамдардың эмоционалды жай-күйін қабылдауға жəне өзінің сезімін 

білдіруге үйрету; 
2) қарым-қатынаста қажетті мимиканы, мəнерлі қимылдарды, жесттер мен дене қалыптарын 

қабылдау жəне өздігінен жасау біліктілігін қалыптастыру;
3) өзіндегі, əңгімелесушідегі, əдеби шағарма кейіпкеріндегі эмоционалды жай-күйін айтып 

жеткізу жəне олардың сыртқы көріністерін сипаттау дағдыларын дамыту; 
4) қарым-қатынас жасауға қызығушылығын дамыту;
5) айналадағы адамдардың істерін сыртқы көріністері бойынша адекватты тани білу 

жəне өзінің тəртібін реттеу, өзін бақылау мен бағалау іс-əрекетінің негіздерін қалыптастыру;
6) қарым-қатынастың қалыптасқан дағдыларын өмірлік жағдаяттарда қолдану.
4. Көру қабілеті зақымдалған білім алушыларда эмоциялар, мимика, жесттер мен пантоми-

мика туралы түсініктері беріксіз, көмескі болады, оның барлығы тұлға аралық қарым-қатынасты 
едəуір дəрежеде қиындатады. Соның нəтижесінде балалар қарым-қатынас процесінде енжар, 
оған қызығушылық танытпайды.

(Жалғасы бар) 


