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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2017 жылғы 23 қараша              №766                        Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Жер учаскелері 
меншікке өтеусіз негізде ұсынылатын отандық өнеркәсіп 

кәсіпорындарының тізбесіне енгізу үшін отандық 
өнеркәсіп кәсіпорындарын іріктеу өлшемдерін бекіту 

туралы және «Қазақстан Республикасы Индустрия және 
жаңа технологиялар министрлігінің кейбір мәселелері» 
туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 
26 қарашадағы №1237 қаулысына толықтырулар енгізу 

туралы» 2012 жылғы 13 сәуірдегі №459 және «Жер 
учаскелері ақысыз негізде меншікке берілетін отандық 

өнеркәсіп кәсіпорындарының тізбесін бекіту туралы» 
2014 жылғы 16 мамырдағы №497 қаулыларына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілсін:
1) «Жер учаскелері меншікке өтеусіз негізде ұсынылатын отандық өнеркəсіп 

кəсіпорындарының тізбесіне енгізу үшін отандық өнеркəсіп кəсіпорындарын іріктеу 
өлшемдерін бекіту туралы жəне «Қазақстан Республикасы Индустрия жəне жаңа 
технологиялар министрлігінің кейбір мəселелері» туралы Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2004 жылғы 26 қарашадағы №1237 қаулысына толықтырулар енгізу тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 13 сəуірдегі №459 қаулысында 
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 ж., №43, 578-құжат):

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Жер учаскелері меншікке өтеусіз негізде ұсынылатын отандық өнеркəсіп 

кəсіпорындарының тізбесіне енгізу үшін отандық өнеркəсіп кəсіпорындарын іріктеу 
өлшемшарттарын бекіту туралы»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Жер учаскелері меншікке өтеусіз негізде 
ұсынылатын отандық өнеркəсіп кəсіпорындарының тізбесіне енгізу үшін отандық 
өнеркəсіп кəсіпорындарын іріктеу өлшемдерінде:

1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) индустрияландыру картасына немесе өңірлердің кəсіпкерлігін қолдау картала-

рына енгізілген кəсіпорын өнеркəсіптің өңдеуші салаларына тиесілі;»;
2) «Жер учаскелері ақысыз негізде меншікке берілетін отандық өнеркəсіп 

кəсіпорындарының тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 16 мамырдағы №497 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 
ж., №34, 318-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген жер учаскелері ақысыз негізде меншікке берілетін 
отандық өнеркəсіп кəсіпорындарының тізбесі мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 
23, 24 жəне 25-жолдармен толықтырылсын:

«
23. «Зенит» Орал за-

уыты» акционерлік 
қоғамы

2013 − 2015 жылдарға арналған құрғақ 
салмағы 600 тоннаға дейінгі жаңа сыныпты 
кемелерді жəне басқа ірі габаритті өнімдер 
шығаруды игеру үшін теңіз кемелерін жаса-
уды дамыту

Батыс
Қазақстан
облысы

24. «Гидроприбор» 
ғылыми- зерттеу ин-
ституты» акционерлік 
қоғамы

Шағын катерлердің кеме жасау өндірісін 
кеңейту жəне жаңарту

Батыс
Қазақстан
облысы

25. «Семей маши-
на жасау зауыты» 
акционерлік қоғамы

«Семей машина жасау зауыты» акционерлік 
қоғамын реконструкциялау, жаңғырту жəне 
дамыту жəне оның базасында МАЗ автотех-
никасын құрастыру өндірісін құру

Шығыс
Қазақстан
облысы

 
».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ 

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2017 жылғы 23 қараша                 №768                      Астана, Үкімет Үйі 

«Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік 
құқығына ие болу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі 

№1103 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1.  «Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік құқығына ие болу қағидасын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 28 қыркүйектегі №1103 
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., №55, 784-құжат) мынадай 
өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Сыйға тарту шарты бойынша мемлекеттің мүлік 
құқығына ие болу қағидасында:

3-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік меншікке берілетін мүліктің меншік иесі сыйға тарту шарты бой-

ынша мемлекетке мүлік құқығын беру туралы ұсыныспен мемлекеттік мүлік жөніндегі 
уəкілетті органға не оның аумақтық бөлімшесіне (бұдан əрі − аумақтық бөлімше) не 
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық 
маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органдарына не аудандық маңызы бар 
қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің аппаратына (бұдан əрі − жергілікті атқарушы 
органдар) өтініш жасайды.»;

19-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын.
2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 

соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2017 жылғы 23 қараша                   №769                       Астана, Үкімет Үйі 

«Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген 
мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен 

екіншісіне беру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы №616 

қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік 

меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы №616 қаулысына (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2011 ж., №41, 521-құжат) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген 
мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасы осы 
қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі, бұл ретте халық саны екі мың адамнан астам аудандық маңызы 
бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер үшін − 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 
жəне халық саны екі мың адам жəне одан аз аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, 
кенттер, ауылдық округтер үшін 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 23 қарашадағы №769 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2011 жылғы 1 маусымдағы №616 қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті
мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидалары

1. Осы Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті 
мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидалары (бұдан əрі − Қағидалар) 
«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 9-бабының 2-тармағына сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға 
бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне 
беру тəртібін айқындайды.

2. Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік 
меншіктің бір түрінен екіншісіне беру мынадай тəртіппен жүзеге асырылады:

1) мүліктік кешендер ретіндегі республикалық заңды тұлғалар, республикалық 
меншіктегі акционерлік қоғамдардың акциялары мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестері коммуналдық меншікке 
облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) əкімінің өтінішхаты негізінде Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша беріледі;

2) республикалық заңды тұлғалардың мүлкі облыс (республикалық маңызы бар 
қала, астана) əкімінің өтінішхаты негізінде:

ветеринариялық препараттарды, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді 
жүргізуге арналған бұйымдар (құралдар) мен атрибуттарды қоспағанда, беру күніне 
теңгерімдік құны отыз мың жəне одан көп айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде болған 
кезде − Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша;

ветеринариялық препараттарды, ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіруді 
жүргізуге арналған бұйымдар (құралдар) мен атрибуттарды қоспағанда, беру күніне 
теңгерімдік құны отыз мың айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен аз болған кезде − 
берілетін мүлік теңгерімінде тұрған республикалық заңды тұлғаны басқаруды жүзеге 
асыратын тиісті саланың уəкілетті органымен келісілген мемлекеттік мүлікті басқару 
жөніндегі уəкілетті органның шешімі бойынша;

теңгерімдік құнына қарамастан, ветеринариялық препараттар, ауыл шаруашылығы 
жануарларын бірдейлендіруді жүргізуге арналған бұйымдар (құралдар) мен атрибут-
тар − ветеринария саласындағы уəкілетті мемлекеттік органмен келісілген мемлекеттік 
мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті органның шешімі бойынша коммуналдық меншікке 
беріледі;

3) мүліктік кешендер ретіндегі коммуналдық заңды түлғалар, коммуналдық 
меншіктегі акционерлік қоғамдардың акциялары мен жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктердің жарғылық капиталдарындағы қатысу үлестері республикалық 
меншікке облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) экімдігінің қаулысы жэне 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің республикалық меншікке қабылдау туралы қаулысы 
негізінде беріледі;

4) коммуналдық заңды тұлғалардың мүлкі республикалық меншікке мемлекеттік 
мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті органмен жəне мүлік теңгеріміне берілетін 
республикалық заңды тұлғаны басқаруды жүзеге асыратын тиісті саланың уəкілетті 
органымен келісілген облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) əкімдігінің 
қаулысы негізінде беріледі;

5) коммуналдық меншіктегі мүліктік кешендер ретіндегі жергілікті өзін-өзі басқарудың 
коммуналдық заңды тұлғалары республикалық меншікке жергілікті қоғамдастық 
жиналысымен жəне аудан (облыстық маңызы бар қала) əкімімен келісу бойынша 
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімі аппаратының шешімі 
жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің республикалық меншікке қабылдау туралы 
қаулысы негізінде беріледі;

6) жергілікті өзін-өзі басқарудың коммуналдық заңды тұлғаларының мүлкі 
республикалық меншікке мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті органның 
аумақтық бөлімшесімен жəне мүлік теңгеріміне берілетін республикалық заңды 
тұлғаны басқаруды жүзеге асыратын тиісті саланың уəкілетті органымен келісілген 
аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімі аппаратының шешімі 
негізінде беріледі.

3. Мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру туралы 
шешім қабылданғаннан кейін күнтізбелік 30 күннен аспайтын мерзімде қабылдау-беру 
актісі (табыстау актісі) ресімделеді.

Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлік осы 
Қағидалардың 2-тармағының 3) жəне 5) тармақшаларына сəйкес мемлекеттік меншіктің 
бір түрінен екіншісіне берілген жағдайда, қабылдау-беру актісі (табыстау актісі) 
Қазақстан Республикасының Үкіметі шешім қабылдағаннан кейін күнтізбелік 30 күннен 
аспайтын мерзімде ресімделеді.

Қабылдау-беру актісіне (табыстау актісіне) беретін жəне қабылдайтын тараптардың 
уəкілетті лауазымды адамдары қол қояды жəне оны мемлекеттік мүлікті басқару 
жөніндегі уəкілетті органның аумақтық бөлімшелері мен жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын, коммуналдық меншікке билік етуге уəкілетті атқарушы органның 
не аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімі аппаратының басшы-
лары бекітеді.

Қабылдау-беру актісі (табыстау актісі) мемлекеттік жəне орыс тілдерінде төрт 
данада, қабылдау-беру актісін (табыстау актісін) ресімдеуге қатысатын тараптардың 
əрқайсысы үшін бір данадан жасалады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ
 

2017 жылғы 25 қараша                  №773                       Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Ақпарат
 және коммуникациялар министрлігінің кейбір 

мәселелері туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 11-бабының 4) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі 
қаулы етеді:

1. Мыналар:
1) «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 

Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Телекоммуникациялар 

комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі болып;
2) Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 

Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің аумақтық бөлімшелері – республикалық мемлекеттік 
мекемелері осы қаулыға қосымшаға сəйкес қайта аталсын.

2. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне 
енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

3. Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
заңнамада белгіленген тəртіппен осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды 
қабылдасын.

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 25 қарашадағы №773 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 

мемлекеттік бақылау комитетінің қайта аталатын аумақтық бөлімшелері – 
республикалық мемлекеттік мекемелерінің тізбесі

1. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Астана қаласы жəне Ақмола облысы бойын-
ша Байланыс жəне ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесі «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Астана қаласы жəне Ақмола облысы бойынша 
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесіне.

2. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Алматы қаласы жəне Алматы облысы бойын-
ша Байланыс жəне ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік 
мекемесі «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Алматы қаласы жəне Алматы облысы бойынша 
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесіне.

3. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша Байланыс жəне 
ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Ақтөбе облысы бойынша байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне.

4. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша Байланыс жəне 
ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Атырау облысы бойынша байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне.

5. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша байланыс жəне 
ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне.

6. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Жамбыл облысы бойынша Байланыс жəне 
ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Жамбыл облысы бойынша байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне.

7. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша Байланыс жəне 
ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне.

8. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Қарағанды облысы бойынша Байланыс жəне 
ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Қарағанды облысы бойынша байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне.

9. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Қызылорда облысы бойынша Байланыс жəне 
ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Қызылорда облысы бойынша байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне.

10. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Қостанай облысы бойынша Байланыс жəне 
ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Қостанай облысы бойынша байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне.

11. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Маңғыстау облысы бойынша Байланыс жəне 
ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Маңғыстау облысы бойынша байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне.

12. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Павлодар облысы бойынша Байланыс жəне 
ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Павлодар облысы бойынша байланыс инспекциясы» республикалық 
мемлекеттік мекемесіне.

13. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша Байланыс 
жəне ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша байланыс инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесіне.

14. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
мемлекеттік бақылау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша Байланыс 
жəне ақпараттандыру инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі «Қазақстан 
Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі Телекоммуникациялар 
комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша байланыс инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесіне.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 25 қарашадағы №773 қаулысымен бекітілген 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін 
өзгерістер мен толықтырулар

1. «Радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық құралдарын тіркеу жəне пай-
далану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 
28 желтоқсандағы № 1624 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2012 
ж., №11, 214-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Радиоəуесқойлық қызметтердің радиоэлектрондық 
құралдарын тіркеу жəне пайдалану қағидаларында: 

көрсетілген Қағидаларға 7-қосымшада: 
мына:
«Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Байланыс, 

ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік 
бақылау комитеті

Комитет государственного контроля в области связи, информатизации и средств 
массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики 
Казахстан» деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 
Телекоммуникациялар комитеті Комитет телекоммуникаций Министерства информа-
ции и коммуникаций Республики Казахстан».

2. «Теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге 
асыру бойынша лицензиарды жəне бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уəкілетті органды айқындау туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 1 маусымдағы № 395 қаулысында (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 32, 202-құжат):

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Ақпарат 

комитеті теле-, радиоарналарды тарату жөніндегі қызметті лицензиялауды жүзеге 
асыру бойынша лицензиар;

2) Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің Ақпарат 
комитеті осы қаулыға қосымшаға сəйкес бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы 
екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уəкілетті орган болып айқындалсын.».

3. «Байланыс саласында қызметтер көрсету бойынша қызметті лицензиялауды 
жүзеге асыру жөніндегі лицензиарды жəне байланыс саласындағы екінші санаттағы 
рұқсаттарды беруге уəкілетті органды айқындау туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 543 қаулысында (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 39, 279-құжат):

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің 

Телекоммуникациялар комитеті:
1) байланыс саласындағы қызметтерді көрсету бойынша қызметті лицензиялауды 

жүзеге асыру жөніндегі лицензиар;
2) осы қаулыға қосымшаға сəйкес байланыс саласындағы екінші санаттағы 

рұқсаттарды беруге уəкілетті орган болып айқындалсын.».
4. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігінің кейбір 

мəселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 16 маусымдағы 
№ 353 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 36, 209-құжат):

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуни-
кациялар министрлігі туралы ережеде:

2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) Министрліктің Телекоммуникациялар комитеті.»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Министрліктің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 010000, Астана 

қаласы, Есіл ауданы, Мəңгілік ел даңғылы, 8-үй, «Министрліктер үйі» əкімшілік 
ғимараты, 14-кіреберіс.»;

16-тармақтың 85) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«85) Халықаралық электр байланысы одағының радиобайланыс регламентіне 

сəйкес радиожиіліктерді халықаралық үйлестіру жөніндегі іс-шараларды орындау;»;
17-тармақ:
мынадай мазмұндағы 40-1) тармақшамен толықтырылсын:
«40-1) жиіліктер белдеулерін, радиожиіліктерді (радиожиілік арналарын) иелікке 

беруді жүзеге асыру;»;
мынадай мазмұндағы 88-1) жəне 88-2) тармақшалармен толықтырылсын:
«88-1) радиоэлектрондық құралдарды, жоғары жиілікті құрылғыларды тіркеу жəне 

пайдалану, сондай-ақ оларды шет елдерден əкелу тəртібін жəне байланыс қызметтерін 
көрсету қағидаларын əзірлеу;

88-2) радиобақылауды, байланыс саласындағы қызметті жүзеге асыратын 
жеке жəне заңды тұлғалардың радиожиілік спектрін пайдалануын жəне байланыс 
қызметтерін көрсететін лицензиаттардың лицензия талаптарын сақтауын тексеруді 
жүргізуге қатысты құжаттардың (хаттамалардың, ұйғарымдардың, тексеру тағайындау 
туралы актілердің) нысандарын əзірлеу;»;

Министрліктің Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары 
саласындағы мемлекеттік бақылау комитетінің қарамағындағы аумақтық органдардың 
тізбесінде: 

«Министрліктің Байланыс, ақпараттандыру жəне бұқаралық ақпарат құралдары 
саласындағы мемлекеттік бақылау комитетінің қарамағындағы аумақтық органдардың 
тізбесі» деген тақырып мынадай редакцияда жазылсын:

«Министрліктің Телекоммуникациялар комитетінің қарамағындағы аумақтық 
бөлімшелердің тізбесі»;

1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 жəне 14-тармақтар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«1. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Астана қаласы жəне Ақмола облысы бойынша 
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

2. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Алматы қаласы жəне Алматы облысы бойынша 
байланыс инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

3. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Ақтөбе облысы бойынша байланыс инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесі.

4. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Атырау облысы бойынша байланыс инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесі.

5. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша байланыс ин-
спекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

6. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Жамбыл облысы бойынша байланыс инспекциясы» 
республикалық мемлекеттік мекемесі.

7. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша байланыс ин-
спекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

8. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Қарағанды облысы бойынша байланыс 

инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.
9. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 

Телекоммуникациялар комитетінің Қызылорда облысы бойынша байланыс инспек-
циясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

10. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Қостанай облысы бойынша байланыс инспекция-
сы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

11. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Маңғыстау облысы бойынша байланыс инспекци-
ясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

12. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Павлодар облысы бойынша байланыс инспекция-
сы» республикалық мемлекеттік мекемесі. 

13. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша байланыс 
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.

14. «Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Телекоммуникациялар комитетінің Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша байланыс 
инспекциясы» республикалық мемлекеттік мекемесі.».
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2017 жылғы 25 қараша               №776                  Астана, Үкімет Үйі 

«Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ 
әкімінің басқаруына берілетін аудандық коммуналдық 

мүліктің үлгі тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы 

№148 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
1. «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ əкімінің басқаруына 

берілетін аудандық коммуналдық мүліктің үлгі тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 ақпандағы №148 қаулысына (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №11, 101-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің коммуналдық 

мүлкінің құрамына берілетін аудандық коммуналдық мүліктің үлгі тізбесін бекіту ту-
ралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық 

округтің коммуналдық мүлкінің құрамына берілетін аудандық коммуналдық мүліктің 
үлгі тізбесі бекітілсін.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық 
округ əкімінің басқаруына берілетін аудандық коммуналдық мүліктің үлгі тізбесі осы 
қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017жылғы 25 қарашадағы №776 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2014 жылғы 24 ақпандағы №148 қаулысымен бекітілген

Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің 
коммуналдық мүлкінің құрамына берілетін аудандық коммуналдық

мүліктің үлгі тізбесі

1. Мектепке дейінгі білім беру (балабақшалар) жəне мəдени-демалыс қызметі 
(мəдениет үйлері) салаларында қызметін жүзеге асыратын аудандық коммуналдық 
заңды тұлғалардың мүліктік кешендері.

2. Аудандық коммуналдық заңды тұлғаларға бекітілген мүлік. 
3. Жалпыға ортақ пайдаланылатын объектілер жəне өзге де мүлік (автомобиль 

жолы, елді мекеннің көшесі, саябақ, гүлзар, демалыс орны, ескерткіш).
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 29 қараша                   №787                      Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасының кейбір теміржол 
станцияларының атауын және атауларының 

транскрипциясын өзгерту туралы

«Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 
8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабының 4-1) тармақшасына 
жəне «Қазақстан Республикасының аумағындағы əуежайларға, порттарға, теміржол 
вокзалдарына, теміржол стансаларына, метрополитен стансаларына, автовокзалдарға, 
автостансаларға, физикалық-географиялық жəне мемлекет меншігіндегі басқа да 
объектілерге атау беру, сондай-ақ оларды қайта атау, олардың атауларының транс-
крипциясын нақтылау мен өзгерту жəне мемлекеттік заңды тұлғаларға, мемлекет 
қатысатын заңды тұлғаларға жеке адамдардың есімін беру қағидаларын бекіту тура-
лы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1996 жылғы 5 наурыздағы № 281 қаулысына 
сəйкес (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., № 11, 81-құжат) Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес теміржол станцияларының атаулары 
өзгертілсін.

2. Осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес теміржол станциялары атауларының транс-
крипциясы өзгертілсін.

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республика сы Үкіметінің 
2017 жылғы 29 қарашадағы №787 қаулысына 1-қосымша

Атауы өзгертілуге тиіс теміржол станцияларының тізбесі
Ақмола облысы бойынша

Қарағанды тасымалдау бөлімшесінің Вишневка теміржол станциясы – Аршалы 
теміржол станциясына;

Ақтөбе облысы бойынша
Ақтөбе тасымалдау бөлімшесінің Киргильда теміржол станциясы – Əлімбет 

теміржол станциясына;
Алматы облысы бойынша

Алматы тасымалдау бөлімшесінің Қорғас теміржол станциясы – Алтынкөл теміржол 
станциясына;

Алматы тасымалдау бөлімшесінің Жаркент теміржол станциясы – Құндызды 
теміржол станциясына;

Шығыс Қазақстан облысы бойынша
Шығыс Қазақстан тасымалдау бөлімшесінің Лениногорск теміржол станциясы – 

Риддер теміржол станциясына;
Шығыс Қазақстан тасымалдау бөлімшесінің Защита теміржол станциясы – 

Өскемен-1 теміржол станциясына;
Жамбыл облысы бойынша

Жамбыл тасымалдау бөлімшесінің Джамбул теміржол станциясы – Тараз стан-
циясына;

Батыс Қазақстан облысы бойынша
Батыс Қазақстан тасымалдау бөлімшесінің Шипово теміржол станциясы – Тасқала 

теміржол станциясына;
Батыс Қазақстан тасымалдау бөлімшесінің Ростошский теміржол станциясы – 

Белес теміржол станциясына;
Қарағанды облысы бойынша

Қарағанды тасымалдау бөлімшесінің Осакаровка теміржол станциясы – Сарыбел 
теміржол станциясына;

Қарағанды тасымалдау бөлімшесінің Карьерная теміржол станциясы – Ортас 
теміржол станциясына;

Қостанай облысы бойынша
Қостанай тасымалдау бөлімшесінің Ақсу теміржол станциясы – Елімай теміржол 

станциясына;
Маңғыстау облысы бойынша

Маңғыстау тасымалдау бөлімшесінің Ералиево теміржол станциясы – Қарақия 
теміржол станциясына;

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
Оңтүстік Қазақстан тасымалдау бөлімшесінің Черноводский теміржол станциясы 

– Игілік теміржол станциясына;
Оңтүстік Қазақстан тасымалдау бөлімшесінің Сергиевка теміржол станциясы – 

Ынтымақ теміржол с танциясына.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
 2017 жылғы 29 қарашадағы №787 қаулысына 2-қосымша

Атауларының транскрипциясы өзгертілуге тиіс теміржол
 станцияларының тізбесі
Ақтөбе облысы бойынша

Биршоғыр станциясы – Бершүгір станциясы;
Кимперсай станциясы – Кемпірсай станциясы;

Алматы қаласы бойынша
Алма-ата 1 станциясы – Алматы 1 станциясы;
Алма-ата 2 станциясы – Алматы 2 станциясы;

Алматы облысы бойынша 
Талды-Курган станциясы – Талдықорған станциясы;

Шығыс Қазақстан облысы бойынша 
Семипалатинск станциясы – Семей станциясы;
орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мəтін өзгермейді;

Жамбыл облысы бойынша
Чу станциясы – Шу станциясы;
Бурное станциясы – Боранды станциясы;
Чольдала станциясы – Шөлдала станциясы;
Чайкурук станциясы – Шайқорық станциясы;
Чебакты станциясы – Шабақты станциясы;
Учбулак станциясы – Үшбұлақ станциясы; 
Акчулак станциясы – Ақшолақ станциясы;
Татты станциясы – Тəтті станциясы;
Чиганак станциясы – Шығанақ станциясы; 
Кошкентениз станциясы – Қашқантеңіз станциясы; 
Чокпар станция – Шоқпар станциясы;

Қостанай облысы бойынша
Джаныспай станциясы – Жанысбай станциясы; 
Темир-Булак станциясы – Темірбұлақ станциясы; 
Кустанай станциясы – Қостанай станциясы;

Қызылорда облысы бойынша
Саксаульская станциясы – Сексеуіл станциясы;
Конту станциясы – Күнту станциясы;
Аральское море станциясы – Арал теңізі станциясы; 
Арал-кум станциясы – Аралқұм станциясы;
Чумыш станциясы – Шөміш станциясы;
Камышлыбаш станциясы – Қамыстыбас станциясы; 
Бикбаули станциясы – Бекбауыл станциясы;
Казалинск станциясы – Қазалы станциясы;
Уинду станциясы – Үйінді станциясы;
Кубек станциясы – Көбек станциясы;
Майлибаш станциясы – Майлыбас станциясы; 
Бай-хожа станциясы – Байқожа станциясы;
Тюратам станциясы – Төретам станциясы; 
Дюрменьтюбе станциясы – Диірментөбе станциясы; 
Хор-хут станциясы – Қорқыт станциясы;
Урдазы станциясы – Ордазы станциясы;
Джусалы станциясы – Жосалы станциясы;
Ана-куль станциясы – Анакөл станциясы;
Кизил-там станциясы – Қызылтам станциясы; 
Кара-кеткен станциясы – Қаракеткен станциясы; 
Джалагаш станциясы – Жалағаш станциясы; 
Терень-узяк станциясы – Тереңөзек станциясы; 
Кара-узяк станциясы – Қараөзек станциясы;
Кзыл-орда станциясы – Қызылорда станциясы;
Белкуль станциясы – Белкөл станциясы;
Берказань станциясы – Бірқазан станциясы;
Соло-тюбе станциясы – Сұлутөбе станциясы;
Тартугай станциясы – Тартоғай станциясы;
Чиили станциясы – Шиелі станциясы;
Екпенды станциясы – Екпінді станциясы;
Тюмень-арык станциясы – Төменарық станциясы; 
Буртескен станциясы – Бөрітескен станциясы;
Беш-арык станциясы – Бесарық станциясы;

Маңғыстау облысы бойынша
Мангышлак станциясы – Маңғыстау станциясы;

Павлодар облысы бойынша 
Ерментау станциясы – Ерейментау станциясы.

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша
Чимкент станциясы – Шымкент станциясы;
Кзыл-сай станциясы – Қызылсай станциясы;
Кургасын станциясы – Қорғасын станциясы;
Ченгельды станциясы – Шеңгелді станциясы;
Чанак станциясы – Шанақ станциясы;
Джилга станциясы – Жылға станциясы;
Монтай-таш станциясы – Монтайтас станциясы;
Уртабад станциясы – Отрабад станциясы;
Кара-Кунгур станциясы – Қарақоңыр станциясы; 
Сары-агач станциясы – Сарыағаш станциясы;
Арысь-1 станциясы – Арыс 1 станциясы;
Арысь-2 станциясы – Арыс 2 станциясы;
Пахтаарал станциясы – Мақтаарал станциясы;
Джетысай станциясы – Жетісай станциясы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2017 жылғы 29 қараша                №788                Астана, Үкімет Үйі 

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау жөніндегі 
операторлардың отандық тауар өндірушілер мен 

жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық берушілер 
тізіліміне енгізілген ұйымдар арасынан мемлекеттік 

қорғаныстық тапсырысты орындаушыларды таңдауды 
жүзеге асыруы қағидаларын бекіту туралы

«Мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 1) тармақшасына сəйкес Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау жөніндегі 
операторлардың отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
отандық берушілер тізіліміне енгізілген ұйымдар арасынан мемлекеттік қорғаныстық 
тапсырысты орындаушыларды таңдауды жүзеге асыруы қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2017 жылғы 29 қарашадағы №788 қаулысымен бекітілген

Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау жөніндегі операторлардың 
отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
отандық берушілер тізіліміне енгізілген ұйымдар арасынан мемлекеттік 
қорғаныстық тапсырысты орындаушыларды таңдауды жүзеге асыруы 

қағидалары
1. Осы Мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау жөніндегі операторлардың 

отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді отандық 
берушілер тізіліміне енгізілген ұйымдар арасынан мемлекеттік қорғаныстық тапсыры-
сты орындаушыларды таңдауды жүзеге асыруы қағидалары (бұдан əрі − Қағидалар) 
мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты орындау жөніндегі операторлардың (бұдан əрі 
− операторлар) мемлекеттік қорғаныстық тапсырысты (бұдан əрі − қорғаныстық тап-
сырыс) орындаушыларды отандық тауар өндірушілер мен жұмыстарды, көрсетілетін 
қызметтерді отандық берушілер тізіліміне (бұдан əрі − тізілім) енгізілген ұйымдар ара-
сынан таңдауды жүзеге асыру тəртібін айқындайды.

2. Қорғаныстық тапсырысты орындаушыларды таңдауды операторлар қорғаныстық 
тапсырысты қалыптастыру кезінде мемлекеттік қорғаныстық тапсырыс берушілермен 
келісу бойынша тізілімге енгізілген ұйымдар арасынан ұйымның мынадай:

1) өндірістің қажетті шарттарын, оның ішінде мемлекеттік құпияларды құрайтын 
мəліметтердің қорғалуын қамтамасыз ету;

2) əскери мақсаттағы тауарларды (өнімді) жəне қосарланған мақсаттағы 
(қолданыстағы) тауарларды (өнімді) өндіру қабілеті;

3) талап етілетін сападағы əскери мақсаттағы жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
неғұрлым тиімді экономикалық шарттарда жүзеге асыру мүмкіндіктеріне сүйене оты-
рып жүргізеді.

3. Қорғаныстық тапсырысты қалыптастыру, орналастыру жəне орындау 
саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі − уəкілетті орган) ағымдағы жылғы 10 ақпаннан 
кешіктірмей операторға мемлекеттік тапсырыс берушінің қорғаныстық тапсырыс өнімін 
сатып алу ниеті туралы сұрау салуды жолдайды, ол мынадай мəліметтерді қамтиды:

1) сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің атауы 
жəне тактикалық-техникалық сипаттамалары (техникалық ерекшелігі);

2) тауар (өнім) саны, орындалатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің көлімі;
3) тауарды (өнімді) жеткізу, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді орындау орны 

жəне талап етілетін мерзімдері;
4) берілетін тауарларға (өнімге), орындалатын жұмыстарға, көрсетілетін 

қызметтерге кепілдік мерзімі;
5) құны тауардың (өнімнің), жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің құнына 

қосылуы тиіс қосымша көрсетілетін қызметтер тізбесі;
6) төлем шарттары, оның ішінде аванстық төлем мөлшері;
7) қажет болған жағдайда əскери жəне арнайы киім нысанын, айырым белгілерін 

жəне жеке қорғану құралдарын сатып алу кезінде тəжірибелік үлгілерді ұсыну қажеттілігі 
туралы талап.

4. Оператор уəкілетті органның тиісті сұрау салуын алған күннен бастап үш күннен 
кешіктірмей тізілімге енгізілген барлық ұйымдарға осы Қағидалардың 3-тармағына 
сəйкес қорғаныстық тапсырыс өнімін сатып алу ниеті туралы сұрау салуды жолдайды.

Сонымен қатар оператор ұйымдардан баға (коммерциялық) ұсыныстарына сұрау 
салады.

5. Ұйымдар сұрау салуды алғаннан кейін, оны алған күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде өзінің баға (коммерциялық) ұсыныстарын қоса бере отырып жауап жолдайды.

Ұйымдар қажет болған кезде оператордан осы Қағидалардың 3-тармағында 
көрсетілген сұрау салудың талаптарын нақтылайды.

6. Ұйымдар жауапқа берілетін тауарлардағы, жұмыстардағы немесе көрсетілетін 
қызметтердегі жергілікті қамту үлесінің пайызын растайтын құжаттарды қоса беруі 
мүмкін.

7. Ұйым қорғаныстық тапсырыс үшін жоспарланатын соманы ұлғайтуға əкелмейтін, 
тактикалық-техникалық (техникалық) сипаттамалары оператордың сұрау салуында 
көрсетілгенге қарағанда жақсы өнімді ұсынуы мүмкін.

8. Оператор тізілімге енгізілген ұйымдар арасынан орындаушыларды таңдау 
кезінде мыналарды:

1) əлеуетті орындаушылар ұсынатын қорғаныстық тапсырыс өнімі техникалық 
сипаттамаларының сұрау салу талаптарына сəйкес келуін;

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларда тиісті 
қызмет түрін жүзеге асыруға арналған лицензияның бар болуын;

3) тапсырыс беруші айқындаған көлемде қорғаныстық тапсырыс нысанасы болып 
табылатын тауарларды (өнімді), жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру үшін 
қажетті өндірістік үй-жайлардың, технологиялық жабдық пен білікті мамандардың 
бар болуын;

4) əскери жəне арнайы киім нысанын, айырым белгілерін жəне жеке қорғану 
құралдарын шығару саласында мамандандырылған орындаушылар үшін тапсырыс 
беруші айқындаған көлемде қорғаныстық тапсырыс нысанасы болып табылатын тау-
арларды (өнімді), жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді өндіру үшін қажетті меншік 
құқығындағы өндірістік (қоймалық) үй-жайлар мен технологиялық жабдықтардың, білікті 
мамандардың бар болуын ескереді.

9. Операторлар іргелі жəне қолданбалы ғылыми зерттеулерді орындаушыларды 
таңдауды қорғаныстық зерттеулер жүргізу үшін бекітілген тəртіпке сəйкес жүргізеді.

10. Егер екі немесе одан да көп ұйымда тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтерге бірдей тиімді экономикалық шарттар бар болса, таңдау жергілікті 
қамтудың анағұрлым көп үлесі бар тауардың, жұмыстың жəне көрсетілетін қызметтің 
пайдасына шешіледі.

11. Егер тізілімге енгізілген ұйым қорғаныстық тапсырыс өнімінің жалғыз отандық 
берушісі болып табылса, жауапқа өнім құнының калькуляциясы бар бір баға 
(коммерциялық) ұсынысы қоса беріледі.

12. Операторлар орындаушыларды таңдауды тізілімге енгізілген, анағұрлым төмен 
баға ұсынған жəне уəкілетті органның сұрау салуында көрсетілген талаптарға сəйкес 
келетін қорғаныстық тапсырыс өнімін ұсынған ұйымдар арасынан жүзеге асырады.

13. Оператор қорғаныстық тапсырысты орындаушыны таңдау қорытындылары 
бойынша уəкілетті органға оның сұрау салуына жауапты қорғаныстық тапсырысты 
орындаушыны көрсете отырып, ағымдағы жылғы 1 наурыздан кешіктірмей жолдайды.

Операторлар жауапқа уəкілетті органға тізілімнен ұйым тауарының (өнімінің), 
жұмыстары мен көрсетілетін қызметтерінің əрбір атауына үш баға (коммерциялық) 
ұсынысын береді.

Сонымен қатар оператор уəкілетті органға тізілімге енгізілген ұйымды таңдау ту-
ралы негіздеме ұсынады.

14. Қорғаныстық тапсырысты дербес орындауға қабілетті операторлар уəкілетті 
органның сұрау салуына жауапқа тізілімдегі ұйым тауарының (өнімінің), жұмыстары мен 
көрсетілетін қызметтерінің əрбір атауына үш баға (коммерциялық) ұсынысын беру жо-
лымен берілетін қорғаныстық тапсырыс өніміне арналған баға негіздемесін қоса береді.

15. Қорғаныстық тапсырыс өнімінің жалғыз отандық берушісі болып табылатын 
операторлар жауапқа өнім құнының калькуляциясы бар бір баға (коммерциялық) 
ұсынысын қоса береді.

16. Ұйымда қорғаныстық тапсырыс өнімін өндірудің осындай түрінің болмауына бай-
ланысты тізілімге енгізілген ұйымдар арасынан орындаушыны таңдау мүмкін болмаған 
жағдайда, оператор уəкілетті органның мекенжайына жауап беруді сұрау салуды 
алған күннен бастап күнтізбелік он күннен кешіктірілмейтін мерзімде жүзеге асырады.

Жауапқа тізілімнен орындаушы таңдаудың мүмкін болмау себептерін көрсете оты-
рып, негіздеме де қоса беріледі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 27 қыркүйек          №187       Алматы қаласы 

«Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның 
ведомстволарының, оның құрылымына кіретін 

ұйымдардың және дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан 

да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы 

заңды тұлғалардың және олармен үлестес заңды 
тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін 

қызметтерді иеленуі қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2015 жылғы 19 желтоқсандағы №237 қаулысына өзгерістер 
енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 15-бабы екінші бөлігінің 75) тармақшасына сəйкес Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына 
кіретін ұйымдардың жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 
үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 
тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың жəне олармен үлестес 
заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді иеленуі 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 
жылғы 19 желтоқсандағы № 237 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12994 тіркелген, 2016 жылғы 3 ақпанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның 
ведомстволарының, оның құрылымына кіретін ұйымдардың жəне дауыс беретін акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды 
тұлғалардың жəне олармен үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды жəне 
көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның 

құрылымына кіретін ұйымдардың жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің) елу жəне одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне тиесілі немесе оның сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың жəне олармен 
үлестес заңды тұлғалардың тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді иеленуі 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – Ұлттық 
Банк) орталық аппараты бөлімшелерінің, филиалдарының, өкілдігінің, ведомстволарының, 
Ұлттық Банктің құрылымына кіретін ұйымдардың, дауыс беретін акцияларының (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерінің) елу жəне одан көп пайызы Ұлттық Банкке тиесілі немесе оның 
сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың жəне олармен үлестес заңды тұлғалардың:

1) жеке тұлғалардан еңбек шарттары бойынша көрсетілетін қызметтерді иеленуді;
2) кəсіпкерлік қызмет субъектілері болып табылмайтын жеке тұлғалардан өтеулі қызмет 

көрсету шарттары бойынша көрсетілетін қызметтерді иеленуді;
3) мыналарды:
бағалы металдарды, асыл тастарды жəне олардан жасалған бұйымдарды қабылдау, сақтау, 

сынақтан жəне сараптамадан өткізу, сондай-ақ көрсетілген операцияларды жүзеге асыру үшін 
қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді иелену; 

ұлттық валютаның банкноттары мен монеталарын дайындау, сатып алу, сату, өтеп алу, сақтау, 
жеткізу, əкету, ауыстыру, өңдеу, орау, айырбастау, айналыстан алу жəне жою, олардың дизайнын 
айқындау жөніндегі көрсетілетін қызметтерді иелену, ұлттық валютаның банкноттары мен монетала-
ры туралы ақпараттық материалдарды олар айналысқа шыққанға дейін дайындау, сондай-ақ аталған 
операцияларды жүзеге асыру үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді иелену;

ұлттық валютаның банкноттарын, монеталарын жəне бағалы металдарды сақтау 
орындарының жұмыс істеу жүйелерінің (күзет, дабыл жəне өрт сигнализациясы, өрт сөндіру, 
байланыс, қолжетімділікті бақылау, бейне бақылау, жел айдау, кондиционирлеу, электрмен 
қамту, сумен қамту жəне жылумен қамту) жұмыс істеуі жүзеге асырылу үшін қажетті тауар-
ларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді иеленуді қоспағанда, монетарлық қызметті, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының зейнетақы активтерін басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыру үшін қажетті тауар-
ларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді иеленуді;

4) іссапар шығыстарын;
5) жарналар (салымдар), оның ішінде заңды тұлғалардың жарғылық капиталына жарна-

лар (салымдар) енгізуді;
6) бағалы қағаздарды, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлестерін иеленуді;
7) басқару жəне қадағалау кеңесі органының мүшелеріне сыйақылар төлеуді;
8) өкілдік шығыстармен байланысты тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 

иеленуді;
9) егер Қазақстан Республикасының заңдарында олар үшін өзгеше белгіленбесе, 

мемлекеттік мекемелердің көрсетілетін қызметтерін сатып алуды;
10) соттардағы, төреліктердегі жəне аралық соттардағы дауларды шешумен байланысты 

алымдарды, басқа шығыстарды төлеуді;
11) Қазақстан Республикасының заңнамасында немесе басқа елдердің заңнамасында 

айқындалған алымдарды жəне төлемдерді төлеуді;
12) жарғылық қызметті, оның ішінде екінші деңгейдегі банктерді қаржылай қолдау арқылы 

банк секторының қаржылық тұрақтылығына жəрдемдесуге бағытталған қызметті жүзеге асыру 
үшін қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді иеленуді;

13) мемлекеттік тапсырыстарды орындаумен байланысты өнімді өндіру үшін тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды;

14) адвокаттардың, нотариустардың, жеке сот орындаушыларының көрсетілетін 
қызметтерін иеленуді;

15) сақтандыру қызметтерін қоспағанда, қаржылық көрсетілетін қызметтерді, трансфер-
агенттің көрсетілетін қызметтерін, сондай-ақ депозитарлық қызметті жүзеге асыру үшін қажетті 
тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді иеленуді;

16) мүлікті сенімгерлік басқару жөніндегі көрсетілетін қызметтерді иеленуді;
17) уақытша сақтау қоймаларын беру жөніндегі көрсетілетін қызметтерді, уақытша 

сақтау қоймалары көрсететін қызметтерді иеленумен байланысты алымдар мен басқа да 
төлемдерді төлеуді;
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(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 

18) «Назарбаев Университет» дербес білім беру ұйымында оқыту, сондай-ақ шет елдегі 
курстарда, семинарларда, тренингтерде, тағылымдамаларда жəне жоғары оқу орнынан кейінгі 
жоғары білім саласында біліктілігін арттыру бойынша көрсетілетін қызметтерді иеленуді;

19) дүлей күш жағдайларының туындауы салдарынан, оның ішінде төтенше оқиғалар мен 
жағдайлардың салдарларын оқшаулау жəне (немесе) жою үшін, электроэнергетикалық объектілердегі, 
тiршiлiктi қамтамасыз ететiн коммуникациялық жүйелердегi жəне өзге де қауіпті өндірістік объектілердегі 
апаттарды жою үшін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді иеленуді;

20) тапсырыс берушінің Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан 
филиалдарының жəне өкілдіктерінің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 
иеленуін;

21) Қазақстан Реcпубликасының аумағында шығарылмайтын жəне шет елден иеленетін, 
тапсырыс берушінің өнімін өндіру үшін негізгі жəне (немесе) қосалқы болып табылатын та-
уарларды иеленуді;

22) тауарларды тауар биржалары арқылы иеленуді;
23) шетелдік электрондық мерзімді баспасөз басылымдарын иеленуді;
24) мемлекеттік, табиғи монополия субъектісінен тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін 

қызметтерді иеленуді;
25) мемлекеттік бағдарламаларды, Қазақстан Республикасы Президентінің тапсырмала-

рын, Ұлттық Банк Басқармасының немесе Директорлар кеңесінің шешімдерін іске асыру үшін 
қажетті тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді иеленуді қоспағанда, тауарларды, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді иелену тəртібін айқындайды.»;

2-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2-тарау. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алуды жоспарлау 

тəртібі»;
8-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Ұлттық Банктің тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарын 

Ұлттық Банк Төрағасының орынбасары немесе өзге уəкілетті лауазымды тұлға бекітеді.»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Сатып алуды ұйымдастыру жəне өткізу тəртібі»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«4-тарау. Сатып алуды жүзеге асыру тəсілдері»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Сатып алуды конкурс тəсілімен жүзеге асыру тəртібі»;
6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Сатып алуды шарт жасасу арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен жүзеге асы-

ру тəртібі»;
218-тармақтың 4), 12) жəне 20) тармақшалары алып тасталсын;
7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«7-тарау. Сатып алуды баға ұсыныстарын сұрату тəсілімен жүзеге асыру тəртібі»;
8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«8-тарау. Шарт жасасу тəртібі»;
272-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«272. Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу туралы талап:
1) сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық 

есептік көрсеткіштің төрт мың еселенген мөлшерінен аспайтын, конкурс тəсілімен жəне шарт 
жасасу арқылы бір көзден сатып алу тəсілімен, ерекше тəртіпті қолдана отырып конкурс 
тəсілімен, шартта алдын ала төлем (аванс) төлеу көзделетінін қоспағанда, баға ұсыныстарын 
сұрату тəсілімен сатып алу қорытындылары бойынша айқындалған жеткізушілерге; 

2) тапсырыс берушінің үлестес тұлғаларымен, республикалық немесе жергілікті бюджет-
тер қаражатынан есебінен қаржыландырылатын ұйымдармен, Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттерімен шарт жасасқан жағдайда;

3) мерзімді баспасөз басылымдарын, тіркелетін пошта жөнелтілімдерін жөнелту жəне 
жұмыс берушінің жəне автокөлік иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру 
бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасқан жағдайда;

4) Қағидалардың 218-тармағының 2), 3), 5) жəне 6) тармақшаларына сəйкес бір көзден алу 
тəсілімен сатып алу қорытындылары бойынша айқындалған жеткізушілерге қолданылмайды.»;

9-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«9-тарау. Қорытынды ережелер»;
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді 

сатып алу жоспары осы қаулыға қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.
2. Жоспарлау жəне бюджет басқармасы (Əдібаев А.С.) Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының 

Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне оған енгізу үшін жіберуді; 

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 27 қыркүйектегі №187 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, оның ведомстволарының, оның құрылымына кіретін 
ұйымдардың жəне дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу 

жəне одан да көп пайызы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне тиесілі немесе оның 
сенімгерлік басқаруындағы заңды тұлғалардың жəне олармен үлестес заңды тұлғалардың тау-

арларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді иеленуі қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары 
Тапсырыс 
берушінің 

(сатып алуды 
ұйымдастыру 

шының) 
атауы

Сатып алына-
тын тауарлардың, 

жұмыстардың, 
көрсетілетін 

қызметтердің мемле-
кеттік тілдегі атауы

Сатып алынатын 
тауарлардың, 
жұмыстардың, 

көрсетілетін 
қызметтердің орыс 

тіліндегі атауы

Сатып алу 
тəсілі

Өлшем 
бірлігі

Саны, 
көлемі

1 2 3 4 5 6
кестенің жалғасы 

ҚҚС 
есепте-
мегенде 
бір бірлігі 

үшін 
бағасы 
(теңге)

ҚҚС есеп-
темеген-
де сатып 
алу үшін 
бекітілген 

жалпы сома 
(теңге)

ҚҚС есеп-
темегенде 
үш жылдық 

кезеңнің 
бірінші жылы-
на бекітілген 
сома (теңге)

ҚҚС есепте-
мегенде үш 

жылдық кезеңнің 
екінші жылына 
арналған бол-
жамды сома 

(теңге)

ҚҚС есепте-
мегенде үш 

жылдық кезеңнің 
үшінші жылына 
арналған бол-
жамды сома 

(теңге)

Сатып алу-
ды жүзеге 
асырудың 

жоспарланған 
мерзімі 
(тоқсан)

7 8 9 10 11 12

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 18 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15907 бо-
лып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ

2017 жылғы 30 маусым        №122       Алматы қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

2017 жылғы 24 тамыз      №313      Астана қаласы

БIРЛЕСКЕН ҚАУЛЫ ЖӘНЕ БҰЙРЫҚ

Коллекторлық агенттіктердің қызметін мемлекеттік бақылау саласындағы тексеру 
парағын бекіту туралы

«Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңын іске асыру мақсатында жəне 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Кəсіпкерлік кодексінің 143-бабының 1-тармағына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы қаулы етеді жəне Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрі бұйырады:

1. Қоса беріліп отырған Коллекторлық агенттіктердің қызметін мемлекеттік бақылау 
саласындағы тексеру парағы бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті 
(Əбдірахманов Н.А.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп 
осы бірлескен қаулыны жəне бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы бірлескен қаулы жəне бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуникаци-
ялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы бірлескен қаулы жəне бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде олардың көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында ресми 
жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

4. Осы бірлескен қаулының жəне бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А.Смоляковқа жүктелсін.

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

 

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы 
_______________Д. Ақышев 

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі 
_____________Т. Сүлейменов

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы Құқықтық статистика жəне арнайы 
есепке алу жөніндегі комитетінің Төрағасы
____________ Б.Мусин
2017 жылғы 14 тамыз

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының бірлескен 
2017 жылғы 30 маусымдағы №122 қаулысымен жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 

экономика министрінің 2017 жылғы 24 тамыздағы №313 бұйрығымен бекітілген

Коллекторлық агенттіктердің қызметін мемлекеттік бақылау 
саласындағы тексеру парағы

__________________________________________________________саласында/аясында
 (Қазақстан Республикасының Кəсіпкерлік кодексінің 138 жəне 143-баптарына сəйкес)
____________________________________________________________________ қатысты
(тексерілетін субъектілердің (объектілердің) біртекті тобының атауы)
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган_______________________________________
___________________________________________________________________________

Тексеруді тағайындау туралы акт 
___________________________________________________________________________
  (№, күні)
Тексерілетін субъектінің (объектінің) атауы _______________________________________
_____________________________________________________________________________
 
Тексерілетін субъектінің (объектінің) БСН_________________________________________
_____________________________________________________________________________

Орналасқан мекенжайы ________________________________________________________
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1. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) банктік 
қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 
кредиторға міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимылы бастапқы байланыс кезінде: 
коллекторлық агенттіктің атауы жəне коллекторлық агенттіктер 
тізіліміндегі есептік тіркеу нөмірі;
коллекторлық агенттіктің тұрған жері;
борышкермен өзара іс-қимылды жүзеге асыратын адамның тегі, аты, 
əкесінің аты (егер ол жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе) 
жəне лауазымы; 
кредитордың атауы; 
кредитордың берешекті коллекторлық агенттікке жұмысқа бергені; 
банктік қарыз шартында немесе микрокредит беру туралы шарт-
та көзделген берешектің құрылымы, негізгі борыштың, сыйақының, 
комиссиялардың, тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) 
мерзімі өткен жəне ағымдағы сомаларының қалдығы;
 борышкердің банктік қарыз шартында немесе микрокредит беру 
туралы шартта, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген 
жауапкершілігі мен өзге де міндеттемелері, сондай-ақ банктік қарыз 
шартында немесе микрокредит беру туралы шартта көзделген 
міндеттемелерді орындамаудың немесе тиісінше орындамаудың 
салдарлары; 
коллекторлық агенттік банктік қарыз шартының немесе микрокре-
дит беру туралы шарттың талаптарын өзгерту туралы өтінішхатын 
негіздейтін берешектің туындау себептері, кірістер мен басқа да 
расталған мəн-жайлар (фактілер) туралы мəліметтерді қамтитын 
жазбаша өтінішпен коллекторлық агенттікке жүгіну құқығы туралы 
хабарлау. 

2. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) банктік 
қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 
кредиторға міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимылды борышкер коллекторлық агенттікке жеке 
жүгінген кезде осы тармақшада көрсетілген уақыт кезеңі шегінде 
коллекторлық агенттік ұсынғаннан өзгеше өзара іс-қимыл жасасу 
кезеңін айқындамаса, борышкердің тұрғылықты жерінің не тұрған 
жерінің не борышкердің тіркелген жерінің уақыты бойынша жұмыс 
күндері сағат 8:00-ден 21:00-ге дейінгі кезеңде жүзеге асыру.

3. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) банктік 
қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 
кредиторға міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимылды коллекторлық агенттіктің бастамасы 
бойынша борышкердің тұрғылықты жері немесе тұрған жері немесе 
тіркелген жері бойынша немесе коллекторлық агенттіктің (филиалдың, 
өкілдіктің) тұрған жеріндегі үй-жайларында жеке қарым-қатынас 
кезінде аптасына үш реттен асырмай жəне жұмыс күндері сағат 8:00-
ден 21:00-ге дейінгі кезеңде бір реттен асырмай жүзеге асыру.

4. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) банктік 
қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 
кредиторға міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимылды коллекторлық агенттіктің бастамасы бой-
ынша телефонмен сөйлесу арқылы жұмыс күндері сағат 8:00-ден 
21:00-ге дейінгі уақыт кезеңінде үш реттен асырмай жүзеге асыру.

5. Коммерциялық, банктік, қызметтік құпияға, сақтандыру құпиясына, 
бағалы қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияға, микрокре-
дит беру құпиясына жататын ақпаратты қоспағанда, борышкердің 
талап етуі бойынша коллекторлық агенттіктің берешекке қатысты 
коллекторлық қызметті жүзеге асыру жөніндегі өкілетіктерін растайтын 
ақпарат пен құжаттардың көшірмелерін ұсыну. 

6. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) банктік 
қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 
кредитормен міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимылды коллекторлық агенттіктің (филиалдың, 
өкілдіктің) орналасқан жеріндегі үй-жайларында аудио- немесе бейне-
техника құралдарының көмегімен тіркеу.

7. Кредитордан, борышкерден жəне (немесе) оның өкілінен жəне 
(немесе) үшінші тұлғалардан алынған құжаттар мен ақпараттың, 
оның ішінде банк құпиясының, микрокредит беру құпиясының, 
коммерциялық, қызметтік құпияның, сақтандыру құпиясының, бағалы 
қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияның, борышкердің жəне 
(немесе) оның өкілінің жəне (немесе) үшінші тұлғалардың дербес 
деректерінің сақталуын қамтамасыз ету.

8. Борышкер жəне (немесе) оның өкілі жəне (немесе) банктік қарыз шар-
ты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде кредитормен 
міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші тұлға болып табыл-
майтын кез келген жеке тұлғамен өзара іс-қимыл жасасу кезінде мына-
дай ақпаратты:
коллекторлық агенттіктің атауын жəне коллекторлық агенттіктер 
тізіліміндегі есептік тіркеу нөмірін;
коллекторлық агенттік қызметкерінің тегін, атын, əкесінің атын (егер ол 
жеке басты куəландыратын құжатта көрсетілсе) жəне лауазымын ха-
барлау.

9. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) банктік 
қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 
кредитормен міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимылды, егер борышкер коллекторлық агенттікке 
жеке жүгінген кезде көрсетілген уақыт кезеңі шегінде коллекторлық 
агенттік ұсынғаннан өзгеше өзара іс-қимыл жасасу кезеңін 
айқындамаса, борышкердің тұрғылықты жерінің не тұрған жерінің не 
борышкердің тіркелген жерінің уақыты бойынша жұмыс күндері сағат 
8:00-ден 21:00-ге дейінгі кезеңде жүзеге асыру.

10. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) банктік 
қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 
кредитормен міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимылды коллекторлық агенттіктің бастамасы 
бойынша борышкердің тұрғылықты жері немесе тұрған жері немесе 
тіркелген жері бойынша немесе коллекторлық агенттіктің (филиалдың, 
өкілдіктің) тұрған жеріндегі үй-жайларында жеке қарым-қатынас 
кезінде аптасына үш реттен асырмай жəне жұмыс күндері сағат 8:00-
ден 21:00-ге дейінгі кезеңде бір реттен асырмай жүзеге асыру.

11. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) банктік 
қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 
кредитормен міндеттемелері арқылы байланысты болатын үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимылды коллекторлық агенттіктің бастамасы бой-
ынша телефонмен сөйлесу арқылы жұмыс күндері сағат 8:00-ден 
21:00-ге дейінгі уақыт кезеңінде үш реттен асырмай жүзеге асыру.

12 Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) банктік 
қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы шарт шеңберінде 
кредитормен міндеттемелері арқылы байланысты болатын 
үшінші тұлғамен өзара іс-қимыл процесін коллекторлық агенттіктің 
(филиалдың, өкілдіктің) тұрған жеріндегі үй-жайларында аудио- неме-
се бейнетехника құралдарының көмегімен тіркеу.

13. Кредитордан, борышкерден жəне (немесе) оның өкілінен жəне 
(немесе) үшінші тұлғалардан алынған құжаттар мен ақпараттың, 
оның ішінде банк құпиясының, микрокредит беру құпиясының, 
коммерциялық, қызметтік құпияның, сақтандыру құпиясының, бағалы 
қағаздар нарығындағы коммерциялық құпияның, борышкердің жəне 
(немесе) оның өкілінің жəне (немесе) үшінші тұлғалардың дербес 
деректерінің сақталуын қамтамасыз ету.

14. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимыл жасау кезінде коллекторлық агенттіктің теле-
фон арқылы сөйлесулерді, жеке кездесулерді, жеке тұлғаға - борышкерге 
тұрғылықты жері (заңды мекенжайы) бойынша, заңды тұлғаға - борыш-
керге тұрған жері (нақты мекенжайы) бойынша жіберілетін жазбаша 
(пошталық) хабарламаларды, ұялы байланыс, Интернет желісі арқылы 
жіберілетін мəтіндік, дыбыстық жəне өзге де хабарларды қоспағанда, бо-
рышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) үшінші тұлғамен 
өзара іс-қимыл жасаудың өзге тəсілін пайдалануына жол бермеу.

15. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимыл жасау кезінде коллекторлық агенттік өзара іс-
қимыл жасасатын тұлғаның ар-намысына, қадір-қасиетіне жəне іскерлік 
беделіне нұқсан келтіретін мəліметтерді таратуға не осы тұлғалардың 
мүдделеріне зиян келтіруі мүмкін мəліметтерді жария етуге жол бермеу.

16. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимыл жасау кезінде коллекторлық агенттік өзара 
іс-қимыл жасасатын тұлғаның құқықтары мен бостандықтарына қол 
сұғатын, олардың өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін, сондай-ақ 
осы тұлғаға мүліктік жəне өзге де зиян келтіруге алып келетін құқыққа 
қайшы əрекеттер жасауға жол бермеу.

17. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимыл жасау кезінде борышкерге жəне (неме-
се) оның өкіліне жəне (немесе) үшінші тұлғаларға күш қолдану не 
олардың мүлкін жою немесе бүлдіру қатері, қорлау, алаяқтық, жалған 
құжаттар жасау, бопсалау арқылы борышкерді банктік қарыз шарты 
немесе микрокредит беру туралы шарт бойынша міндеттемелерді 
орындауға мəжбүрлейтін қысым көрсетуге жол бермеу.

18. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимыл жасау кезінде коллекторлық агенттік өзара 
іс-қимыл жасасатын тұлғаны берешектің мөлшеріне, сипатына жəне 
туындау негіздеріне қатысты жаңылыстыруға жол бермеу.

19. Борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне (немесе) үшінші 
тұлғамен өзара іс-қимыл жасау кезінде берешекті өтеу есебінен 
ақшаны (қолма-қол немесе қолма-қол емес нысанда), сондай-ақ өзге 
де мүлікті қабылдауға жол бермеу.

20. Коллекторлық агенттіктің борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен 
жəне (немесе) үшінші тұлғамен өзара іс-қимыл жасау кезінде берешекті 
ақшадан басқа, өзге мүлікпен өтеуді талап етуге жол бермеу.

21. Коллекторлық қызметті жүзеге асыру қағидаларының талаптары 
бұзылған жағдайда өзі дербес немесе уəкілетті органның талабы бой-
ынша жұмыскердің борышкермен жəне (немесе) оның өкілімен жəне 
(немесе) кредитормен банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру 
шарты шеңберінде міндеттемелермен байланысты үшінші тұлғамен 
жəне жоғарыда аталған тұлғалар болып табылмайтын кез келген жеке 
тұлғамен өзара іс-қимыл жасау жөніндегі өкілеттігін тоқтату жөнінде 
шаралар қабылдау жəне үш жұмыс күні ішінде уəкілетті органға 
ақпарат беру.

22. Берешегі тұрғын үй түріндегі кепілмен қамтамасыз етілген борыш-
кер жеке тұлғаға қатысты коллекторлық қызметті жүзеге асыруға жол 
бермеу.

23. Борышкерге қатысты коллекторлық қызмет құпиясын борышкердің 
өзіне, борышкердің жазбаша келiсiмi, оның ішінде банктік қарыз шар-
тын жасасу кезінде банк құпиясын ашуға немесе микрокредит беру 
туралы шартты жасасу кезінде микрокредит беру құпиясын ашуға бер-
ген жазбаша келісімі негiзiнде үшiншi тұлғаға ғана ашу.

24. Борышкерге қатысты коллекторлық қызмет құпиясын 
қылмыстық қудалау функциясын жүзеге асыратын мемлекеттік 
органдарға жəне лауазымды адамдарға: олардың іс жүргізуінде 
жатқан қылмыстық iстер бойынша, мөрмен расталған жəне прокурор 
санкциялаған жазбаша сұрау салу негiзiнде ашу.

25. Коллекторлық қызметтің борышкерге қатысты құпиясын соттарға 
жария ету: олардың іс жүргізуінде жатқан iстер бойынша, сот 
ұйғарымы, қаулысы, шешімі жəне үкімі негізінде.

26. Коллекторлық қызметтің борышкерге қатысты құпиясын əділет орган-
дарына жəне жеке сот орындаушыларына жария ету: олардың 
іс жүргізуінде жатқан атқарушылық іс жүргізу істері бойынша, 
сот орындаушысының сот санкциялаған, əділет органының 
мөрімен немесе жеке сот орындаушысының мөрімен расталған 
қаулысы негізінде.

27. Коллекторлық қызметтің борышкерге қатысты құпиясын прокурорға 
жария ету: оның қарауында жатқан материал бойынша, өз 
құзыреті шегінде тексеру жүргізу туралы қаулы негізінде. 

28. Коллекторлық қызметтің борышкерге қатысты құпиясын мемлекеттік 
кіріс органдарына жария ету: тексерілетін тұлғаға салық салуға байла-
нысты мəселелер бойынша, нұсқама негізінде.

29. Коллекторлық қызметтің борышкерге қатысты құпиясын борышкердің 
өкілдеріне жария ету: нотариат куəландырған сенімхат негізінде.

30. Коллекторлық қызметтің борышкерге қатысты құпиясын оңалту 
жəне банкроттық саласындағы уəкілетті органға жария ету: өзі 
жөнінде соттың банкрот деп тану туралы заңды күшіне енген шешімі 
бар тұлғаға қатысты, банкроттық жəне (немесе) оңалту туралы іс 
қозғалғанға дейін бес жыл ішіндегі кезең үшін, прокурордың санкци-
ясымен.

31. Коллекторлық қызметтің борышкерге қатысты құпиясын уəкілетті 
органға жария ету: коллекторлық агенттіктердің қызметіне мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыруға байланысты мəселелер бойынша.

32. Борышкерге қатысты коллекторлық қызметті жүзеге асыру кезінде 
коллекторлық агенттік алған жəне (немесе) жасаған борышкер, кре-
дитор туралы, банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру туралы 
шарт шеңберінде кредиторға міндеттемелері арқылы байланысты 
болатын үшінші тұлғалар, берешек, берешекті өндіріп алу туралы 
жасалған шарттардың талаптары туралы мəліметтерді мен өзге де 
мəліметтерді борышкер өсиетте көрсеткен тұлғаларға жазбаша сұрату 
негізінде беру.

33. Борышкер, кредитор, банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру 
туралы шарт шеңберінде кредитормен міндеттемелері арқылы бай-
ланысты болатын үшінші тұлғалар, берешек, берешекті өндіріп алу 
туралы жасалған шарттардың талаптары туралы мəліметтерді жəне 
борышкерге қатысты коллекторлық қызметті жүзеге асыру кезінде 
коллекторлық агенттік алған жəне (немесе) жасаған мəліметтерді 
нотариустарға: олардың іс жүргізуіндегі мұрагерлік істер бойын-
ша, нотариустың мөрімен расталған оның жазбаша сұрау салуы 
(нотариустың жазбаша сұрау салуына қайтыс болу туралы куəліктің 
көшірмесі қоса берілуге тиіс) негізінде беру.

34. Борышкер, кредитор, банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру 
туралы шарт шеңберінде кредитормен міндеттемелері арқылы бай-
ланысты болатын үшінші тұлғалар, берешек, берешекті өндіріп алу 
туралы жасалған шарттардың талаптары туралы мəліметтерді жəне 
борышкерге қатысты коллекторлық қызметті жүзеге асыру кезінде 
коллекторлық агенттік алған жəне (немесе) жасаған мəліметтерді 
шетелдік консулдық мекемелерге: жазбаша сұрау салудың негізінде 
олардың іс жүргізуіндегі мұрагерлік істер бойынша беру.

35. Кредитор банктік қарыз шарты немесе микрокредит беру тура-
лы шарт бойынша құқықтарды (талап етулерді) басқаға берген 
кезде борышкерден мұндай шартта көзделмеген өзге комисси-
ялар мен төлемдердің алынуына жол бермеу.

36. Уəкілетті органға оның сұрау салуы негізінде, оның ішінде бо-
рышкерлер мен кредиторлардың келіп түскен шағымдары бой-
ынша мəліметтер, құжаттар мен аудио- жəне (немесе) бейне-
жазба (бар болса) материалдарын беру.

37. Ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың онынан кешіктірмей, 
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен, коллекторлық агенттіктің 
жарғылық капиталындағы қатысу үлестерінің он неме-
се одан да көп пайызын өз бетінше немесе басқа тұлғамен 
(тұлғалармен) бірлесіп тікелей немесе жанама иеленетін жəне 
(немесе) пайдаланатын жəне (немесе) оларға билік ететін не-
месе бақылау жасайтын тұлғалар туралы мəліметтер ұсыну 

38. Коллекторлық агенттіктің борышкер-жеке тұлғаның баспана түріндегі 
кепілмен қамтамасыз етілген берешекке қатысты талап ету құқығын 
басқа біреуге беру шартын жасауына жол бермеу.

 Лауазымды адам (адамдар) ___________________ _____________
    (лауазымы) (қолы)
     _________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
 Тексерілетін субъектінің басшысы ______________________________________
   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы)
__________
 (қолы)

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 25 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15737 
болып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ 

2017 жылғы 31 тамыз         №531       Астана қаласы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ

2017 жылғы 31 шілде         №160    Астана қаласы

БІРЛЕСКЕН ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРЖЫ 
МИНИСТРІНІҢ БҰЙРЫҒЫ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ БАНКІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ 
ҚАУЛЫСЫ

«Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы 
іс-қимыл жасау мақсатында бағалы қағаздар нарығының 

кәсіби қатысушылары және орталық депозитарий үшін 
ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 

жылғы 26 қарашадағы № 522 бұйрығына және Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 

24 желтоқсандағы № 240 қаулысына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі бұйырады жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
қаулы етеді:

1. «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында бағалы қағаздар нарығының кəсіби 
қатысушылары жəне орталық депозитарий үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талап-
тарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы 
№ 522 бұйрығына жəне Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 
24 желтоқсандағы № 240 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10213 тіркелген, 2015 жылғы 3 наурызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен жəне қаулымен бекітілген Қылмыстық жолмен алынған кірістерді 
заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жасау 
мақсатында бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушылары жəне орталық депозитарий 
үшін ішкі бақылау қағидаларына қойылатын талаптарда:

25-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Жеңілдетілген сəйкестендіруді кəсіби қатысушы мынадай жағдайларда: 

1) инвестициялық портфельді басқарушы пайда алушының атынан іс-қимыл жасайтын 
брокермен жəне (немесе) дилермен инвестициялық портфельді басқару жөніндегі шартты 
жасасқан жағдайда инвестор болып табылмайтын пайда алушыға қатысты; 

2) клиенттердің мынадай түрлерімен: 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкін қоса алғанда, Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік органдарымен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары 
бақылайтын заңды тұлғалармен;

мемлекеттік мекемелер немесе мемлекеттік кəсіпорындар ұйымдық-құқықтық нысанын-
да құрылған заңды тұлғалармен, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингпен не дауыс беретін 
акцияларының (қатысу үлестерінің) жүз пайызы ұлттық басқарушы холдингке тиесілі заңды 
тұлғалармен;

екінші деңгейдегі банктермен, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарымен, бағалы 
қағаздар нарығына кəсіби қатысушылармен;

акциялары Қазақстан Республикасы қор биржасының жəне (немесе) шет мемлекеттің қор 
биржасының ресми тізіміне енгізілген ұйымдармен;

Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан не қатысушысы Қазақстан Республикасы 
болып табылатын халықаралық ұйымдармен іскерлік қатынастар орнатқан жағдайда;

3) жеке тұлға Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14423 
тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 26 қыркүйектегі 
№ 239 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді нота-
ларын шығару, орналастыру, айналысқа жіберу жəне өтеу қағидаларында көзделген тəртіппен 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноталарын сатып алу мақсаттары үшін 
онымен іскерлік қатынастар орнатқан жағдайда жүргізеді.»;

1-қосымшада:
Клиент - жеке тұлға досьесінің мазмұнына қойылатын талаптарға түсіндірмелерде:
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Ұсынылған мəліметтердің дəйектілігін тексеру клиент (оның өкілі) ұсынған тиісті құжаттар 

түпнұсқаларының немесе нотариат куəландырған көшірмелерінің деректерімен салыстыру, 
қолжетімді ақпарат көздерінен (дерекқорлардан) алынған деректермен салыстыру, мекенжайға 
баруды қоса алғанда, мəліметтерді басқа тəсілдермен тексеру арқылы жүзеге асырылады. 
Іскерлік қатынастарды қашықтан тəсілмен орнату жағдайларын қоспағанда, жеке басты 
сəйкестендіру үшін қажетті мəліметтердің дəйектілігін тексеру шеңберінде сондай-ақ жеке 
басты куəландыратын құжатта орналастырылған фотосуретті клиентпен (клиенттің өкілімен) 
көзбен көріп салыстыру жүргізіледі.»;

мынадай мазмұндағы 5 жəне 6-тармақтармен толықтырылсын:
«5. Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі жеке тұлғамен Қазақстан Республикасы 

Ұлттық Банкінің қысқа мерзімді ноттарын сатып алу мақсаттары үшін онымен іскерлік 
қатынастар орнатқан кезде мынадай мəліметтерді тіркейді:

тегі, аты, əкесінің аты (ол болған кезде);
жеке сəйкестендіру нөмірі.
Осы тармақтың бірінші бөлігінің екінші жəне үшінші абзацтарында көрсетілген мəліметтердің 

дəйектілігін тексеруді бағалы қағаздардың орталық депозитарийі КЖ/ТҚҚ туралы заңның 
7-бабының 1-тармағына сəйкес жүзеге асырылады.

Мəліметтердің дəйектілігі қолжетімді дереккөздерінен алынған деректермен салыстыру 
арқылы тексерілген кезде растайтын құжаттардың көшірмелері қолжетімді дереккөздерінен 
алынған мəліметтер бар үзінді-көшірмелер (screenshot) болып табылады.

6. КЖ/ТҚҚ туралы заңның 5-бабының 6-тармағы 1) тармақшасының мақсаттары үшін 
қаржылық мониторинг субъектісі клиенттерді тиісті түрде тексеру жөнінде шаралар қабылданған 
басқа қаржылық мониторинг субъектілерінен клиент туралы мəліметтер алады жəне қажет 
болған кезде растайтын құжаттардың көшірмелерін сұратады.».

2. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (Ақышев Д.Т.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бірлескен бұйрықты жəне қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

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

3) осы бірлескен бұйрық жəне қаулы ресми жарияланғаннан кейін оларды Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

3. Осы бірлескен бұйрық жəне қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі жəне 2017 жылғы 5 қазаннан бастап туындайтын 
қатынастарға қолданылады.

Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасы
Қаржы министрі   Ұлттық Банкінің Төрағасы
_____________Б. Сұлтанов  __________Д.Ақышев

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 4 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15842 бо-
лып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 28 тамыз                   №167                        Алматы қаласы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің 
тізбесін, нысандарын, мерзімдерін және оларды табыс ету 

қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 2003 
жылғы 4 шілдедегі, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы жəне 
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 
маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің 

тізбесі;
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес зейнетақы активтерінің құны туралы есептің нысаны;
3) осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің 

құрылымы туралы есептің нысаны;
4) осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес сыртқы басқарудағы активтер туралы есептің нысаны;
5) осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/

алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны 
туралы есептің нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының 
көлемі жəне жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есептің нысаны;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сəйкес ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/
алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны 
туралы есептің нысаны;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сəйкес міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары 
салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы 
шоттарының саны туралы есептің нысаны;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 
міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының 
көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының 
саны туралы есептің нысаны;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сəйкес жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының 
көлемі жəне Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты 
зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есептің 
нысаны;

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының облыстары бойынша 
ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі 
(салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны 
туралы есептің нысаны;

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының облыстары бой-
ынша міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 
жинақтарының көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке 
зейнетақы шоттарының саны туралы есептің нысаны;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сəйкес міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi туралы 
есептің нысаны;

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сəйкес жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары 
бойынша зейнетақы төлемдерi туралы есептің нысаны;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сəйкес меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы 
қағаздар туралы есептің нысаны;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сəйкес меншікті активтер есебінен жасалған кері репо жəне 
репо операциялары туралы есептің нысаны;

17) осы қаулыға 17-қосымшаға сəйкес меншікті активтер есебінен орналастырылған салым-
дар мен ақша жəне ақша қаражатының баламалары туралы есептің нысаны;

18) осы қаулыға 18-қосымшаға сəйкес басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестици-
ялар туралы есептің нысаны;

19) осы қаулыға 19-қосымшаға сəйкес меншікті активтерді инвестициялау бойынша 
жасалған мəмілелер туралы есептің нысаны;

20) осы қаулыға 20-қосымшаға сəйкес дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы 
активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары бойынша есептің нысаны;

21) осы қаулыға 21-қосымшаға сəйкес бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті 
табыс ету қағидалары бекітілсін.

2. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 
электрондық форматта:

1) апта сайын – осы қаулының 1-тармағының 3) тармақшасында көзделген есептілікті 
аптаның екінші жұмыс күніндегі жағдай бойынша есепті аптадан кейінгі аптаның үшінші жұмыс 
күнінен кешіктірмей;

2) ай сайын:
осы қаулының 1-тармағының 2) жəне 4) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті 

айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда – есепті айдан 
кейінгі айдың жиырмасынан кешіктірмей;

осы қаулының 1-тармағының 3), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) 
жəне 19) тармақшаларында көзделген есептілікті – есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс 
күнінен кешіктірмей;

3) тоқсан сайын – осы қаулының 1-тармағының 20) тармақшасында көзделген есептілікті 
есепті тоқсаннан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынады.

3. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесін, нысандарын, ұсыну 
мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 27 тамыздағы № 227 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8856 болып тіркелген, 2014 жылғы 15 қаңтарда «Егемен 
Қазақстан» газетінде № 8 (28232) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

4. Зерттеулер жəне статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

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

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

6. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ғ.О. Пірматовқа жүктелсін.

7. Осы қаулы:
осы қаулының 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының 6) 

жəне 10) тармақшаларын; 
осы қаулының 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармағының 14) 

тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 
 
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы ______________ Н. Айдапкелов 
2017 жылғы 21 қыркүйек

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 1-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есептілігінің тізбесі
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілігіне мыналар кіреді:
1) зейнетақы активтерінің құны туралы есеп;
2) зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп;
3) сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп;
4) міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 

жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;
5) жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне жеке тұлғалардың 

шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;
6) ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының 

көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;
7) міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 

жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;
8) Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары 

салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының 
тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;

9) жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне Қазақстан 
Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының 
саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп;

10) Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарналары 
салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/алушының 
тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;

11) Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кəсіптік зейнетақы жар-
налары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/
алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп;

12) міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы 
жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi туралы есеп;

13) жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерi ту-
ралы есеп;

14) меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп;
15) меншікті активтер есебінен жасалған кері репо жəне репо операциялары туралы есеп;
16) меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша жəне ақша 

қаражатының баламалары туралы есеп;
17) басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп;
18) меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп;
19) дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған 

қаржы құралдары бойынша есеп.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 2-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан 
Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы __________
Индекс: 1- ENPF_PA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.
Сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда – есепті айдан кейінгі 

айдың жиырмасынан кешіктірмей.

Нысан

__________________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері 
(теңгемен)

р/с № Көрсеткіш күні, 
айы, 

жылы

… күні, 
айы, 

жылы
1. 2. 3. … … 

1. Инвестициялық шоттардағы күн басындағы қалдық, оның ішінде:
1.1 теңгемен
1.2 шетел валютасында
2. Инвестициялық шоттарға келіп түскен күн соңындағы ақша, оның 

ішінде:
2.1 теңгемен
2.2 шетел валютасында
3. Инвестициялық шоттардан шығарылған күн соңындағы ақша, 

оның ішінде:
3.1 теңгемен
3.2 шетел валютасында
4. Инвестициялық шоттардағы күн соңындағы қалдық ((1)+(2)-(3)), 

оның ішінде:
4.1 теңгемен
4.2 шетел валютасында
5. Күн соңында сыртқы басқарудағы активтер сомасы, оның ішінде:
5.1 теңгемен
5.2 шетел валютасында
6. Басқа активтердің күн басындағы құны, оның ішінде:
6.1 теңгемен
6.2 шетел валютасында
7. Басқа активтердің күн соңындағы құны, оның ішінде:
7.1 теңгемен
7.2 шетел валютасында
8. Қаржы инвестицияларының күн басындағы барлық құны, оның 

ішінде:
8.1 туынды қаржы құралдары
9. Күн соңындағы келіп түскен қаржы құралдары
10. Күн соңындағы шығарылған қаржы құралдары
11. Күн соңындағы қаржы инвестицияларының барлық құны ((8)+(9)-

(10)+(12)-(12.4.1)-(12.7)), оның ішінде:
11.1 туынды қаржы құралдары
12. Күн соңындағы есептелген инвестициялық кіріс (шығыс), оның 

ішінде:
12.1 қаржы құралдары бойынша сыйақы алумен байланысты кірістер 

(шығыстар)
12.2 əділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының 

өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)
12.3 басқа активтер құнының өзгеруінен түскен кірістер (шығыстар)
12.4 шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер (шығыстар), 

оның ішінде:
12.4.1 инвестициялық шоттағы ақшаны жəне басқа да активтерді қайта 

бағалаудан түскен кірістер (шығыстар)
12.4.2 қаржы инвестицияларын қайта бағалаудан түскен кірістер 

(шығыстар)
12.5 бағалы қағаздардың құнсыздануынан ықтимал шығындарды 

өтеуге арналған резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруге 
(қалыптастыруға) байланысты кірістер (шығыстар)

12.6 қаржы құралдары бойынша басқа кірістер (шығыстар) 
12.7 қаржы құралдарына жатпайтын басқа кірістер (шығыстар) 
13. Күн соңындағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құнының 

жиынтығы ((4)+(5)+(7)+(11))
14. Күн соңындағы зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақы, 

оның ішінде:
14.1 есептелген
14.2 төленген
15. Зейнетақы активтерінен комиссиялық сыйақылар бойынша 

берешектің қалдығы
16. Күн соңындағы инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы, 

оның ішінде:
16.1 есептелген
16.2 төленген
17. Инвестициялық кірістен комиссиялық сыйақы бойынша 

берешектің қалдығы
18. Күн соңындағы зейнетақы активтеріне жататын, есептелген 

зейнетақы міндеттемелері, оның ішінде:
18.1 қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар
18.2 төлемдер мен аударымдар
18.3 басқалар
19. Күн соңындағы зейнетақы активтеріне жататын, орындалған 

зейнетақы міндеттемелері:
19.1 инвестициялық шоттан қате (дұрыс есепке алынбаған) сомалар
19.2 төлемдер мен аударымдар
19.3 басқалар
20. Күн соңындағы зейнетақы міндеттемелерінің қалдығы
21. Күн басындағы Резервтік қорлар шоттарындағы сомалар қалдығы 

(2020 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады)
22. Күн соңындағы Резервтік қорлар шоттарындағы сомалар қалдығы 

(2020 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады)
23. Күн соңындағы зейнетақы активтері бойынша міндеттемелердің 

жиынтығы ((15)+(17)+(20)+(22)):
24. Күн соңындағы «таза» зейнетақы активтері құнының жиынтығы 

((13)-(23))
Нысанға ескерту:______________________________________
Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________              ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                     қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________              ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                   қолы
Орындаушы
_______________________________________________ _______________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                 қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің құны туралы есеп» 

əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын толтырады. Нысандағы де-
ректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 

кəсіптік зейнетақы жарналары мен ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған 
зейнетақы активтері бойынша жəне жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке-жеке ұсынылады.

«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында зейнетақы жарналарына: 
«міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарына жəне ерікті 
зейнетақы жарналарына» жəне «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарына» байла-
нысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мəліметтер көрсетіледі.

6. Нысан есепті айдың əр күніне толтырылады. «Күн, ай, жыл» көрсеткіштері бойынша 
ақпарат «күн. ай. жыл» форматында толтырылады.

7. 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 жəне 7.2-жолдарда теңгеге балама сомалар көрсетіледі.
8. 5-жол бойынша мəліметтер сыртқы басқарудағы активтер туралы есептің деректеріне 

сəйкес көрсетіледі.
9. 7.1. жəне 7.2-жолдарда көрсетілген есепті кезең соңындағы активтер Нысанға ескер-

туде көрсетіледі.
10. 9-жолды толтырған кезде нақты шығындар бойынша бағаланатын қаржы құралдары 

бойынша мəліметтер көрсетіледі. Мəміле жасаған кезде болған шығындар (тікелей қаржы 
құралдарын сатып алумен байланысты), оның ішінде агенттерге, консультанттарға, брокер-
лерге (дилерлерге) төленген сыйақылар мен комиссиялық сыйақылар, қор биржаларының 
алымдары, сондай-ақ аударымдар бойынша банктік шығыстар осы қаржы құралдарының 
құнына қосылады. Сондай-ақ, қаржы құралдарының құнына сатып алу сəтіне дейінгі кезеңге 
есептелген сыйақы (ол болған кезде) қосылады. 

11. 10-жолды толтырған кезде сатылған немесе өтелген қаржы құралдары туралы 
мəліметтер нақты сату немесе өтеу құны бойынша көрсетіледі.

12. 11-жол бойынша мəліметтер Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің 
құрылымы туралы есептің деректеріне сəйкес көрсетіледі.

13. 12.5-жолды толтырған кезде резервтер (провизиялар) оны қалыптастыру (қалпына 
келтіру) күнінің соңында көрсетіледі.

14. 12.6 жəне 12.7-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы 
активтерінің құнына енгізілген алынған кірістер мен келтірілген шығындар бойынша мəліметтер 
Нысанға ескертуде көрсетіледі.

15. 13-жолда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.
16. 14 жəне 16-жолдарда комиссиялық сыйақы сомасы көрсетіледі.
17. 15 жəне 17-жолдарды толтырған кезде есепті кезең соңындағы деректерді ескере оты-

рып, комиссиялық сыйақы бойынша берешектің қалдығы өсу қорытындысымен көрсетіледі.
18. 18.2 жəне 19.2-жолдарда ерікті жинақтаушы зейнетақы қорларына, сақтандыру 

ұйымдарына зейнетақы жинақтары аударымдарының сомалары, алушыларға жəне басқа 
тұлғаларға төленген сомалар, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы 
жарналары, ерікті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінен табыс салығының 
сомалары көрсетіледі.

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдерінің со-
масы ғана көрсетіледі.

19. 18.3 жəне 19.3-жолдарды толтырған кезде есепті кезеңнің соңындағы зейнетақы 
активтерінің құнына енгізілген басқа міндеттемелер бойынша мəліметтер Нысанға ескер-
туде көрсетіледі.

20. 21 жəне 22-жолдар 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап толтырылады. 21 жəне 22-жол-
дарда Резервтік қорлар шоттарындағы соманың қалдығы көрсетіледі. Жолдың деректері 
жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша мəліметтер толтырылған кезде 
ғана толтырылады.

21. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
 2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 3-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
Индекс: 2- ENPF_SPPA
Кезеңділігі: апта сайын/ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі:
апта сайын, есепті аптадан кейінгі аптаның үшінші жұмыс күнінен кешіктірмей;
ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
_________________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері 
1-кесте. Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

р/с 
№ 

Эмитенттің атауы Эконо-
мика-
лық 

қызмет 
түрі

Эми-
тент-

тің 
елі

Баға-
лы 

қағаз-
дың 
түрі

Ұлттық 
сəйкестендіру 
нөмірі немесе 
халықаралық 
сəйкестендіру 

нөмірі
1 2 3 4 5 6

1 Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
бағалы қағаздары

1.1. x
… x
2 Қазақстан Республикасы ұйымдарының 

мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы 
қағаздары

2.1. екінші деңгейдегі банктердің бағалы 
қағаздары

2.1.1.
…
2.2. екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды 

тұлғалардың бағалы қағаздары
2.2.1.
…
3. Шет мемлекеттерінің бағалы қағаздары
3.1.  x
… x
4. Қазақстан Республикасының бейрезиденттері 

эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы 
қағаздары

4.1.  x
… x
5. Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы 

қағаздары
5.1. x
… x
6 Инвестициялық қорлардың пайлары
6.1.  
…
7 Жиынтығы: х

кестенің жалғасы:
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(Жалғасы. Басы 14-бетте) 

(Жалғасы 16-бетте) 

Бағалы 
қағаздар-

дың 
саны 

(дана)

Номиналды құны Төлем 
валю-
тасы

Бір бағалы 
қағаздың сатып 

алу бағасы

Кезеңі Бағалы 
қағаздың 
сатып алу 

құнывалю-
тасы

бір бағалы 
қағаздың 

құны

барлы-ғы 
(теңге-
мен)

таза 
бағасы

есепке 
алынған 

күні

есепке 
алынған 

күні
7 8 9 10 11 12 13 14 15
…
кестенің жалғасы: 

Бағалы қағаздардың 
ағымдағы құны

Анықтама үшін: 

барлы-
ғы 

(теңге-
мен)

номинал-
ды құн 

валюта-
сында

оның 
ішінде 
есеп-

телген 
сыйақы 

(теңгемен)

қалыптас-
тырылған ре-

зервтер (прови-
зиялар)

бағалы 
қағаздар 
бойынша 

дебиторлық 
берешек

бағалы 
қағаздар 
бойынша 
мерзімі 
өткен 

дебиторлық 
берешек

мерзімі өткен 
дебиторлық 

берешек бой-
ынша қалыптас-
тырыл-ған ре-

зервтер (прови-
зиялар)

16 17 18 19 20 21 22
…
кестенің жалғасы: 

Бағалы 
қағаздар 
санаты

Рейтингі Қор биржасы тізімінің 
санаты

Портфельдегі 
ағымдағы купондық 

мөлшерлемесіесепке алынған 
күні

есепті күні есепке алынған 
күні

есепті 
күні

23 24 25 26 27 28
…

2-кесте. Керi репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздар
(теңгемен)

р/с 
№ 

Эмитент-
тің атауы

Эмите-
нттің 
елі

Бағалы 
қағаз-
дың 
түрі

Ұлттық сəйкестендіру 
нөмірі неме-

се халықаралық 
сəйкестендіру нөмірі

Бағалы 
қағаз-дар-
дың саны 

(дана)

Номи-
налды құн 
валютасы

Мəміле 
валю-
тасы

1 2 3 4 5 6 7 8
        
 Жиынтығы:       

кестенің жалғасы: 

Бір бағалы қағаз үшін 
ашу бағасы

Бір бағалы қағаз үшін 
жабу бағасы

Кезеңі Бағалы 
қағаздар-

дың 
ағымдағы 

құны

Операция 
бойынша 
кірістілік 
мөлшер-
лемесі

барлығы 
(теңгемен)

номинал-
ды құн 

валюта-
сында

барлығы 
(теңгемен)

номинал-
ды құн 

валюта-
сында

операция-
ны ашу 

күні

операция-
ны жабу 

күні

9 10 11 12 13 14 15 16
…

 3-кесте. Зейнетақы активтері есебінен орналастырылған салымдар
(теңгемен) 

п/с 
№ 

Банктің 
атауы

Банктің рейтингі Салым ва-
лютасы

Банктік салым шартын жасау күні 
жəне нөмірі

салымды орна-
ластыру күні

есепті 
күні

күні нөмірі

1 2 3 4 5 6 7
       
 Жиынтығы:      

кестенің жалғасы:

Салым 
мерзімі 

(күнмен)

Сыйақы төлеу 
кезеңі

Сыйақы мөлшерлемесі 
(жылдық пайызбен)

Салым бойынша негізгі борыш 
сомасы

кезеңділік күні номиналды тиімді барлығы 
(теңгемен)

шетел валюта-
сымен

8 9 10 11 12 13 14
…

кестенің жалғасы:

Ағымдағы құны Рези-
дент-

тік 
елі 

Анықтама үшін:
бар-
лығы 

(теңге-
мен)

оның ішінде, 
есептелген 

сыйақы

қалып-
тас-

тырылған 
резерв-

тер

салымдар 
бойынша 

дебиторлық 
берешек

салымдар 
бойынша 
мерзімі 
өткен 

дебиторлық 
берешек

мерзімі өткен 
дебиторлық бе-
решек бойынша 

қалыптастырыл-ған 
резервтер (прови-

зиялар)
теңге-
мен

шетел 
валюта-
сымен

15 16 17 18 19 20 21 22
…
4-кесте. Тазартылған бағалы металдар

(теңгемен)

№ Тазартылған 
бағалы 

металдың 
атауы

Троя унци-
яла- рының 

саны

Төлем 
валю-
тасы

Бір троя 
унциясының са-
тып алу бағасы

Жиынтық са-
тып алу құны

Ағымдағы құны

теңге-
мен

валюта-
мен

теңге-
мен

валюта-
мен

теңге-
мен

валюта-
мен

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 Жиынтығы:
5-кесте. Шартты талаптар мен міндеттемелер

(теңгемен)

№ Туынды қаржы құралы 
түрінің атауы 

Базалық 
актив

Валю-
тасы

Ұлттық 
сəйкестендіру 
нөмірі немесе 
халықаралық 
сəйкестендіру 

нөмірі

Туынды 
құралмен 

операцияны 
жүзеге асы-
ру күнінде 
талап ету 
(міндет-

темелер) 
сомасы

Есепті 
күнде 

ағымдағы 
құны

1 2 3 4 5 6 7
1 Туынды қаржы 

құралдары бойынша 
шартты талаптар 

1.1
1.1.1 
1.1.n 

2 Туынды қаржы 
құралдары бойынша 

шартты міндеттемелер
2.1

2.1.1
2.1.n

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Зейнетақы активтерінің инвестициялық 
портфелінің құрылымы туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелінің құрылымы туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің инвестициялық 

портфелінің құрылымы туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ішкі басқарудағы зейнетақы активтері 
бойынша аптаның екінші жұмыс күніндегі жағдай бойынша апта сайын/есепті кезеңнің 
соңындағы жағдай бойынша ай сайын толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 

кəсіптік зейнетақы жарналары жəне ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған 
зейнетақы активтері бойынша жəне жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.

«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолдарында мынадай зейнетақы 
жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарына 
жəне ерікті зейнетақы жарналарына» жəне «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнала-
рына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мəліметтер көрсетіледі. 

6. 1-кесте бойынша:
1) Нысанда бағалы қағаздар жəне эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары бойынша 

міндеттемелері бойынша талап ету құқығы бойынша деректер көрсетіледі;
2) 2-бағанда бағалы қағаз эмитентінің атауы көрсетіледі;
3) 3-бағанда экономикалық қызмет түрі ҚР МЖ 03-2007 экономикалық қызмет түрлерінің 

жалпы жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі. Осы баған Қазақстан Республикасының резиденті-
эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары бойынша толтырылады;

4) 5-бағанда сатып алынған қағаздың түрі, оның типін көрсете отырып көрсетіледі;
5) 6-бағанда ұлттық сəйкестендіру нөмірі (шетелдік бағалы қағаздарға қатысты – 

халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN), айналысқа жіберу мерзімі өткен жəне эмитенті 
оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойын-
ша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқығына қатысты – талап ету құқығын 
сəйкестендіргіш) көрсетіледі; 

6) 7-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі;
7) 8 жəне 10-бағандарында валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды 

жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне 
сəйкес көрсетіледі;

8) 9-бағанда облигациялар бойынша купондық облигация бойынша пайызбен берілген 
сыйақы есептелетін, облигацияны шығару кезінде айқындалатын облигация құнының ақшалай 
мəні, сондай-ақ облигацияны өтеу кезінде облигация ұстаушысына төленуге тиісті сома 
көрсетіледі. Сома шығарылым валютасында көрсетіледі;

9) 11 жəне 12-бағандарда мəміленің жасалғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық 
куəлік, брокердің жəне (немесе) дилердің есебі, халықаралық банкаралық ақпарат берудің жəне 
төлемдер жасаудың жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растама) көрсетілген бағасы көрсетіледі. 
12-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша номиналды құнына пайыздық қатынасындағы 
таза бағасы, үлестік бағалы қағаздар бойынша – абсолюттік мəнінде көрсетіледі;

10) 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күні көрсетіледі;
11) 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу күні көрсетіледі;
12) 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге жəне (немесе) дилерлерге 

төленген сыйақылар мен комиссиялық ақыларды, қор биржаларының алымдарын, сондай-ақ 
ақша аударымы бойынша банктік қызметтерді қоса алғанда сатып алумен тікелей байланы-
сты шығыстарды қоса алғандағы жəне сатып алушы сатушыға төленген пайыз сомасының 
(ол бар болғанда) шамасына кемітілген қаржы құралдарының сатып алу құны көрсетіледі;

13) 16-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздардың құны көрсетіледі;
14) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы 

көрсетіледі;
15) 20-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде төленуге тиіс бағалы 

қағаздар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
16) 21-бағанда шығарылым проспектісінде белгіленген мерзімде төленбеген бағалы 

қағаздар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;
17) 22-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық жəне мерзімі өткен берешек 

бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
18) 23-бағанда бағалы қағаздың «əділ құны бойынша бағаланатын», «амортизацияланған 

құны бойынша бағаланатын» санаты көрсетіледі;
19) 24 жəне 25-бағандарды толтырған кезде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін 
реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін 
ең төменгі рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 
қаулысының (бұдан əрі - № 385 қаулы) 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі 
тағайындаған облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің 
рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған 
жағдайда 24 жəне 25-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 24-бағанда 
бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі рейтингі көрсетіледі;

20) 26 жəне 27-бағандарда Қазақстан Республикасы қор биржасының ресми тізіміне сəйкес 
Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты көрсетіледі. Қазақстан 
Республикасы қор биржасының ресми тізімі санаты болмаған кезде 26 жəне 27-бағандарда «листингі 
жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары 
жəне Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 
26-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылған күніндегі қор биржасы тізімінің санаты көрсетіледі;

21) 28-бағанда Нысанды ұсыну күніндегі борыштық қаржы құралдары бойынша купондық 
мөлшерлеме көрсетіледі.

7. 2-кесте бойынша:
1) 4-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың типін 

көрсете отырып, түрі көрсетіледі;
2) 6-бағанда кері репо операциялары бойынша сатып алынған бағалы қағаздың саны 

көрсетіледі;
3) 7 жəне 8-бағандарда валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды жəне 

қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне 
сəйкес көрсетіледі;

4) 9 жəне 10-бағандарда кері репо операциясының жүзеге асырылуын растайтын бастапқы 
құжатта көрсетілген баға үтірден кейін нақты төрт белгіге дейін дəл көрсетіледі. Сатып алынған 
бағалы қағазға шетел валютасында ақы төлеген кезде, бір мезгілде ұлттық валюта теңгедегі бала-
масын 9 жəне 11-бағандарда көрсете отырып, 10 жəне 12-бағандар толтырылады, сатып алынған 
бағалы қағазға ұлттық валюта – теңгеде ақы төленген кезде 9 жəне 11-бағандар толтырылады;

5) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген құн көрсетіледі.
8. 3-кесте бойынша:
1) 3 жəне 4-бағандарды толтырған кезде № 385 қаулының 3-тармағында көрсетілген 

рейтингілік агенттіктердің бірі тағайындаған банктің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған 
жағдайда 3 жəне 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Осы бағандар Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіндегі салымдар бойынша толтырылмайды;

2) 5-бағанда валюта кодтары ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды жəне қорларды 
белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;

3) 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салым мерзімі, салым мерзімі ұзартылған 
кезде ұзарту мерзімін ескере отырып көрсетіледі;

4) 9 жəне 10-бағандарда жинақталған сыйақыны төлеу күні мен кезеңділігі банктік салым 
шартының талаптарына сəйкес көрсетіледі;

5) 13 жəне 14-бағандарда зейнетақы активтерді банкке орналастыру сомасы көрсетіледі. 
Зейнетақы активтерін салымға шетел валютасында орналастырған жағдайда бір мезгілде 
ұлттық валюта теңгедегі баламасын 13-бағанда көрсете отырып, 14-баған толтырылады, 
зейнетақы активтерін ұлттық валюта – теңгемен орналастырылған жағдайда 13-баған тол-
тырылады;

6) 15-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген салымдардың құны көрсетіледі;
7) 19-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген резервтердің (провизиялардың) сомасы 

көрсетіледі;
8) 20-бағанда салымдар бойынша дебиторлық берешек сомасы көрсетіледі;
9) 21-бағанда салымдар бойынша мерзімі өткен дебиторлық берешек көрсетіледі;
10) 22-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген дебиторлық жəне мерзімі өткен берешек 

бойынша резервтердің (провизиялардың) сомасы көрсетіледі;
11) кесте əрбір банк жəне салымның əрбір валютасы бойынша жеке салымдар сомасын 

көрсете отырып, толтырылады.
9. 4-кесте бойынша:
1) 4-бағанда төлем валютасы ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды жəне қорларды 

белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сəйкес 
көрсетіледі;

2) 5 жəне 7-бағандарда сатып алу бағасы мен сатып алу құны мəміле жасалған күні 
қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі, 10-бағанда сома 
есепті күнге қалыптасқан валюта айырбастаудың нарықтық бағамы бойынша көрсетіледі. 
Ұлттық валюта - теңгеде тазартылған бағалы металды сатып алған жағдайда 5, 7 жəне 
9-бағандар толтырылады;

3) 9-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген сома көрсетіледі.
10. 5-кесте бойынша:
1) 3-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың жəне оның 

эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар жəне басқа да базалық активтер) 
көрсетіледі;

2) 4-бағанда мəміле валютасы көрсетіледі. Валюта коды ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 
«Валюталарды жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының 
ұлттық жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі;

3) 5-баған туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған 
жағдайда толтырылады;

4) 6-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7118 тіркелген 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жəне ерікті жинақтаушы зейнетақы қорлары жүзеге 
асыратын зейнетақы активтерімен операциялардың бухгалтерлік есебін жүргізу жөніндегі 
нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2011 жылғы 1 шілдедегі № 69 қаулысының талаптарына сəйкес туынды құралдармен опе-
рация жүргізу кезінде қалыптастырылатын шарттық талаптар мен міндеттемелердің сомасы 
көрсетіледі;

5) 7-бағанда туынды қаржы құралының нарықтық құны (алмастыру құны) көрсетіледі, ол:
сатып алуға мəмілелер бойынша – туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының 

осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) номиналды келісімшарттық құнынан асып 
түсу мəнін, туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының осы туынды қаржы 
құралының (шартты міндеттемелер) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мəнін;

сатуға мəмілелер бойынша – туынды қаржы құралының номиналды келісімшарттық құнының 
осы туынды қаржы құралының (шартты талаптар) ағымдағы нарықтық құнынан асып түсу мəнін, 
туынды қаржы құралының ағымды нарықтық құнының осы туынды қаржы құралының (шартты 
міндеттемелер) номиналды келісімшарттық құнынан асып түсу мəнін білдіреді.

11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 4-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 3- ENPF_А-VNESH
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. 
Сыртқы басқаруға берілген зейнетақы активтері болған жағдайда - есепті айдан кейінгі 

айдың жиырмасыншы күнінен кешіктірмей.

Нысан
__________________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

(теңгемен)

р/с 
№ 

Зейнетақы 
активтерін сыртқы 

басқарушының 
атауы

Сенімгерлікпен 
басқару 

шартының нөмірі 
жəне күні

Зейнетақы 
активтерін 

басқарудың 
болжанған кезеңі

Басқарудағы 
зейнетақы 

активтерінің 
ағымдағы құны

Ескерту

1 2 3 4 5 6

Жиынтығы:
Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп» 

əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры есепті кезеңнің соңындағы жағдай бой-
ынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 

кəсіптік зейнетақы жарналары жəне ерікті зейнетақы жарналары есебінен қалыптастырылған 
зейнетақы активтері бойынша жəне жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.

«есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолдарында мынадай зейнетақы 
жарналарына: «міндетті зейнетақы жарналарына, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналарына 
жəне ерікті зейнетақы жарналарына» жəне «жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарнала-
рына» байланысты қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мəліметтер көрсетіледі.

6. Нысан шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес инвестициялық портфельді басқару 
қызметін жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сəйкес 
келетін шетел ұйымында (бұдан əрі – зейнетақы активтерін басқарушы) инвестициялық 
басқарудағы активтер бойынша беріледі.

7. Нысан əрбір зейнетақы активтерін инвестициялық басқарушы бойынша толтырылады.
8. 4-бағанда шарт бойынша зейнетақы активтерін басқару кезеңі көрсетіледі. Егер шарт-

та зейнетақы активтерін басқару кезеңі көзделмесе, онда 4-бағанда «-» белгісі қойылады.
9. 5-бағанда есепті күндегі басқарудағы зейнетақы активтерінің ағымдағы құны көрсетіледі.
10. Егер есепті кезеңде зейнетақы активтерін басқарушы зейнетақы активтерінің барлық 

сомасын басқа басқарушыға, не оларды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына қайтарса 
жəне шартты бұзса, онда 2, 3, 4-бағандарда активтер мен міндеттемелерді тапсырудың соңғы 
күніне осы зейнетақы активтерін басқарушы бойынша мəліметтер көрсетіледі жəне 6-бағанда 
тапсырылған активтер нəтижесі туралы ақпарат (зейнетақы активтері сомасы жəне осы сома 
қайда берілгені) көрсетіледі.

11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 5-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 

жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 4- ENPF_OPV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. 
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20 жасқа 
дейін

      

21 жас       
22 жас       
23 жас       
24 жас       
25 жас       
26 жас       
27 жас       
28 жас       
29 жас       
30 жас       
31 жас       
32 жас       
33 жас       
34 жас       
35 жас       
36 жас       
37 жас       
38 жас       
39 жас       
40 жас       
41 жас       
42 жас       
43 жас       
44 жас       
45 жас       
46 жас       
47 жас       
48 жас       
49 жас       
50 жас       
51 жас       
52 жас       
53 жас       
54 жас       
55 жас       
56 жас       
57 жас       
58 жас       
59 жас       
60 жас       
61 жас       
62 жас       
63 жас       
64 жас       
65 жас       
66 жас       
67 жас       
68 жас       
69 жас       
70 жас       
71 жас       
72 жас       
73 жас       
74 жас       
75 жас       
76 жас       
77 жас       
78 жас       
79 жас       
80 жас       
81 жас 
жəне 
одан 
үлкен

      

Барлығы
Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 
жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына 

қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 

жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының 
/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны тура-
лы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 жəне 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған жəне 

зейнетақы жинақтары бар салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының 
саны ерлер жəне əйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасы-
на қарай бөліп, көрсетіледі. 

Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 жəне 6-бағандарда көрсетіледі. 
6. 4 жəне 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған жəне 

зейнетақы жинақтары жоқ салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны 
ерлер жəне əйелдер бойынша жеке салымшының/алушының жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. 8-бағанда зейнетақы жинақтары бар жəне зейнетақымен қамсыздандыру шарттары 
жоқ салымшылардың/ алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының /
алушының жасына қарай көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы 
9-бағанда көрсетіледі.

8. 10-бағанда зейнетақы жинақтары жоқ жəне зейнетақымен қамсыздандыру шарттары жоқ 
салымшылардың /алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/ алушының 
жасына қарай бөліп көрсетіледі.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 6-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне жеке тұлғалардың шартты 

зейнетақы шоттарының саны туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
Индекс: 4- ENPF_OPVR
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. 

Нысан
(мың теңгемен)
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тұлғаның 
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Ерлер Əйелдер
Жеке тұлғалардың 
шартты зейнетақы 
шоттарының саны

Шартты зейнетақы 
шоттары 

есебіндегі сома 

Жеке тұлғалардың 
шартты зейнетақы 
шоттарының саны

Шартты зейнетақы 
шоттары есебіндегі 

сома
1 2 3 4 5

20 жасқа 
дейін

    

21 жас     
22 жас     
23 жас     
24 жас     
25 жас     
26 жас     
27 жас     
28 жас     
29 жас     
30 жас     
31 жас     
32 жас     
33 жас     
34 жас     
35 жас     
36 жас     
37 жас     
38 жас     
39 жас     
40 жас     
41 жас     
42 жас     
43 жас     
44 жас     
45 жас     
46 жас     
47 жас     
48 жас     
49 жас     
50 жас     
51 жас     
52 жас     
53 жас     
54 жас     
55 жас     
56 жас     
57 жас     
58 жас     
59 жас     
60 жас     
61 жас     
62 жас     
63 жас     
64 жас     
65 жас     
66 жас     
67 жас     
68 жас     
69 жас     
70 жас     
71 жас     
72 жас     
73 жас     
74 жас     
75 жас     
76 жас     
77 жас     
78 жас     
79 жас     
80 жас     
81 жас 
жəне 
одан көп

    

Барлығы
Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне жеке тұлғалардың 
шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне жеке 

тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы 
жарналарының көлемі жəне жеке тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны туралы 
есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 жəне 4-бағандарда жеке тұлғаның атына ашылған жеке тұлғалардың шартты зейнетақы 

шоттарының саны ерлер жəне əйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) жасына қарай 
бөліп, көрсетіледі. 

6. 3 жəне 5-бағандарда шартты зейнетақы шоттары есебіндегі сома ерлер жəне əйелдер 
бойынша жеке жасына қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 7-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 

жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 5-ENPF_DPV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан 
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1 2 3 4 5 6 7
20 жасқа дейін     
21 жас     
22 жас     
23 жас     
24 жас     
25 жас     
26 жас     
27 жас     
28 жас     
29 жас     
30 жас     
31 жас     
32 жас     
33 жас     
34 жас     
35 жас     
36 жас     
37 жас     
38 жас     
39 жас     
40 жас     
41 жас     
42 жас     
43 жас     
44 жас     
45 жас     
46 жас     

47 жас     
48 жас     
49 жас     
50 жас     
51 жас     
52 жас     
53 жас     
54 жас     
55 жас     
56 жас     
57 жас     
58 жас     
59 жас     
60 жас     
61 жас     
62 жас     
63 жас     
64 жас     
65 жас     
66 жас     
67 жас     
68 жас     
69 жас     
70 жас     
71 жас     
72 жас     
73 жас     
74 жас     
75 жас     
76 жас     
77 жас     
78 жас     
79 жас     
80 жас     
81 жас жəне 
одан артық 

    

Барлығы 
Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 
жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп нысанына 

қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 

жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Ерікті зейнетақы жарналары салымшыларының/
алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы 
есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді. 

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 жəне 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған жəне зейнетақы 

жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер 
жəне əйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, 
көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 жəне 6-бағандарда 
көрсетіледі. 

6. 4 жəне 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған жəне зейнетақы 
жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер 
жəне əйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай 
бөліп, көрсетіледі. 

7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 8-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан 
Міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың 

зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы 
есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
Индекс: 6-ENPF_DPV
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан 
(мың теңгемен)
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1 2 3 4 5 6 7
20 жасқа дейін     
21 жас     
22 жас     
23 жас     
24 жас     
25 жас     
26 жас     
27 жас     
28 жас     
29 жас     
30 жас     
31 жас     
32 жас     
33 жас     
34 жас     
35 жас     
36 жас     
37 жас     
38 жас     
39 жас     
40 жас     
41 жас     
42 жас     
43 жас     
44 жас     
45 жас     
46 жас     
47 жас     
48 жас     
49 жас     
50 жас     
51 жас     
52 жас     
53 жас     
54 жас     
55 жас     
56 жас     
57 жас     
58 жас     
59 жас     
60 жас     
61 жас     
62 жас     
63 жас     
64 жас     
65 жас     
66 жас     
67 жас     
68 жас     
69 жас     
70 жас     
71 жас     
72 жас     
73 жас     
74 жас     
75 жас     
76 жас     
77 жас     
78 жас     
79 жас     
80 жас     
81 жас жəне 
одан артық 

    

Барлығы 
Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/ алушылардың 
зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп 

нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы 

жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары 
салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі жəне жеке зейнетақы 
шоттарының саны туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – 
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді. 

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2 жəне 5-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған жəне зейнетақы 

жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер 
жəне əйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай бөліп, 
көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының сомасы тиісінше 3 жəне 6-бағандарда 
көрсетіледі. 

6. 4 жəне 7-бағандарда зейнетақымен қамсыздандыру шартын жасаған жəне зейнетақы 
жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны ерлер 
жəне əйелдер бойынша жеке (тиісті бағандарда) салымшының/алушының жасына қарай 
бөліп, көрсетіледі. 

7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 9-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары 

салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/
алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны

 туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___» __________

Индекс: 7-ENPF_OPV_OBL
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
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РЕСМИ

(Соңы 17-бетте) 

(Жалғасы. Басы 14-15-беттерде) 

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан 
(мың теңгемен)

Облыс/қала атауы

Зейнетақымен қамсыздандыру 
шартын жасаған 

салымшылардың /алушылардың 
жеке зейнетақы шоттары

Зейнетақымен қамсыздандыру 
шарты жоқ салымшылардың /
алушылардың жеке зейнетақы 

шоттары
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зе
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1 2 3 4 5 6 7
Ақмола     
Ақтөбе     
Алматы     
Атырау     
Шығыс Қазақстан     
Жамбыл     
Батыс Қазақстан     
Қарағанды     
Қызылорда     
Қостанай     
Маңғыстау     
Павлодар     
Солтүстік Қазақстан     
Оңтүстік Қазақстан     
Астана қаласы     
Алматы қаласы     
Өңір көрсетілмеген     
Барлығы 

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарнала-
ры салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/

алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы 
есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті зейнетақы жарналары 

салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/
алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны ту-

ралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Қазақстан Республикасының облыстары бойын-
ша міндетті зейнетақы жарналары салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының 
көлемі (салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының 
саны туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді. 

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған жəне зейнетақы 

жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны 
салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы 
жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шартты жасаған жəне зейнетақы 
жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны 
салымшының/алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. 

7. 4-бағанда зейнетақы жинақтары бар жəне зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт-
тары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/
алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы жинақтарының 
сомасы тиісінше 6-бағанда көрсетіледі. 

8. 7-бағанда зейнетақы жинақтарынсыз жəне зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт-
тары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салымшының/
алушының тұрғылықты жеріне қарай бөліп көрсетіледі.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 10-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне Қазақстан 

Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы 
шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___» __________
Индекс: 7-ENPF_OPV_OBL
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан 
(мың теңгемен)

Облыс/қала атауы Жеке тұлғалардың шартты 
зейнетақы шоттарының саны

Шартты зейнетақы шоттарына 
есептелетін сома 

1 2 3
Ақмола   
Ақтөбе   
Алматы   
Атырау   
Шығыс Қазақстан   
Жамбыл   
Батыс Қазақстан   
Қарағанды   
Қызылорда   
Қостанай   
Маңғыстау   
Павлодар   
Солтүстік Қазақстан   
Оңтүстік Қазақстан   
Астана қаласы   
Алматы қаласы   
Өңір көрсетілмеген   
Барлығы 

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне Қазақстан 
Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы 

шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп нысанына 
қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының көлемі жəне Қазақстан 

Республикасының облыстары бойынша жеке тұлғалардың шартты зейнетақы 
шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша) туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы 

жарналарының көлемі жəне Қазақстан Республикасының облыстары бойынша жеке 
тұлғалардың шартты зейнетақы шоттарының саны (жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойын-
ша) туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді. 

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда жеке тұлғаның атына ашылған жеке тұлғалардың шартты зейнетақы 

шоттарының саны өңірлер бойынша бөліп көрсетіледі. Шартты зейнетақы шоттарында тұрған 
жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі. 

6. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 11-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарналары 

салымшыларының /алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/
алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны ту-

ралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 7- ENPF_DPV_OBL
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
(мың теңгемен)

Облыс/қала атауы Зейнетақы 
жинақтары бар 

салымшылардың/ 
алушылардың 

жеке зейнетақы 
шоттарының саны

Жинақтар сомасы Зейнетақы 
жинақтары жоқ 

салымшылардың/ 
алушылардың 

жеке зейнетақы 
шоттарының саны

1 2 3 4
Ақмола   
Ақтөбе   
Алматы   
Атырау   
Шығыс Қазақстан   
Жамбыл   
Батыс Қазақстан   
Қарағанды   
Қызылорда   
Қостанай   
Маңғыстау   
Павлодар   
Солтүстік Қазақстан   
Оңтүстік Қазақстан   
Астана қаласы   
Алматы қаласы   
Өңір көрсетілмеген   
Жиынтығы

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарнала-
ры салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/

алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы 
есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша ерікті зейнетақы жарналары 

салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/
алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы 

есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға арналған «Ерікті 
зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі 
жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жəне зейнетақы 

жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салым-
шыны/алушыны тұрғылықты жеріне қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы 
жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жəне зейнетақы 
жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны, салым-
шыны/алушыны тұрғылықты жеріне қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 12-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кəсіптік зейнетақы 

жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі 
(салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы 

шоттарының саны туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 7- ENPF_OPPV_OBL
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
(мың теңгемен)

Облыс/қала атауы Зейнетақы жинақтары 
бар салымшылардың/ 

алушылардың жеке зейнет-
ақы шоттарының саны

Жинақтар 
сомасы 

Зейнетақы жинақтары 
жоқ салымшылардың/ 

алушылардың жеке зейнет-
ақы шоттарының саны

1 2 3 4
Ақмола   
Ақтөбе   
Алматы   
Атырау   
Шығыс Қазақстан   
Жамбыл   
Батыс Қазақстан   
Қарағанды   
Қызылорда   
Қостанай   
Маңғыстау   
Павлодар   
Солтүстік Қазақстан   
Оңтүстік Қазақстан   
Астана қаласы   
Алматы қаласы   
Өңір көрсетілмеген   
Жиынтығы

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кəсіптік зейнетақы 
жарналары салымшыларының/ алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі 

(салымшының/алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы 
шоттарының саны туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қазақстан Республикасының облыстары бойынша міндетті кəсіптік зейнетақы жарнала-
ры салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының көлемі (салымшының/

алушының тұрғылықты жері бойынша) жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға арналған «Міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналары салымшыларының/алушылардың зейнетақы жинақтарының 
көлемі жəне жеке зейнетақы шоттарының саны туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жəне зейнетақы 

жинақтары бар салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салым-
шыны/алушыны тұрғылықты жеріне қарай бөліп, көрсетіледі. Олар бойынша зейнетақы 
жинақтарының сомасы 3-бағанда көрсетіледі.

6. 4-бағанда зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарт жасаған жəне зейнетақы 
жинақтары жоқ салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарының саны салым-
шыны/алушыны тұрғылықты жеріне қарай бөліп, көрсетіледі.

7. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының
 2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 13-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, ерікті 

зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 8- ENPF_Vyplaty
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
(мың теңгемен)

Баптардың атауы Сим-
вол

Ағымдағы 
жылдың басы-
нан басталған 
кезең ішінде

Өткен 
жылдың осы 
кезеңі ішінде
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1 2 3 4 5 6 7 8
Зейнетақы жинақтарының төлемдері 100

міндетті зейнетақы жарналары 
есебінен: 101
жасы бойынша 102
мүгедектігі бойынша 103
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына 
байланысты

104

мұрагерлерге 105
жерлеуге 106
басқа тұлғаларға 107

міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары 
есебінен: 200
жасы бойынша 201
мүгедектігі бойынша 202
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына 
байланысты

203

мұрагерлерге 204
жерлеуге 205
басқа тұлғаларға 206

ерікті зейнетақы жарналары
есебінен: 300
елу жасқа жеткен кезде 301
мүгедектігі бойынша 302
Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге шығуына 
байланысты

303

мұрагерлерге 304
жерлеуге 305
басқа тұлғаларға 306

Сақтандыру ұйымына зейнетақы жинақтарын аудару 400

міндетті зейнетақы жарналары
есебінен: 401
жасы бойынша 402
мүгедектігі бойынша 403
ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді 
қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтары 
жеткiлiктi болған жəне «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 
жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 31-бабы 1-тармағының 2) тармақшасында 
белгіленген жасқа толған кезде

404

міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары есебінен 
зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде

405

міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары 
есебінен: 500
жасы бойынша 501
мүгедектігі бойынша 502
ең төмен зейнетақы мөлшерінен кем емес төлемді 
қамтамасыз ету үшін зейнетақы жинақтары 
жеткiлiктi болған жəне «Қазақстан Республикасында 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 2013 
жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 32-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында 
белгіленген жасқа толған кезде

503

міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы 
жинақтары жеткіліксіз болған кезде

504

ерікті зейнетақы жарналары
есебінен: 600
жасы бойынша 601
мүгедектігі бойынша 602
міндетті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы 
жинақтары жеткіліксіз болған кезде

603

міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары есебінен 
зейнетақы жинақтары жеткіліксіз болған кезде

604

Басқа зейнетақы төлемдері 700

Барлығы 1000
Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, ерікті 
зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, ерікті 

зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға арналған «Міндетті 
зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, ерікті зейнетақы жарналары 
бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде шоттардан төлемдер жасалған са-

лымшалар/алушылар саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.
6. 4-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде салымшыларға/алушыларға 

жасалған төлемдер саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша 
ақпарат салымшыларға/алушыларға жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы (жинақталған 
жиынтықпен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде шоттардан төлемдер жасалған салымшалар/
алушылар саны көрсетіледі.

9. 7-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде салымшыларға/алушыларға жасалған 
төлемдер саны көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат салымшыларға/алушыларға 
жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

10. 8-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы көрсетіледі.
11. 405, 504, 603 жəне 604 жолдарда салымшылар/алушылар саны мəлімет түрінде көрініс 

тапқан жəне 401, 500, 600 жолдарда жинақталмайды.
12. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 14-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері 

туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 8- ENPF_Vyplaty_OPVR
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі – ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
(мың теңгемен)

Баптардың атауы Сим-
вол

Ағымдағы жылдың басы-
нан басталған кезең ішінде

Өткен жылдың осы кезеңі 
ішінде

жеке 
тұлғалар 

саны

төлемдер 
саны

сома жеке 
тұлғалар 

саны

төлемдер 
саны

сома

1 2 3 4 5 6 7 8
Зейнетақы жинақтарының 
төлемдері 

100

жасы бойынша 110
мүгедектігі бойынша 111
басқа тұлғаларға 112
Жұмыс берушінің 
міндетті зейнетақы жар-
налары бойынша жалпы 
зейнетақы төлемдері:

1000

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша 
зейнетақы төлемдері туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері 

туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) əкімшілік деректер жинауға арналған «Жұмыс 
берушінің міндетті зейнетақы жарналары бойынша зейнетақы төлемдері туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде төлемдер жасалған жеке тұлғалардың 

саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі.
6. 4-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішінде жеке тұлғаларға жасалған төлемдер 

саны (жинақталған жиынтықпен) көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға 
жасалған төлемдер (транзакциялар) негізінде көрсетіледі.

7. 5-бағанда жылдың басынан басталған кезең ішіндегі төлемдер сомасы (жинақталған 
жиынтықпен) көрсетіледі.

8. 6-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде шоттардан төлемдер жасалған жеке тұлғалар 
саны көрсетіледі. 

9. 7-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішінде жеке тұлғаларға жасалған төлемдер саны 
көрсетіледі. Төлемдер саны бойынша ақпарат жеке тұлғаларға жасалған төлемдер (транзак-
циялар) негізінде көрсетіледі.

10. 8-бағанда өткен жылдың осы кезеңі ішіндегі төлемдер саны көрсетіледі.
11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 15-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Сыртқы басқарудағы активтер туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 1 - ENPF_А-VNESH
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. 
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1 Қазақстан Республика-сының 

мемлекеттік бағалы қағаздары
        

1.1.          
…          
2 Қазақстан Республикасы ұйымдарының 

мемлекеттік емес эмиссиялық бағалы 
қағаздары

2.1. екінші деңгейдегі банктердің бағалы 
қағаздары

        

2.1.1.          
…          
2.2. екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, 

заңды тұлғалардың бағалы қағаздары
        

2.2.1.          
…          
3 Шет мемлекеттері-нің бағалы 

қағаздары
        

3.1.          
…          
4 Қазақстан Республика-сының 

бейрезидент-тері эмитенттердің 
мемлекеттік емес бағалы қағаздары

        

4.1.          
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5 Халықаралық қаржы ұйымдарының 
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Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы 

қағаздар туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып алынған 

бағалы қағаздар туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – 
Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 

жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары жəне 

міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі. Депозитарлық 
қолхаттар бойынша оның базалық активінің мəліметтері көрсетіледі. 

6. 2 жəне 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы жəне оның резиденттігінің елі. 
7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типі көрсетіле отырып, көрсетіледі
8. 5-бағанда айналыс мерзімі өткен жəне эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің 

міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты, ұлттық сəйкестендіру нөмірі (шетелдік 
бағалы қағаздарға қатысты - халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN), айналыс мерзімі өткен 
жəне оларды өтеу бойынша міндеттемелерді эмитент орындамаған эмиссиялық бағалы 
қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына қатысты - та-
лап ету құқықтарын сəйкестендіргіш).

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. 
10. 9 жəне 11-бағандарда валюталар кодтары Қазақстан Республикасының «Валюталар мен 

қорларды белгілейтін кодтар» 07 ИСО 4217-2012 мемлекеттік жіктеліміне сəйкес көрсетіледі.
11. 10-бағанда борыштық бағалы қағаздың оны шығару кезінде айқындалған, купондық 

борыштық бағалы қағаз бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін құны, сондай-
ақ борыштық бағалы қағазды ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс сома көрсетіледі. 
Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі. 10-баған борыштық бағалы қағаздар бой-
ынша толтырылады. 

12. 12-бағанда мəміленің жүзеге асырылуын растайтын бастапқы құжатта көрсетілген 
баға көрсетіледі (биржалық куəлік, брокердің жəне (немесе) дилердің есебі, халықаралық 
банкаралық ақпарат аудару жəне төлем жасау жүйесі бойынша (SWIFT) алынған растау).

13. 13-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні «кк.аа.жжжж» форматында 
көрсетіледі. 

14. 14-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі «кк.аа.жжжж» форматында 
көрсетіледі. 

15. 15-бағанда агенттерге, консультанттарға, брокерлерге (дилерлерге) төленген 
сыйақылар мен комиссияларды, қор биржаларының алымдарын қосқанда, сатып алуға тікелей 
байланысты шығыстарды қоса алғандағы қаржы құралдарының сатып алу құны, сондай-ақ 
аудару бойынша банк қызметтері жəне сатып алушы сатушыға төлеген пайызға азайтылған 
шамасы (мұндай бар болса) көрсетіледі.

16. 16-бағанда бухгалтерлік есепте бейнеленген бағалы қағаздар құны көрсетіледі. 
17. 20-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есептегі құны 

көрсетіледі.
18. 21-бағанда репо-ға берілген ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік 

есептегі құны көрсетіледі
19. 22-бағанда қаржы есептілігінің халықаралық стандарттарына сəйкес құрылған резерв-

тер (провизиялар) мөлшері көрсетіледі. Резервтер (провизиялар) қосу белгісімен абсолютті 
шамада көрсетіледі. 

20. 23-бағанда бағалы қағаздың санаты ретінде мынадай символ: 1 - «сату үшін қолда бар 
бағалы қағаздар», 2 - «пайда немесе шығын арқылы əдiл құны бойынша бағаланатын бағалы 
қағаздар», 3 - «өтелгенге дейін ұсталатын бағалы қағаздар» көрсетіледі.

21. 25 жəне 26-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу 
қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік 
агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 
3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы 
қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бой-
ынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 25 жəне 26-бағандарда «рейтингі 
жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 
бойынша толтырылмайды.

22. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 16-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо операциялары 

туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 1 - ENPF_REPO_SA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. 
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налды 
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Кезең
операция 
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күн

операция 
жабылған 

күн

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Кері 

репо 
опера-
цияла-
ры

  

1.1. тура 
тəсіл 

  

1.1.1.    
1.2. авто-

матты 
тəсіл 

  

1.2.1.    
2 Репо 

опера-
цияла-
ры

  

2.1. тура 
тəсіл 

  

2.1.1.    
2.2. авто-

матты 
тəсіл 

  

2.2.1.    
кестенің жалғасы:

Операция 
мерзімі 
күнмен

Сыйақы 
мөлшер-
лемесі

Баланстық 
құны

Анықтама 
үшін: 

қалыптас-
тырылған 
резервтер 

Рейтингі Қор биржасы 
тізімінің санаты

мəміле 
жасалған 

күндегі

есепті 
күнгі

мəміле 
жасалған 

күндегі

есепті 
күнгі

10 11 12 13 14 15 16 17
…

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне 
репо операциялары туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Меншікті активтер есебінен жасалған керi репо жəне репо операциялары туралы 

есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен жасалған кері 
репо жəне репо операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 4-бағанда типі көрсетіле отырып, репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша 

берілген жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаз түрі көрсетіледі.
6. 6-бағанда репо жəне (немесе) кері репо операциялары бойынша берілген жəне (немесе) 

сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
7. 7-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 

ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.
8. 14 жəне 15-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеу тізілімінде № 8318 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
«Болу қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні 
беретін рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 
385 қаулысының 3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигация-
лар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік 
бағалы қағаздар бойынша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 14 жəне 
15-бағандарда «рейтингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды. 14-бағанда бухгалтерлік есепте 
бастапқы танылу күнгі рейтинг көрсетіледі. 

9. 16 жəне 17-бағандарда Қазақстан Республикасының қор биржасының ресми 
тізіміне сəйкес Қазақстан Республикасының резиденттері бағалы қағаздарының санаты 
көрсетіледі. Қазақстан Республикасының қор биржасы тізімінің санаты болмаған кезде 16 
жəне 17-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасы 
бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы 
қағаздары бойынша толтырылмайды.

10. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 17-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша жəне ақша 

қаражатының баламалары туралы есеп
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 1- ENPF_Vklady_SA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Кассадағы ақша               
2 Жолдағы ақша               
2.1.                
…                
3 Екінші деңгейдегі 

банктердегі 
шоттардағы ақша

              

3.1.                
…                
4 Банк 

операцияларының 
жекелеген түрлерін 
жүзеге асыра-
тын ұйымдардағы 
шоттардағы ақша 

              

4,1                
…                
5 Басқа ақша жəне 

ақша баламалары 
              

5.1.                
…                
6 Ақша жəне ақша 

қаражаттары 
баламалары-ның 
барлығы 

              

7 Талап етуге дейінгі 
салымдар 

              

7.1.                
…                
8 Қазақстан 

Республикасының 
екінші деңгейдегі 
банктердегі 
мерзiмдi салымдар
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(Соңы 18-бетте) 

(Соңы. Басы 14-16-беттерде) 

8.1.                
…                
9 Шартты салымдар               
9.1.                
…                
10 Бейрезидент 

ұйымдардағы 
мерзiмдi салымдар

              

10.1.                
…                
11 Барлық салымдар               

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша жəне ақша 
қаражатының баламалары туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Меншікті активтер есебінен орналастырылған салымдар мен ақша жəне ақша 

қаражатының баламалары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен орналастырылған 
салымдар мен ақша жəне ақша қаражатының баламалары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі 
– Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 3 жəне 4-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 8318 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының «Болу 
қажеттілігі қаржы ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес талап етілетін заңды тұлғалар үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін рейтингілік 
агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысының 
3-тармағында көрсетілген рейтингілік агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы 
қағаздың рейтингі, акциялар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойын-
ша елдің рейтингі көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 3 жəне 4-бағандарда «рейтингі жоқ» деп 
көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бойынша толтырылмайды.

6. 5-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған кодтар» 07 
ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сəйкес көрсетіледі.

7. 5 жəне 13-бағандарда 1, 2, 3, 4, 5 жəне 6-жолдар толтырылады. 
8. 8-бағанда банктік салым шарты бойынша салымның мерзімі көрсетіледі, салым мерзімі 

ұзартылған жағдайда ұзартылған мерзімі ескеріліп көрсетіледі. 
9. 11 жəне 12-бағандарда меншікті активтерді салымдарда орналастыру сомасы көрсетіледі. 

Активтер теңгедегі салымға орналастырылған жағдайда 11-баған толтырылады. Активтер ше-
тел валютасындағы салымға орналастырылған жағдайда баламасы теңгемен 11-бағанда бір 
мезгілде көрсетіле отырып, 12-баған толтырылады. 11-баған мың теңгемен, 12-баған шетелдік 
валютаның мың бірлігімен толтырылады.

10. Нысан салымдар мен ақша сомасы көрсетіле отырып, əрбір валюта, банк жəне ұйым 
бойынша, сондай-ақ əрбір шот пен салым бойынша жеке-жеке толтырылады. 

11. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 18-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп 

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
Индекс: 1- ENPF_IKDU
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
(мың теңгемен)

№ Заңды 
тұлғаның 

атауы

Сатып 
алу 

құны

Баланстық құны Жарғылық 
капиталдағы 
үлес (пай-

ызбен)

Сатып 
алынған 

күні

Ескерту
Барлығы оның ішінде 

есептелген 
дивидендтер

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
…

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар 
туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар туралы есеп 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Басқа заңды тұлғалардың капиталына инве-

стициялар туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Есепте 500 (бес 
жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан 
жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді. 

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қауымдасқан ұйымдардың, сондай-

ақ басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестицияларының мөлшері туралы мəліметтер 
көрсетіледі.

6. 3-бағанда сатып алу күніндегі акциялардың сатып алу құны көрсетіледі.
7. 4-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген басқа заңды тұлғалардың капиталына 

инвестициялардың баланстық құны көрсетіледі.
8. 5-бағанда басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар бойынша есептелген 

дивидендтер сомасы көрсетіледі.
9. 7-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы тану күні көрсетіледі.
10. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы № 167 қаулысына 19-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп 

Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________
Индекс: 1- ENPF_DEALINGS_SA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен кешіктірмей.

Нысан
1-кесте. Меншікті активтері есебінен сатып алынған бағалы қағаздар

(теңгемен)

№ Мəмілені 
жасау 
күні

Брокердің 
жəне (неме-
се) дилердің 

атауы

Қызметке ақы төлеу Мəмі-
ле 

түрі

На-
рық

брокердің жəне 
(немесе) дилердің

банк-
тің

сауда-саттықты 
ұйымдастырушы-ның 

1 2 3 4 5 6 7 8
        

кестенің жалғасы:

Бағалы 
қағаздың түрі 

жəне оның 
эмитентінің 

атауы 

Ұлттық 
сəйкес-
тендіру 
нөмірі 

Номи-
налды құн 
валютасы

Бір бағалы 
қағаздың 

номиналды 
құны 

Мəміле 
көлемі 

(бағалы 
қағаздардың 

данасы)

Төлем 
валю-
тасы

Бір бағалы 
қағаздың 

сатып 
алу (сату) 

бағасы 
9 10 11 12 13 14 15

кестенің жалғасы:

Мəміле жасау 
күніндегі бір бағалы 
қағаздың ең төменгі 

бағасы

Мəміле жасау 
күніндегі бір бағалы 
қағаздың ең жоғары 

бағасы

Бағалы қағаздар 
бойынша 

кірістілік (пай-
ызбен)

Мəміле 
сома-

сы

Қарсы 
əріптес 
атауы

Қарсы 
əріптес 
рейтингі 

16 17 18 19 20 21

2-кесте. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіндегі жəне екінші деңгейдегі банктердегі 
салымдар 

(теңгемен)

№ Ақша 
аудару 

күні

Банктің 
атауы 

Салым 
бойынша 

опера-
ция 

Банктік салым 
шартын жа-

сау күні жəне 
нөмірі

Салым 
мерзімі 

(күнмен)

Сыйақы 
мөлшерлемесі 
(жылдық пай-

ызбен)

Салым 
валю-
тасы 

Салым 
сома-

сы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған тазартылған бағалы металдар 
(теңгемен)

№ Мəмілені 
жасау 
күні

Қарсы 
агенттің 
атауы

Қыз-
метке 
ақы 

төлеу 

Мəміле 
түрі

Тазар-тылған 
бағалы метал-

дардың түрі 

Мəміле 
көлемі 
(өлшем 
бірлігі)

Төлем 
валю-
тасы 

Бір 
бірліктің 
сатып 

алу 
бағасы 

Мəміле 
сома-

сы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4-кесте. Меншікті активтер есебінен сатып алынған туынды қаржы құралдары 
(теңгемен)

№ Мəмілені 
жасау 
күні 

Брокер-
дің жəне 
(немесе) 
дилердің 

атауы

Қаржы 
құрал-
дарын 
есепке 

алу 
күні 

Мəміле 
бой-

ынша 
есеп 

айыры-
су күні 

Туынды 
қаржы 
құрал-

дарының 
түрі 

Бағалы 
қағаздың 
сəйкес-
тен-діру 
нөмірі

Нарық Базалық 
актив 
жəне 
оның 

рейтингі

Қарсы 
агент 
жəне 
оның 

рейтингі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

кестенің жалғасы:

Мəміле талаптарының сипаттамасы 
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М
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М
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е 
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-с

ы,
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М
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.
Меншікті активтерді инвестициялау бойынша 

жасалған мəмілелер туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау бойынша 

жасалған мəмілелер туралы есеп» əкімшілік деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі 
– Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры ай сайын есепті кезеңде (ай) толтырады. 
Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-кесте бойынша: 
1) 2-бағанда халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарығында мəміле жасалған жағдайда 

оны жасау күні көрсетіледі (trade date);
2) 7-бағанда мəміле түрі көрсетіледі (сатып алу, сату, өтеу, купонды өтеу, дивидендтер 

төлеу, кері репо операциясы – ашу (жабу) жəне басқа);
3) 8-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі, оның сауда жүйесінде мəміле 

жүзеге асырылған не мəміле ұйымдастырылмаған нарықта жасалған;
4) 9-бағанда эмитенттің атауы жəне бағалы қағаздармен сауда-саттықтарды 

ұйымдастырушылардың сауда алаңдарында сауда-саттықтарға жіберілген бағалы қағаздардың 
түрі көрсетіледі; 

5) 11 жəне 14-бағандарда валюта кодтары 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды жəне қорларды 
белгілеуге арналған кодтар» ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктемесіне сəйкес 
көрсетіледі;

6) 15-бағанда сатушыға төленген сыйақыны ескере отырып, мəміленің жүзеге асырылғанын 
растайтын (биржалық куəлік, брокердің-дилердің есебі, SWIFT жүйесі бойынша алынған растау) 
бастапқы құжатта көрсетілген үтірден кейін нақты төрт белгіге дейін дəл төлем валютасында 
бағасы көрсетіледі. Бастапқы құжатта валютада көрініс тапқан баға болмаған жағдайда но-
миналды құнының пайызбен көрініс тапқан баға көрсетіледі;

7) 16 жəне 17-бағандарда Bloomberg ақпараттық-аналитикалық жүйелердің деректері бой-
ынша осы қаржы құралы айналысы көрініс табатын халықаралық (шетел) қор биржаларында 
не REUTER номиналды құн валютасында жасалған акцияларды сатып алу (сату) бойынша 
мəмілелер бойынша бағалар көрсетіледі;

8) 18-бағанда бағалы қағаздар бойынша кірістілік пайызбен көрсетіледі (облигациямен 
мəміле бойынша – бағалы қағаздармен сауда-саттықты ұйымдастырушының сауда жүйесінде 
иелігінен айыру не сатып алу нəтижесінде пайда болған кірістілік; кері репо операциялары 
бойынша – автоматты репо секторында мəміле жасау нəтижесінде пайда болған кірістілік);

9) 19-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дəл сома көрсетіледі;
10) 20 жəне 21-бағандар халықаралық (шетел) бағалы қағаздар нарықтарында жасалған 

мəмілелер бойынша толтырылады.
6. 2-кесте бойынша:
1) 2-бағанда салым салынған жағдайда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 

инвестициялық шотынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің ағымдағы шотына 
аударым күні не мерзімінен бұрын қайтару күні немесе шартты бұзған жағдайда – ақшаны 
инвестициялық шотқа қайтару күні көрсетіледі;

2) 4-бағанда салым бойынша операциялар көрсетіледі (ақшаны салымға салу, салым 
бойынша сыйақы төлеу, салымды мерзімінен бұрын қайтару немесе банктік салым шартының 
мерзімі өткеннен соң салымды қайтару);

3) 9-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дəл сома көрсетіледі.
7. 3-кесте бойынша:
1) 2-бағанда мəмілені жасау күні көрсетіледі (trade date);
2) 5-бағанда мəміленің түрі көрсетіледі (сатып алу, сату жəне басқа);
3) 6-бағанда тазартылған бағалы металдар түрлерінің атауы көрсетіледі;
4) 8-бағанда валюта кодтары 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге 

арналған кодтар» ҚР ҰЖ Қазақстан Республикасының ұлттық жіктемесіне сəйкес көрсетіледі;
5) 10-бағанда үтірден кейін нақты екі белгіге дейін дəл сома көрсетіледі.
8. 4-кесте бойынша:
1) 2-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мəмілені жасау күні көрсетіледі;
2) 4-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында бухгалтерлік есептегі қаржы құралдарын бастапқы 

мойындау күні көрсетіледі;
3) 5-бағанда «кк.аа.жжжж» форматында мəміле бойынша есеп айырысу күні көрсетіледі;
4) 6-бағанда туынды қаржы құралдарының түрі көрсетіледі (опцион, фьючерс, форвард, 

своп жəне басқа да туынды қаржы құралдары);
5) 7-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі бағалы қағаз болып табылған 

жағдайда бағалы қағаздың сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі;
6) 8-бағанда сауда жүйесінде мəміле жүзеге асырылған сауда-саттықты ұйымдастырушының 

атауы жəне «қор биржасының (ел) атауы» форматында оның резиденттігі елі не мəміле 
«ұйымдастырылмаған нарық» форматында қор биржасында жасалмағаны көрсетіледі;

7) 9-бағанда туынды қаржы құралының базалық активі (бағалы қағаздың жəне оның 
эмитентінің атауы, валюта, пайыздық мөлшерлеме, тауар жəне басқа да базалық актив-
тер) жəне «базалық актив (рейтинг) (рейтингілік агенттік)» форматында рейтингілік агенттік 
(бар болса) берген базалық активтің рейтингі көрсетіледі. Егер базалық активте рейтингтер 
болмаса, онда базалық актив көрсетіледі жəне «базалық актив (рейтингі жоқ)» форматында 
рейтинг болмағаны нұсқалады;

8) 10-бағанда егер мəміле қор биржасында жасалмаса, қарсы агент, оның резиденттік елі, 
сондай-ақ «қарсы агент/елі/рейтингі (рейтингілік агенттігі)» форматында осы қарсы агентке 
берілген рейтингі көрсетіледі. Қарсы агентте рейтинг болмаған жағдайда «қарсы агент/елі/
рейтингі жоқ» форматында ақпарат көрсетіледі;

9) 11-бағанда мəміле (сатып алу, сату жəне басқа) түрі көрсетіледі;
10) 16-бағанда егер мəміле хеджирлеу мақсатында жасалса «иə» сөзі жəне «иə/хеджир-

леу объектісінің деректемелері» форматында хеджирлеу объектісінің деректемелері (бағалы 
қағаздың сəйкестендіру нөмірі, саны, құны, көлемі, валютасы) көрсетіледі. Егер мəміле хед-
жирлеу мақсатында жасалмаса «жоқ» сөзі көрсетіледі;

11) 17-бағанда инвестициялық комитеттің мəмілені жасау туралы инвестициялық шешімді 
қабылдау нөмірі мен күні көрсетіледі;

12) 18-бағанда бар болса вариациялық маржа – биржа есептейтін жəне мерзімді келісімшарт 
белгіленімінің өзгеруін ескеретін сауда-саттыққа қатысушының міндеттемелері өзгеруінің 
ақшалай көрінісі көрсетіледі;

13) 19-бағанда бар болса бастапқы маржа – биржа айқындайтын, клиент əрбір ашық позиция 
үшін енгізуі тиіс базалық активтің нарықтық құнының сомалық үлесі көрсетіледі;

14) 20-бағанда Т+0 немесе Т+n форматында сауда-саттық режимі көрсетіледі не биржа 
ережелерінде көзделген сауда-саттықтың басқа режимі сипатталады;

15) 21-бағанда мəміле тараптарында талаптардың жəне міндеттемелерді туындау шарт-
тары көрсетіледі.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 20-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған 

қаржы құралдары бойынша есеп 
Есепті кезең: 20__жылғы «___»__________

Индекс: 9- ENPF_DEFAULT_PA
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жетінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей.

Нысан
_________________________ есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері

(теңгемен)

№ Эмитент-
тің атауы

Бағалы 
қағаздың түрі 
немесе салым 

шартының 
нөмірі 

Ұлттық сəйкестендіру 
нөмірі неме-

се халықаралық 
сəйкестендіру нөмірі 

Талап ету 
құқығын 

сəйкестен-
діргіш 

Бағалы 
қағаз-

дардың 
саны 

(дана)

Өтеу 
күні

Тануды 
тоқтату 

күні 

1 2 3 4 5 6 7 8

Жиынтығы
кестенің жалғасы:

Берешек мөлшері Берешектің 
барлығы

Реттеу түрі жəне бере-
шектер сомаларынегізгі бо-

рыш бой-
ынша

сыйақы 
бойын-

ша

негізгі борыш 
бойынша 
өсімпұл 

сыйақы 
бойынша 
өсімпұл

9 10 11 12 13 14
…

Бірінші басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
___________________________________________ ____________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Орындаушы
___________________________________________ ____________________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген.

Зейнетақы активтерінің есебінен сатып алынған дефолтқа жол берген 
эмитенттердің қаржы құралдары бойынша есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Дефолтқа жол берген эмитенттердің зейнетақы активтері есебінен сатып алынған 

қаржы құралдары бойынша есеп 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Зейнетақы активтерінің есебінен сатып 
алынған дефолтқа жол берген эмитенттердің қаржы құралдары бойынша есеп» əкімшілік 
деректер жинауға арналған нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талап-
тарды айқындайды.

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

3. Нысанды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры тоқсан сайын, есепті кезеңнің соңындағы 
жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер теңгемен көрсетіледі.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап Нысан міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіби 

зейнетақы жарналарының жəне ерікті зейнетақы жарналарының есебінен қалыптастырылған 
зейнетақы активтері бойынша жəне жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналарының 
есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша жеке ұсынылады.

«Есебінен қалыптастырылған зейнетақы активтері» жолында «міндетті зейнетақы жар-
налары, міндетті кəсіби зейнетақы жарналары жəне ерікті зейнетақы жарналары» немесе 
«жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары» сияқты зейнетақы жарналарына қарай 
қалыптастырылған зейнетақы активтері бойынша мəліметтер көрсетіледі.

6. 3-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі оның типін немесе салым шартының 
нөмірін көрсетумен көрсетіледі.

7. 4-бағанда бағалы қағаздардың ұлттық сəйкестендіру нөмірі немесе халықаралық 
сəйкестендіру нөмірі көрсетіледі.

8. 5-бағанда талап ету құқығын сəйкестендіргіш көрсетіледі.
9. 6-бағандасатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі.
10. 7-бағанда қаржы құралын өтеу күні көрсетіледі.
11. 8-бағанда бухгалтерлік есепте қаржы құралын тануды тоқтату күні көрсетіледі.
12. 13-баған 9, 10, 11 жəне 12-бағандардың сомасы болып табылады.
13. 14-бағанда берешекті реттеу түрі: оңалту/қайта құрылымдау, банкроттық, атқарушылық 

іс жүргізу, соттан тыс реттеу, сондай-ақ кредиторлар талаптарының тізілімінде танылған 
берешекті өтеу туралы жасалған келісімге сəйкес соттың шешімімен айқындалған берешек-
тер сомасы көрсетіледі. 

14. Мəліметтер болмаған жағдайда Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 тамыздағы №167 қаулысына 21-қосымша

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті табыс ету қағидалары
1. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының есептілікті табыс ету қағидалары (бұдан əрі – 

Қағидалар) «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне қадағалау 
туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан əрі – Қор) Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкіне (бұдан əрі – уəкілетті орган) есептілігін табыс ету тəртібін айқындайды.

2. Есепті күнгі жағдай бойынша қағаз тасымалдағыштағы есептілікке Қордың бірінші бас-
шысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам), Қордың бас бухгалтері жəне орындаушы 
қол қояды, ол мөрмен бекітіледі жəне Қорда сақталады.

3. Электрондық форматтағы есептілік табыс етілетін деректердің құпиялылығын жəне 
түзетілмейтіндігін қамтамасыз ететін криптографиялық қорғау құралдары бар ақпараттың 
жеткізілуіне кепілдік беретін тасымалдау жүйесін пайдалану арқылы уəкілетті органға та-
быс етіледі.

4. Электрондық нысанда табыс етілетін деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректер-
мен сəйкестігін Қордың бірінші басшысы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) жəне 
Қордың бас бухгалтері қамтамасыз етеді.

5. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы – теңгемен 
көрсетіледі.

6. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтер, нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының «Валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау 
жəне қолдану тəртібін белгілеу туралы» 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысында жəне 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығында 
белгіленген тəртіпке сəйкес айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы 
бойынша қайта есептеліп көрсетіледі.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 9 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15863 бо-
лып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 27 қыркүйек                   №173                        Алматы қаласы

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы 
активтерін басқаратын шетелдік ұйымдарға қойылатын 

талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару үшін 
қажетті іс-қимылдар жасау өздеріне тапсырылған кезде, 

оларды таңдау қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы 
активтерін басқарудың тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің басқармасы қаулы етеді:

1. Қоса беріліп отырған Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін 
басқаратын шетелдік ұйымдарға қойылатын талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау өздеріне 
тапсырылған кезде, оларды таңдау қағидалары бекітілсін.

2. «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқарушы шетелдік 
ұйымдарға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті 
іс-қимылдарды жасауды тапсырған кезде оларға қойылатын талаптарды қоса алғанда, оларды 
таңдау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2013 жылғы 27 тамыздағы № 222 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 8813 тіркелген, 2013 жылғы 28 қарашада «Егемен Қазақстан» газетінде 
№ 263 (28202) жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Монетарлық операциялар департаменті (Молдабекова Ə.М.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

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

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 27 қыркүйектегі №173 қаулысымен бекітілген

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаратын 
шетелдік ұйымдарға қойылатын талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау 
өздеріне тапсырылған кезде, оларды таңдау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаратын 

шетелдік ұйымдарға қойылатын талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорының зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау өздеріне тапсырылған 
кезде, оларды таңдау қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, «Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы Қазақстан Республикасының заңдарына, 
«Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» акционерлік қоғамының зейнетақы активтерін 
сенімгерлік басқару бойынша қызметтер туралы 2013 жылғы 26 тамыздағы № 362ҰБ шартына 
сəйкес əзірленді жəне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан əрі – Қор) зейнетақы 
активтерін басқаратын шетелдік ұйымдарға қойылатын талаптарды қоса алғанда, оларға 
Қордың зейнетақы активтерін инвестициялық басқару үшін қажетті іс-қимылдарды жасау 
тапсырылған кезде, оларды таңдау тəртібін айқындайды. 

2. Қордың зейнетақы активтерінің бір бөлігі:
1) басқаруды шоғырландыруға байланысты тəуекелдер деңгейін басқарушыларды 

əртараптандыру арқылы төмендету;
2) сыртқы басқарушының тəжірибесін, талдамалық материалдарын, зерттеулері мен 

техникалық ресурстарын пайдалану нəтижесінде Қордың зейнетақы активтерінің кірістілігін 
ұлғайту;

3) активтерді басқару, қызметкерлерді оқыту саласында қосымша сараптама алу;
4) ішкі басқаруда тəжірибесі жоқ активтердің жаңа сыныптарын пайдалану мүмкіндігі үшін 

сыртқы инвестициялық басқаруға беріледі.
3. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) активтерді активтік басқару – кірістілік ауытқуы өзгермелілігінің нысаналы мəні (tracking 

error) 0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыздан асатын басқару түрі;
2) активтерді инвестициялық басқару – активтерді басқару процесі;
3) активтерді пассивтік басқару – кірістілік ауытқуы өзгермелілігінің мəні (tracking error) 

0,5 (нөл бүтін оннан бес) пайыздан аспайтын басқару түрі. Пассивтік басқару кезінде сыртқы 
басқарудағы портфельдің кірістілігі шамамен эталондық портфельдің кірістілігіне тең болады;

4) активтерді сыртқы басқару – активтерді клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруға 
маманданған жəне өз қызметін халықаралық қаржы нарықтарында жүзеге асыратын шетелдік 
ұйымға инвестициялық басқаруға беру жүргізілетін активтерді басқару түрі;

5) активтерді сыртқы транзиттік басқару – активтер өткізілетін активтердің құрылымындағы 
өзгерістерге байланысты тəуекелдерді барынша азайту мақсатында 6 (алты) айға дейінгі 
мерзімге сыртқы транзиттік басқарушыға берілетін басқару түрі;

6) ақпараттық коэффициент (information ratio) – жоғары кірістіліктің тарихи деңгейінің 
тəуекелдің тарихи деңгейіне (кірістілік ауытқуының өзгермелілігіне (tracking error) қатынасы;

7) ауқымды мандат – инвестициялары бір елдің (нарықтың, өңірдің) шеңберінен шығатын 
портфель;

8) бас ұйым – еншілес ұйымдар акцияларының бақылау пакетін иеленген шетелдік ұйым;
9) жоғары кірістілік деңгейі – кірістіліктің нақты қолжеткізілген деңгейі мен эталондық порт-

фель кірістілігінің деңгейі арасындағы айырма;
10) институционалдық инвестор – қаржы активтерін ұстаушы рөліндегі жəне қаржы 

активтерін инвестициялау жөніндегі кəсіби қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға; 
11) комиссиялық сыйақы – активтерді инвестициялық басқару бойынша қызмет үшін 

төленетін сыйақы; 
12) кірістілік ауытқуының өзгермелілігі (tracking error) – портфельдің нарықтық тəуекелінің 

эталондық портфельге қатысы бойынша портфель кірістілігінің эталондық портфель 
кірістілігінен ауытқуының өзгермелілігін көрсететін негізгі көрсеткіш;

13) Қордың инвестициялық декларациясы – Қордың зейнетақы активтерін инвестициялау 
стратегиясын, инвестициялау объектілерінің тізбесін, Қордың зейнетақы активтеріне қатысты 
инвестициялық қызметтің талаптары мен шектеулерін, Қордың зейнетақы активтерін хеджир-
леу жəне əртараптандыру талаптарын айқындайтын декларация;

14) мандат – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан əрі – Ұлттық Банк) айқындайтын 
инвестициялық сипаттамалары бар портфель;

15) маржа шоты – туынды қаржы құралдарымен операциялар жүргізу үшін биржалар-
мен үлестес ұйым болып табылатын, туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша 
есеп айрысулардың жарамдылығын, жеткізуді жəне жүргізуді қамтамасыз ететін клирингтік 
ұйымда ашылған шот; 

16) өңірлік мандат – инвестициялары бір елдің (нарықтың, өңірдің) шеңберінде 
шоғырландырылған портфель; 

17) портфель – қаржы құралдарының жиынтығы, оның ішінде қолма-қол валюта;
18) портфельдік менеджер – клиенттердің активтерін инвестициялық басқару үшін жа-

уап беретін тұлға;
19) сыртқы басқарушы – клиенттердің активтерін инвестициялық басқаруға маманданған 

жəне өз қызметін халықаралық қаржы нарықтарында жүзеге асыратын шетелдік ұйым; 
20) сыртқы басқарудағы портфель – сыртқы басқарушыға инвестициялық басқаруға 

берілген портфель;
21) сыртқы транзиттік басқарушы – клиенттердің активтерін транзиттік басқару қызметін 

көрсететін жəне қызметін халықаралық қаржы нарықтарында жүзеге асыратын шетелдік ұйым;
22) транзиттік кезең (transition period) – портфельге қолданылатын, Зейнетақы активтерін 

басқару жөніндегі қордың инвестициялық декларациясында белгіленген өлшемдерге сəйкес 
келтіру мақсатында Қағидаларға сəйкес белгіленетін уақыт кезеңі;

23) уəкілетті бөлімше – Ұлттық Банк орталық аппаратының монетарлық операциялар 
бөлімшесі;

24) эталондық портфель – инвестордың стратегиялық мүдделерін көрсететін қаржы 
құралдарының жиынтығы, оның ішінде қолма-қол валюта. Эталондық портфельдің кірістілігі 
активтерді басқару кірістілігін бағалау кезінде өлшем ретінде болады. Эталондық портфель 
ретінде əлемдік жетекші қаржы компаниялары не Ұлттық Банк əзірлеген жəне қадағалайтын 
индекстер пайдаланылады.

 2-тарау. Қордың зейнетақы активтерін сыртқы жəне сыртқы транзиттік басқарудың 
негізгі талаптары

4. Қордың активтерін инвестициялық басқаруды сыртқы басқарушы да, сыртқы транзиттік 
басқарушы да жүзеге асырады.

5. Сыртқы немесе сыртқы транзиттік басқаруға Қордың зейнетақы активтерінің құрамына 
кіретін ақша жəне басқа активтер беріледі.

6. Қордың бір сыртқы басқарушыға сыртқы басқаруға берілетін зейнетақы активтерінің 
жалпы рұқсат етілген көлемі Қордың шетел валютасындағы зейнетақы активтері портфелінің 
10 (он) пайызынан аспайды.

Осы шектеу бұзылған кезде уəкілетті бөлімше олар туындаған күннен бастап 3 (үш) ай 
ішінде сəйкессіздікті жояды.

7. Уəкілетті бөлімше, егер жұмыс істеп тұрған екі сыртқы басқарушының қосылуына бай-
ланысты Қағидалардың 6-тармағында белгіленген лимит бұзылса, Ұлттық Банк Төрағасына 
немесе Төрағаның уəкілетті бөлімшеге жетекшілік ететін орынбасарына бұзушылықтарды 
жою мақсатында активтердің бір бөлігін алу туралы мəселені қарауға енгізеді. Көрсетілген 
бұзушылық ол туындаған күннен бастап 4 (төрт) ай ішінде жойылады. 

8. Сыртқы немесе сыртқы транзиттік басқарушыға белгіленген комиссиялық сыйақы жəне 
(немесе) басқару нəтижесіне байланысты комиссиялық сыйақы Қордың сыртқы немесе сыртқы 
транзиттік басқаруға берілген зейнетақы активтерін инвестициялық басқару шартында (бұдан 
əрі – инвестициялық басқару шарты) айқындалған тəртіппен төленеді.

3-тарау. Шешім қабылдау жəне Қордың зейнетақы активтерін сыртқы немесе сыртқы 
транзиттік басқаруға беру 

9. Қордың зейнетақы активтерін сыртқы немесе сыртқы транзиттік басқаруға беру қажеттілігі 
туралы шешімді Ұлттық Банктің Төрағасы немесе Төрағаның уəкілетті бөлімшеге жетекшілік 
ететін орынбасары қабылдайды.

10. Егер Ұлттық Банктің алтынвалюта активтерін жəне (немесе) Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қорының активтерін сыртқы басқаруды жүзеге асыратын сыртқы басқарушы 
Қағидалардың 15-тармағында белгіленген міндетті өлшемшарттарға сəйкес келсе, Ұлттық 
Банк Төрағасының немесе Төрағаның уəкілетті бөлімшеге жетекшілік ететін орынбасарының 
шешімі бойынша оның кандидатурасы Ұлттық Банк Басқармасының қарауына Қағидалардың 
11, 12, 13 жəне 14-тармақтарында көзделген рəсімдер жүргізілместен енгізіледі.

11. Уəкілетті бөлімше Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында, Интернет желісінде 
сыртқы басқарушыны таңдау бойынша алда болатын тендер туралы хабарландыру жари-
ялайды, əлеуетті сыртқы басқарушылардың тізімін жасайды, көрсетілген хабарландыруды 
əлеуетті сыртқы басқарушыларға жібереді. Алда болатын тендер туралы хабарландыруда 
(бұдан əрі – хабарландыру) мыналар болады: 

1) мандат түрінің сипаты жəне оның сипаттамалары (активті немесе пассивті, эталондық 
портфель, басқару мақсаты, инвестициялық шектеулер, мандаттың болжамды көлемі);

2) Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес əлеуетті сыртқы басқарушыдан сұратылатын ең аз 
ақпарат;

3) сыртқы басқарушыларға қойылатын талаптар;
4) Ұлттық Банктің тендер өткізуге жауапты қызметкерлері туралы мəліметтер;
5) Ұлттық Банкке сұратылатын ең аз ақпаратты беру мерзімі; 
6) Қағидалардың 25-тармағында көзделген талаптар. Əлеуетті сыртқы басқарушының 

ұсынысын қараудың міндетті шарты оның Қағидалардың 25-тармағында көзделген талап-
тарды инвестициялық басқару шартына қосу туралы жазбаша растамасы болып табылады.

12. Сыртқы басқарушыларды таңдау жөніндегі тендерді уəкілетті бөлімше өткізеді.
13. Уəкілетті бөлімше Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес əлеуетті сыртқы басқарушыдан 

сұратылатын ең аз ақпаратты хабарландыруда белгіленген мерзімде, бірақ хабарландыруды 
Ұлттық Банктің ресми интернет-ресурсында, Интернет желісінде жариялаған күннен бастап 1 
(бір) айдан кешіктірмей жинауды жүзеге асырады.

14. Уəкілетті бөлімше Қағидалардың 15-тармағында белгіленген сыртқы басқарушыларды 
таңдаудың міндетті өлшемшарттарын ескере отырып, келіп түскен барлық ұсыныстарға са-
лыстырмалы талдау жүргізеді.

Егер сыртқы басқарушы міндетті өлшемшарттарға сəйкес келетін болса, Қағидаларға 
2-қосымшаға сəйкес əлеуетті сыртқы басқарушылардың ұсыныстарын салыстырмалы 
талдауға арналған бағалау өлшемшарттары бойынша ұсыныстар одан əрі қаралады жəне 
талдау жүргізіледі.

Əлеуетті сыртқы басқарушының ұсынысын бағалау Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 
жүзеге асырылады.

15. Қордың инвестициялық басқаруға берілген зейнетақы активтерін сыртқы 
басқарушыларға мынадай міндетті өлшемшарттар қолданылады:

1) Қордың зейнетақы активтерін инвестициялау болжанатын қаржы құралдарымен кемінде 
10 (он) жыл жұмыс тəжірибесінің, оның кемінде 5 (бес) жылы мандаттың жарияланған түрі 
бойынша жұмыс тəжірибесінің болуы. 

Ауқымды мандат бойынша сыртқы басқарушыны таңдау бойынша тендер жарияланған 
жағдайда, тендерге қатысушының басқаруында барлық ауқымды мандаттың кемінде 75 (жетпіс 
бес) пайызын қамтитын осыған ұқсас аймақтық мандаттары бар осы аймақтық мандаттар бой-
ынша жұмыс тəжірибесі кемінде 5 (бес) жылды құрайды;

2) басқарудағы активтердің мөлшері: сыртқы басқарушының басқаруында клиенттердің 
кемінде 25 (жиырма бес) миллиард Америка Құрама Штаттары (бұдан əрі – АҚШ) доллары 
баламасындағы жиынтық активтерінің болуы;

3) қарастырылып отырған мандат түрі бойынша басқарудағы активтердің мөлшері: сыртқы 
басқарушыда қарастырылып отырған мандат түрі бойынша клиенттердің жиынтық активтері 
1 (бір) миллиард АҚШ доллары баламасынан кем болмауға тиіс. 

Ауқымды мандат бойынша сыртқы басқарушыны таңдау бойынша тендер жарияланған 
жағдайда, ауқымды мандаттар бойынша тендерге қатысушының басқаруында барлық ауқымды 
мандатты қамтудың кемінде 75 (жетпіс бес) пайызын қамтитын осыған ұқсас аймақтық ман-
даттары бар активтердің мөлшері осы аймақтық мандаттар бойынша кемінде 1 (бір) миллиард 
АҚШ доллары сомасын құрайды.

16. Ұлттық Банктің клиенттердің активтерін басқару нəтижелері мен сапасы туралы сұрату 
жібере отырып, əлеуетті сыртқы басқарушының клиенттеріне өтініш жасауына жол беріледі.

17. Уəкілетті бөлімшенің сыртқы басқару бойынша ұсыныстардың салыстырмалы талдау-
ынан тұратын қорытындыны дайындау мерзімі сыртқы басқарушы сұратылған ең аз ақпаратты 
ұсынған күнінен бастап 2 (екі) айдан аспайды. 

18. Уəкілетті бөлімше дайындаған, сыртқы басқару жөніндегі ұсыныстарды салыстырма-
лы талдаудан тұратын қорытынды Ұлттық Банктің Төрағасына немесе Төрағаның уəкілетті 
бөлімшеге жетекшілік ететін орынбасарына қарауға ұсынылады, ол қарау нəтижесі бойынша 
сыртқы басқарушылардың неғұрлым тиімді ұсыныстарын (қысқа тізім – short list) бекітеді. 
Уəкілетті бөлімше қысқа тізімдегі – short list əлеуетті сыртқы басқарушылармен ұсыныстың 
талаптарын жақсарту мақсатында келіссөздер жүргізеді.

19. Сыртқы басқарушы, инвестициялық шешімдер қабылдау тəртібі жəне тəуекелдерді 
бақылау рəсімдері туралы неғұрлым нақты жəне дəл ақпарат алу үшін əлеуетті сыртқы 
басқарушылармен кездесулер жүргізуге рұқсат беріледі.

20. Əрбір сыртқы басқарушы Ұлттық Банк пен сыртқы басқарушы арасында инвестициялық 
басқару шартын жасауды көздейтін Ұлттық Банк Басқармасының шешімімен бекітіледі.

21. Уəкілетті бөлімше Ұлттық Банк Басқармасы сыртқы басқарушыны бекіткеннен кейін 1 
(бір) ай ішінде тендердің əрбір қатысушысына тендердің қорытындысы туралы хабарламаны 
еркін нысанда жібереді.

22. Уəкілетті бөлімше сыртқы транзиттік басқарушыны таңдау кезінде транзиттік басқару 
қызметін көрсетуге маманданған шетелдік ұйымдарға қамту нарықтары, транзиттік басқару 
стратегиялары жəне құралдар мен нарықтардың сыныптары бойынша қызметтер құны бой-
ынша ақпарат алуға сұрату жібереді. Əлеуетті сыртқы транзиттік басқарушылар ақпаратты 
ұсынғаннан кейін уəкілетті бөлімше келіп түскен ұсыныстарға талдау жүргізеді жəне тиісті 
қорытындыны Ұлттық Банктің Төрағасына ұсынады. Сыртқы транзиттік басқарушыны Ұлттық 
Банктің Төрағасы бекітеді.

23. Уəкілетті бөлімше Ұлттық Банк Басқармасының сыртқы басқарушыны бекіту туралы 
шешімі негізінде немесе Ұлттық Банк Төрағасының сыртқы транзиттік басқарушыны бекіту 
туралы шешімі негізінде сыртқы басқарушымен немесе сыртқы транзиттік басқарушымен 
инвестициялық басқару шартын дайындау жəне жасау рəсімін жүргізеді. Қордың зейнетақы 
активтерін сыртқы немесе сыртқы транзиттік басқаруға беру сыртқы басқарушымен немесе 
сыртқы транзиттік басқарушымен инвестициялық басқару шартына қол қойған соң жүзеге 
асырылады.

24. Сыртқы басқарушымен инвестициялық басқару шарты сыртқы басқарушының 
Қағидалардың 25-тармағының талаптарын инвестициялық басқару шартына енгізуді келісу 
талабымен жасалады.

25. Инвестициялық басқару шартында мына міндетті талаптар бекітіледі:
1) тараптардың келісуі бойынша айқындалған мемлекеттік тілдегі, орыс тіліндегі жəне өзге 

тілдегі инвестициялық басқару шартына қол қою;
2) сыртқы басқарушылардың сыртқы басқаруға берілген Қор активтерін басқарғаны үшін 

жауапты персоналдарының қозғалысы туралы ақпаратты ұсынуы;
3) Ұлттық Банктің сыртқы басқарудағы Қор активтерін өзінің қалауы бойынша толықтыру 

(қайтарып алу) құқығы; 
4) сыртқы басқарушыға Ұлттық Банк қызметкерлерінің жəне тəуелсіз аудиторлардың шот 

бойынша операцияларды тексеру, сондай-ақ сыртқы басқарушы, инвестициялық шешімдер 
қабылдау тəртібі жəне тəуекелдерді бақылау рəсімдері туралы ақпаратты алу мақсатында баруы;

5) сыртқы басқарушының Қордың сыртқы басқаруға берілген активтерімен жасалатын 
мəмілелер бойынша онымен үлестес ұйымдарды брокерлер жəне қарсы əріптестер ретінде 
тартудан бас тартуы; 

6) сыртқы басқарушының кірістілік ауытқуының күтілетін өзгермелілігінің (еxpected tracking 
error) белгіленген лимитін бұзғаны үшін жауапкершілігі;

7) сыртқы басқарушы тарапынан болған ұқыпсыз қарау, міндеттемелерді қасақана орын-
дамау немесе алаяқтық салдарынан Қорға келтірілген ықтимал шығындар үшін сыртқы 
басқарушының жауапкершілігі; 

8) сыртқы басқарушының консультация беру, оқыту, сондай-ақ Қор активтерін басқаратын 
жəне оған мониторинг жүргізетін Ұлттық Банк қызметкерлерін тағылымдамаға немесе оқуға 
қабылдау бойынша міндеттемесі;

9) сыртқы басқарушының Ұлттық Банкке инвестициялық басқару шарты бұзылған жағдайда, 
оны бұзу күні кастодиан банкпен (кастодиан банктермен) салыстырып тексерілген портфель 
бойынша толық есептілікті ұсынуы; 

10) сыртқы басқару кезеңінде портфельмен байланысты барлық күтілетін шығыстар 
инвестициялық басқару шартына сəйкес айқындалады;

11) сыртқы басқарушының тұрақты түрде Ұлттық Банкке мына негізгі бағыттарға сəйкес 
есептілікті ұсынуы:

алдыңғы жұмыс күні жасалған операциялар бойынша күн сайынғы есептілік;
алдыңғы жұмыс күніндегі портфельдің позициялары бойынша күн сайынғы есептілік;
портфельді бағалау (активтерді валюталардың түрлі сыныптары мен түрлері бойынша 

бөлу, портфельдің есепті айдың соңындағы құрамы, активтердің есепті айдың соңындағы 
нарықтық құны);

портфельдегі қозғалыс (түрлі сыныптар мен валюталар бойынша сұрыпталған есепті 
тоқсандағы барлық жасалған мəмілелер, өтеулер, дивиденттер төлеу мен жинақталған пай-
ыздар тізбесі);

портфельді инвестициялық басқару нəтижелерін талдау (сыртқы басқару үшін: қол жеткізген 
кірістілік, эталондық портфельмен салыстырғанда портфель тəуекелінің көрсеткіштері жəне 
кірістілік ауытқуының өзгермелілік деңгейі (tracking error) бөлігінде портфельді басқару бойын-
ша ай сайынғы, тоқсандық жəне жалпы нəтижелер; сыртқы транзиттік басқару үшін: мəмілені 
орындау құнындағы айырма, брокерлердің комиссиялық сыйақысы, нарық əсері, форекс 
операциялары бойынша валютаны сатып алу жəне сату бағамдарының айырмасы, салықтар 
(алымдар) жəне транзиттік кезең аяқталған күнгі жіберіп алынған пайда); 

нарықтардың жай-күйі туралы экономикалық есеп, ағымдағы стратегиялар жəне басқару 
құрылымындағы неғұрлым маңызды өзгерістерді жəне олардың портфельге əсерін сыртқы 
басқарушылардың сапары кезіндегі таныстырылымдар түрінде немесе телефон конферен-
циялары арқылы түсіндіру; 

түрлі факторлардың əр тоқсанның жəне жылдың соңындағы кезеңділігімен мандаттың 
активтік түрі үшін портфель кірістілігіне (performance attribution report) үлесі;

12) сыртқы басқарушының ай сайын, əрбір айдың соңында немесе Ұлттық Банктің тала-
бы бойынша, оның ішінде транзиттік кезең басталған (аяқталған) күні инвестициялық басқару 
шартында көзделген мерзімдерге сəйкес сыртқы басқаруға берілген портфельдің құрамын 
кастодиан банктің (кастодиан банктердің) деректерімен салыстырып тексеруі;

13) инвестициялық басқару шартына тараптардың жазбаша келісімімен өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу мүмкіндігі;

14) сыртқы басқарушы жəне брокер арасындағы мəмілелерді растау рəсімдерін келіскеннен 
кейін жəне аяқтаған соң сыртқы басқарушының жүргізілген операциялар туралы ақпаратты 
қысқа мерзімде кастодиан банкке (кастодиан банктерге) ұсынуы;

15) сыртқы басқарушының брокерлерді, сондай-ақ сыртқы басқарушының агенттері мен 
қарсы агенттерін бекіту рəсімдерін ұсынуы;

16) сыртқы басқарушының асыра пайдалану тəуекелдері мен мүдделер қақтығысын 
төмендететін, оның ішінде клиенттердің портфельдері арасындағы мəмілелерді тең бөлуді 
қамтамасыз ететін ішкі саясаттары мен тəуекелдерді басқару рəсімдерінің бар екендігі ту-
ралы ақпаратты ұсынуы;

17) сыртқы басқарушының Қордың зейнетақы активтерін басқару нəтижелері туралы, 
инвестициялық шектеулерді сақтау, нарықтық ахуалды бағалау жəне оның портфельге жəне 
зейнетақы активтерін басқару бойынша инвестициялық операцияларды жүзеге асыруға 
ықтимал əсері туралы есептілікті ұсыну үшін уəкілетті бөлімшемен жылына бір рет кезеңдікпен 
кездесу өткізуі;

18) сыртқы басқарушының елінің заңнамасын бұзуға байланысты осы елдің қадағалау 
органдары сыртқы басқарушының оған қолданған шаралар жəне соттың қарауына қатысу 
жөніндегі ақпаратты ұсынуы;

19) Ұлттық Банк Қағидалардың 30-тармағында көзделген жағдайларда сыртқы 
басқарушымен инвестициялық басқару шартын кез келген сəтте мерзімінен бұрын бұзуға 
құқылы.

26. Қол қойылған инвестициялық басқару шартына сəйкес Ұлттық Банк Қордың зейнетақы 
активтерінің бір бөлігін Ұлттық Банктің кастодиан банктегі (кастодиан банктердегі) сыртқы 
басқаруға арналған шоттарына ақшаны жəне (немесе) бағалы қағаздарды аудару арқылы 
сыртқы басқаруға беруді жүзеге асырады.

27. Қордың зейнетақы активтерін сыртқы инвестициялық басқаруға беру кезінде активтерді 
бір түрден басқасына аудару бойынша транзиттік кезең (transition period) ескеріледі. Транзиттік 
кезеңнің ұзақтығы 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайды.

28. Қордың зейнетақы активтерінің сыртқы басқаруға берілетін бір бөлігі Ұлттық Банктің 
сыртқы басқаруға арналған кастодиан банктердегі шоттарында жəне Қордың клирингтік 
ұйымындағы маржа шоттарында Ұлттық Банктің рұқсатымен сақталады.

29. Инвестициялық басқару шартының талаптары мен шектеулері Қордың инвестициялық 
декларациясына сəйкес белгіленеді.

30. Инвестициялық басқару шартын мына жағдайларда:
1) сыртқы басқарушы сыртқы басқаруда портфельді басқару бойынша эталондық порт-

фельмен салыстырғанда үстеме кірістілікке қол жеткізбеген;
2) инвестициялық басқару шартының талаптары бұзылған;
3) Қордың инвестициялық декларациясы өзгерген;
4) Ұлттық Банк Басқармасының не Ұлттық Банк Төрағасының немесе Төрағаның уəкілетті 

бөлімшеге жетекшілік ететін орынбасарының шешімі бойынша мерзімінен бұрын бұзуға жол 
беріледі.

31. Қағидалардың 25-тармағында (25-тармақтың 2), 5), 6), 8) тармақшаларын, 
11-тармақшасының сегізінші абзацын, 17) тармақшасын қоспағанда), сондай-ақ 26, 28, 29 жəне 
30-тармақтарында (30-тармақтың 1) тармақшасын қоспағанда) белгіленген талаптар сыртқы 
транзиттік басқарушы сыртқы транзиттік басқаруды жүзеге асырған кезде Ұлттық Банк жəне 
сыртқы транзиттік басқарушы арасында туындайтын қатынастарға қолданылады.

 4-тарау. Сыртқы басқару нəтижелері жəне мониторинг
32. Қордың зейнетақы активтерін сыртқы басқаруға берген сəттен бастап уəкілетті бөлімше 

сыртқы басқарушы қызметінің күн сайынғы мониторингін жүргізеді: инвестициялық басқару 
шартында көрсетілген шектеулерге сəйкестігін тексереді, сыртқы басқарушы жасайтын 
мəмілелердің мониторингін жүзеге асырады, сыртқы басқарудағы портфель тəуекелінің жəне 
кірістілігінің көрсеткіштерін бағалайды.

33. Зейнетақы активтерін ішінара толықтыру жəне (немесе) бір бөлігін алу немесе сыртқы 
басқарушымен жұмысты жалғастыру не тоқтату қажеттілігі туралы шешім қабылдау мақсатында 
уəкілетті бөлімше Қағидаларға 4-қосымшада белгіленген сыртқы басқарушы жұмысының 
тиімділігін бағалау көрсеткіштеріне сəйкес сыртқы басқарушы жұмысының тиімділігін жəне 
Ұлттық Банктің мамандарына ұсынылған оқу сапасын бағалауды жыл сайынғы негізде жүзеге 
асырады.

Сыртқы басқарушы жұмысының тиімділігін бағалау нəтижелері бойынша:
Ұлттық Банк Басқармасы аталған сыртқы басқарушымен жұмысты жалғастыру немесе 

тоқтату туралы;
Ұлттық Банк Төрағасы немесе Төрағаның уəкілетті бөлімшеге жетекшілік ететін орынба-

сары зейнетақы активтерін толықтыру немесе бір бөлігін алу туралы шешімдер қабылдайды.
Шешімдер сыртқы басқарушының басқару нəтижелері негізінде жəне алынатын 

комиссиялық сыйақыны ескере отырып басқару басталған күннен бастап 3 (үш), 5 (бес) жəне 
одан да көп жылға сыртқы басқарушының басқару кезеңіндегі активтердің сыныптары бой-
ынша қабылданады. 

34. Ұлттық Банк Басқармасының шешімі бойынша инвестициялық басқару шартын 
мерзімінен бұрын бұзу Қағидалардың 33-тармағында көрсетілген рəсімсіз жүзеге асыры-
лады. Ұлттық Банк Төрағасының немесе Төрағаның уəкілетті бөлімшеге жетекшілік ететін 
орынбасарының шешімі бойынша жұмыс істеп тұрған сыртқы басқарушыдағы зейнетақы 
активтерін толықтыру немесе алу Қағидалардың 33-тармағында көрсетілген рəсімсіз жүзеге 
асырылады.

35. Сыртқы басқарушының басқару нəтижелері туралы есебі Ұлттық Банк Басқармасының 
қарауына жыл сайынғы негізде шығарылады.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаратын 
шетелдік ұйымдарға қойылатын талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау 
өздеріне тапсырылған кезде, оларды таңдау қағидаларына 1-қосымша

Əлеуетті сыртқы басқарушыдан сұратылатын ең аз ақпарат
1. Ұйымның қаралатын мандат түрі бойынша жұмыс тəжірибесі.
2. Соңғы 5 (бес) жылдағы клиенттердің басқарудағы активтері, оның ішінде:
1) басқарудағы жалпы активтер;
2) қаралатын мандат түрі бойынша активтер;
3) институционалдық клиенттердің активтері;
4) орталық банктердің активтері.
3. Сыртқы басқаруға берілген активтер үшін жауапты болатын портфельдік менеджерлер 

жəне клиенттермен байланыс жөніндегі менеджерлер туралы ақпарат.
4. Портфельдік менеджерлер мен талдаушылар арасында соңғы 5(бес) жылда 

қызметкерлердің тұрақтамауы туралы ақпарат.
5. Инвестициялық үдерістің, портфельді басқару əдістерінің, нарықты зерттеудің толық сипа-

ты, қаржылық ақпараттың пайдаланылатын көздері немесе қаржы құралдарын бағалау үлгілері.
6. Активтерді активтік басқару кезінде туындаған активтік нарық тəуекелінің үлгісін жүзеге 

асыру, мониторинг жүргізу жəне басқару əдістемесі туралы ақпарат (егер қаралатын мандат 
түрі активтерді активтік басқаруға жатса).

7. Тəуекелдерді бақылау жəне басқару бойынша арнайы бағдарламалық қамтамасыз 
етудің болуы.

8. Соңғы 5 (бес) жылдағы ұқсас немесе жақын эталондық портфель жəне мандат түрі бар 
портфельді басқарудың тарихи нəтижелері.

9. Бухгалтерлік жəне талдамалық есептілікте қолданылатын кірістілікті, тəуекелді есептеу 
үшін пайдаланылатын бағдарламалық қамтамасыз етудің сипаты.

10. Ішкі корпоративтік этиканың сипаты.
11. Инвестициялық басқару шартының талаптары бұзылған жағдайда, сыртқы 

басқарушының Ұлттық Банктің алдындағы жауапкершілігі.
12. Клиентті сыртқы басқарушының қателерінен қорғау үшін пайдаланылатын сақтандыру 

түрлері.
13. Бас ұйымның кредиттік рейтингі (бар болса), сыртқы басқарушының сыртқы 

басқарушымен жасалған инвестициялық басқару шартының талаптарын сыртқы басқарушы 
орындамаған кезде зиянды өтеу туралы оның бас ұйымына кепілдігін беру мүмкіндігі, не тікелей 
бас ұйыммен инвестициялық басқару шартына қол қою мүмкіндігі, не Ұлттық Банк, сыртқы 
басқарушы жəне оның бас ұйымы арасында үшжақты инвестициялық басқару шарты түрінде.

14. Клиенттер үшін ұсынылатын тренингтің талаптары.
15. Басқару үшін комиссияның болжамды деңгейі туралы ақпарат.
16. Сыртқы басқарушының қаржылық есептілігінің соңғы күнтізбелік жылдағы аудиторлық 

қорытындысы.
17. Сыртқы басқарушының асыра пайдаланушылық жəне мүдделер қайшылығы тəуекелін 

төмендететін ішкі саясаттары мен рəсімдері, оның ішінде клиенттердің портфельдері арасында 
мəмілелердің тең құқылы жəне əділ бөлінуін қамтамасыз ету, сыртқы басқарушы брокерлерінің, 
агенттерінің жəне қарсы əріптестерінің тізімін жəне оларды бекіту рəсімін тексеру. 

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаратын 
шетелдік ұйымдарға қойылатын талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау 
өздеріне тапсырылған кезде, оларды таңдау қағидаларына 2-қосымша

Əлеуетті сыртқы басқарушылардың ұсыныстарын салыстырмалы талдауға 
арналған бағалау өлшемшарттары

 Өлшемшарттар Өлшемшарттың 
маңыздылығы 

(пайызбен)
1 Портфельді басқарудың тарихи нəтижелері (аймақтық мандаттарға 

маманданған жəне ауқымды мандат бойынша басқарушыны таңдауға 
қатысатын əлеуетті сыртқы басқарушылардың ұсыныстарына салы-
стырмалы талдау жүргізген кезде көрсеткіштердің тиісті мандаттың 
қамтылуына қарай нормасы белгіленеді)

35

үстеме кірістіліктің соңғы 3–5 жылдағы орташа көрсеткіші (егер 
үстеме кірістілік көрсеткіші 5 жылдан кем кезеңде оң болса, 
көрсеткіштің 5 жылдық кезеңге қатысты нормасы белгіленеді)

40

ақпараттық коэффициенттің соңғы 3–5 жылдағы орташа көрсеткіші 
(егер ақпараттық коэффициенттің көрсеткіші 5 жылдан кем 
кезеңде оң болса, көрсеткіштің 5 жылдық кезеңге қатысты нормасы 
белгіленеді)

60

2 Активтер 10
осы мандат түрі бойынша активтер көлемінің басқарудағы жалпы 
активтерге қатысты пайызы (аймақтық мандаттарға маманданған 
жəне ауқымды мандат бойынша басқарушыны таңдауға қатысатын 
əлеуетті сыртқы басқарушылардың ұсыныстарына салыстырмалы 
талдау жүргізген кезде аймақтық мандаттар бойынша активтердің 
көлемі пайдаланылады. Бұл мəннің тиісті мандаттың қамтылуына 
байланысты нормасы белгіленеді)

65

институционалдық инвесторлардың активтері көлемінің басқарудағы 
жалпы активтерге қатысты пайызы

35

3 Команда 15
тиісті мандат бойынша активтерді басқаруға жауапты портфельдік 
менеджерлердің жəне талдаушылардың орташа жұмыс тəжірибесі

50

компания бойынша жалпы алғанда портфельдік менеджерлер мен 
талдаушылардың арасында мамандардың тұрақтамауы

50

4 Кредиттік мəртебе 5
егер бас ұйымның кепілдігі болса не инвестициялық басқару шарты-
на бас ұйым қол қойса, онда бас ұйымның кредиттік рейтингі (S&P не-
месе Moody’s), олай болмаған жағдайда шетелдік ұйымның кредиттік 
рейтингі (S&P немесе Moody’s)

100

5 Басқару үшін төленетін комиссиялық сыйақының деңгейі 20
базалық комиссиялық сыйақының деңгейі 75
сыртқы басқарушы басқаруды бастаған күннен бастап өткен 
кезеңдердегі осыған ұқсас көрсеткіштерден асатын оң үстеме 
кірістілікке қол жеткізген жағдайда сыртқы басқару нəтижелері бойын-
ша комиссиялық сыйақыны төлеу қағидатын (net new high basis since 
inception) қабылдау

10

сыртқы басқару нəтижелері бойынша комиссиялық сыйақыны есеп-
теу басталатын үстеме кірістіліктің базалық комиссиялық сыйақыдан 
төмен емес ең төменгі шегін белгілеуді қабылдау

10

сыртқы басқару нəтижелері бойынша комиссиялық сыйақыны 
бірнеше жыл бойы бөліп-бөліп төлеу талаптарын белгілеуді 
қабылдау 

5

6 Сервис 10
Ұлттық Банктің мамандарын оқыту 70
күн сайынғы есептілік 30

7 Тəуекелдерді бақылау жəне басқару бойынша мамандандырылған 
бағдарламалық қамтамасыз етудің болуы

2

8 Инвестициялық басқару шартының талаптары бұзылған жағдайда 
Ұлттық Банк алдында жауапкершілік қабылдау

3

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаратын 
шетелдік ұйымдарға қойылатын талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау 
өздеріне тапсырылған кезде, оларды таңдау қағидаларына 3-қосымша

Əлеуетті сыртқы басқарушының ұсынысын бағалау 
1. Сыртқы басқарушылардың ұсыныстарын салыстырмалы талдауға арналған бағалау 

өлшемшарттарында (бұдан əрі – Кесте) келтірілген, пайызбен көрсетілген тиісті үлестері бар 
барлық көрсеткіштер сомасы сыртқы басқарушының ұсынысын бағалау болып табылады.

2. Қандай да бір көрсеткішті Кестеге енгізердің алдында мынадай формуланы пайдала-
на отырып көрсеткіштің қаралатын өлшемшарттағы ең үздік көрсеткішке қатысты нормасы 
белгіленеді:

БНК = БК/СБКЕКМ, мұнда:
БНК – басқарушының нормаланған көрсеткіші;
БК – басқарушының көрсеткіші;
СБКЕКМ – барлық сыртқы басқарушылар бойынша көрсеткіштің ең көп мəні.
3. Егер сыртқы басқарушы мандаттың жарияланған түрі бойынша активтерді басқа 

мандаттың шеңберінде басқарса, онда осы активтерді басқарудың тарихи нəтижелерін басқа 
мандаттың шеңберінде бағалау жүзеге асырылады.

4. Бас ұйымның жəне (немесе) сыртқы басқарушының кредиттік рейтингін бағалау кезінде 
мынадай көрсеткіштер жүйесі пайдаланылады:

Кредиттік рейтинг (S&P) Көрсеткіш
AAA 1
AA+ 0,8
AA 0,7
AA- 0,6
A+ 0,5
A 0,4
A- 0,3
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(Жалғасы 19-бетте) 

(Соңы. Басы 17-бетте)

ВВВ+ 0,2
ВВВ 0,1

 ВВВ-дан төмен 0
5. Ұлттық Банктің қызметкерлерін оқытуды бағалау кезінде мынадай көрсеткіштер жүйесі 

пайдаланылады:

Тренинг талаптары Көрсеткіш 
Сыртқы басқарушы ұшу, тұру, тамақтану ақысын төлейді 1
Сыртқы басқарушы тұру, тамақтану ақысын төлейді 0,5
Сыртқы басқарушы тұру ақысын төлейді 0,2

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқаратын 
шетелдік ұйымдарға қойылатын талаптарды қоса алғанда, бірыңғай жинақтаушы 

зейнетақы қорының зейнетақы активтерін басқару үшін қажетті іс-қимылдар жасау 
өздеріне тапсырылған кезде, оларды таңдау қағидаларына 4-қосымша

Сыртқы басқарушы жұмысының тиімділігін бағалау көрсеткіштері 
Сыртқы басқарушының жұмысын бағалау кезінде субъективтілікті болдырмау үшін сыртқы 

басқарушыларды сандық жəне сапалық көрсеткіштерге сəйкес бағалау жəне балл қою негізгі 
мақсат болып табылады.

Сандық көрсеткіштер:
ақпараттық коэффициент (Information ratio):

Пайыздар Ақпараттық коэффициент (Information ratio)
>1 3 балл

0,5 - 1 2 балл
0 - 0,5 1 балл

0 0 балл
(-) 0,5- 0 (-) 1 балл

(-) 1 - (-) 0,5 (-) 2 балл
<(-) 1 (-) 3 балл

Сапалық көрсеткіштер:
1) қызметкерлерді жылжыту (Staff  turnover):

Пайыздар Қызметкерлерді жылжыту (Staff  turnover)
> 30 (-) 0,5 балл

5 - 30 (-) 0,25 балл
0 - 5 0 балл

2) операциялық тəуекел (Operational risk):
операциялық қате салдарынан инвестициялық шектеулерді бұзудың əрбір фактісі үшін 

бағадан 0,2 балл алынады;
есептілікті көрсетілген мерзімде жүйелі түрде (аяқталған күнтізбелік жыл ішінде 3 жəне 

одан көп рет) ұсынбаған жағдайда, бағадан 0,2 балл алынады;
3) іскерлік этиканы сақтау (compliance with a Code of Business Ethics):
сыртқы басқарушының іскерлік этиканы бұзудың əрбір фактісі үшін бағадан 0,5 балл 

алынады;
инвестициялық басқару шартына сəйкес Ұлттық Банктің тапсырмаларын жүйелі түрде 

(аяқталған күнтізбелік жыл ішінде 3 жəне одан көп рет) уақтылы орындамаған жағдайда, 
бағадан 0,5 балл алынады.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 31 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15947 бо-
лып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 қарашада               № 207                    Алматы қаласы 

2006 жылғы үлгідегі және 2017 жылғы үлгідегі номиналы 
500 теңгелік банкноттардың қатар айналыста болу кезеңін 

белгілеу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жəне ұлттық валюта ақша белгілерінің дизайны (нысаны) 
өзгерген кезде оларды айналыстан алу жөнінде оңтайлы жұмысқа қол жеткізу мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. 2006 жылғы үлгідегі (бұдан əрі – ескі үлгідегі ақша белгісі) жəне 2017 жылғы үлгідегі 
(бұдан əрі – жаңа үлгідегі ақша белгісі) номиналы 500 теңгелік банкноттардың қатар айналы-
ста болу кезеңі 2017 жылғы 22 қараша – 2020 жылғы 10 маусым аралығы болып белгіленсін.

2. Ескі жəне жаңа үлгілердегі ақша белгілерінің қатар айналыста болу кезеңінде:
1) екінші деңгейдегі банктер жəне Ұлттық пошта операторы:
ескі жəне жаңа үлгілердегі ақша белгілерін жеке жəне заңды тұлғаларға өз кассаларынан, 

сондай-ақ банкоматтар арқылы беруді жүзеге асырады;
операциялық кассаға келіп түсетін ескі жəне жаңа үлгілердегі ақша белгілерін «Банктерде жəне 

банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда кассалық операцияларды 
жəне банкноттарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялау бойынша операциялар-
ды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының 
2001 жылғы 3 наурыздағы № 58 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 1482 болып тіркелген) бекітілген Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда кассалық операцияларды жəне банкноттарды, монеталар-
ды жəне құндылықтарды инкассациялау бойынша операцияларды жүргізу қағидаларына сəйкес 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан əрі – Ұлттық Банк) филиалдарына тапсырады;

2) Ұлттық Банктің филиалдары:
ескі жəне жаңа үлгілердегі ақша белгілерін жеке жəне заңды тұлғаларға айналым касса-

ларынан беруді жəне қабылдауды жүзеге асырады;
заңды тұлғалардан ескі жəне жаңа үлгілердегі ақша белгілерін «Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Банкінде жеке жəне заңды тұлғалармен кассалық операциялар жүргізу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкi Басқармасының 2014 жылғы 24 
желтоқсандағы № 247 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10204 болып тіркелген) бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде 
жеке жəне заңды тұлғалармен кассалық операциялар жүргізу қағидаларына сəйкес кейіннен 
екінші деңгейдегі банктердің жəне заңды тұлғалардың тиісті шоттарына қолма-қол емес ба-
ламасын аудара отырып шектеусіз қабылдайды.

3. Қолма-қол ақшамен жұмыс жүргізу басқармасы (Əбішева Т.Т.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

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

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

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

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

6. Осы қаулы 2017 жылғы 22 қарашадан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға жатады.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
18 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15998 болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 2 қарашада                 №211                  Алматы қаласы 

«Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды 
(облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, 

мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру және өтеу 
қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ 

облигациялар шығарылымын жою қағидаларын, 
Мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісін 

(облигациялық бағдарламаның проспектісін, 
облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 

шығару проспектісін) жасау және рәсімдеу қағидаларын, 
мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінің 

(облигациялық бағдарлама проспектісінің, облигациялық 
бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару 

проспектісінің) құрылымын, Мемлекеттік емес 
облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы 

есепті және мемлекеттік емес облигацияларды өтеу 
қорытындылары туралы есепті жасауға және ресімдеуге 

қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 

29 сәуірдегі № 115 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. «Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік 
тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру жəне өтеу қорытындылары туралы 
есептерді қарау, сондай-ақ облигациялар шығарылымын жою қағидаларын, Мемлекеттік 
емес облигациялар шығару проспектісін (облигациялық бағдарламаның проспектісін, 
облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісін) жасау жəне ресімдеу 
қағидаларын, мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісінің (облигациялық бағдарлама 
проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісінің) 
құрылымын, Мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру қорытындылары туралы есепті 
жəне мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепті жасауға жəне 
ресімдеуге қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 29 сəуірдегі № 115 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13789 болып тіркелген) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тiркеу, мемлекеттік емес облигацияларды орналастыру жəне 
өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ облигациялар шығарылымын жою 
қағидаларында:

20-тармақта: 
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) эмитенттің жəне ол шығаратын облигациялардың Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15175 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысымен бекітілген Эмитенттерге жəне 
олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ 
қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына қойылатын талаптарға жəне қор биржасының 
ішкі құжаттарына сəйкес келуі (эмитенттің облигациялар шығару проспектісінде (облигациялық 
бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісінде) қор биржасының сауда жүйесінде 
осындай облигациялардың айналыста болуы көзделген жағдайда);»;

үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Қағидалардың осы тармағының 2), 3) жəне 5) тармақшаларының талаптары екінші 

деңгейдегі банктің облигацияларын акцияларға айырбасталатын реттелген облигациялар 
түрінде шығаруға қолданылмайды.»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығару проспектісін 
(облигациялық бағдарламаның проспектісін, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығару проспектісін) жасау жəне ресімдеу қағидаларында, мемлекеттік емес облигациялар 
шығару проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама 
шегіндегі облигациялар шығару проспектісінің) құрылымында:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«7. Облигациялар шығару проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің, 

облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығару проспектісінің) титул парағында 
мыналар қамтылады:

1) құжаттың атауы: «Облигациялар шығару проспектісі» немесе «Облигациялық 
бағдарламаның проспектісі» немесе «Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығару проспектісі»;

2) эмитенттің толық жəне қысқартылған атауы;
3) мынадай жазба:
«Уəкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық 

бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығаруды) мемлекеттік 
тіркеуі инвесторларға проспектіде сипатталған облигацияларды иеленуге қатысты қандай да 
бір ұсыныстарды беруді білдірмейді жəне осы құжаттағы ақпараттың дəйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дəйекті жəне эмитент пен 
оның орналастырылатын облигацияларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын 
болып табылатынын растайды.

Акционерлік қоғам болып табылатын эмитент Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасына сəйкес айқындалған қаржылық есептілік 
депозитарийінің интернет-ресурсында корпоративтік оқиғалар туралы ақпараттың, акционерлік 
қоғамның жылдық қаржылық есептілігінің жəне аудиторлық есептердің, акционерлік қоғамның 
үлестес тұлғалары тізімдерінің, сондай-ақ жылдың қорытындысы бойынша атқарушы орган 
мүшелеріне сыйақының жиынтық мөлшері туралы ақпараттың Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, 
қор биржасының интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық 
есептілікті жəне аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының 
тізімдерін, сондай-ақ жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының 
жиынтық мөлшері туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысымен 
белгіленген тəртіппен жəне мерзімде орналастырылуын қамтамасыз етеді.

Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 102-бабының 2-тармағындағы өзгерістерді 
эмитент бағалы қағаздарды ұстаушыларға Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп 
жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасына сəйкес айқындалған қаржылық есептілік 
депозитарийінің интернет-ресурсында ақпаратты орналастыру жəне олар туындаған кезден 
бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13438 болып тіркелген «Қаржылық есептілік депозитарийінің, қор биржасының 
интернет-ресурстарында корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты, қаржылық есептілікті жəне 
аудиторлық есептерді, акционерлік қоғамдардың үлестес тұлғаларының тізімдерін, сондай-ақ 
жыл қорытындысы бойынша атқарушы органның мүшелері сыйақысының жиынтық мөлшері 
туралы ақпаратты орналастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 26 қаулысында белгіленген тəртіппен 
бұқаралық ақпарат құралдарында ақпарат жариялау арқылы назарына жеткізеді.».».

2. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ 
жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін «Республикалық құқықтық 

ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде ресми 
жариялау жəне енгізу үшін жіберуді;

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

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

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

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

5. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолданысқа енгізіледі жəне 2017 
жылғы 6 қарашадан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 9 қарашада 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15979 болып 
енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 30 маусым                     № 112                      Алматы қаласы

Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесін, нысандарын, 
оны ұсыну мерзімдері мен қағидаларын бекіту туралы

«Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 06 мамырдағы жəне «Мемлекеттік стати-
стика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының заңдарын іске асыру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесі;
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы ту-

ралы есептің нысаны (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша);
3) осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес иеленген берешектің құрылымы туралы есептің нысаны;
4) осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есептің нысаны;
5) осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш 

жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы 
есептің нысаны;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету 
қағидалары бекітілсін.

2. Коллекторлық агенттік Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына 
(коллекторлық агенттіктің орналасқан жері бойынша) тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі 
айдың жиырмасыншы күнінен кешіктірмей электронды форматтағы есептілікті ұсынады. 

3. Зерттеулер жəне статистика департаменті (Тутушкин В.А.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

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

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы коммуни-
кациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулыны Қазақстан Республикасының Əділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімді баспасөз 
басылымдарында ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Ғ.О. Пірматовқа жүктелсін. 

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы __________________ Н. Айдапкелов
2017 жылғы 19 шілде

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 30 маусымдағы №112 қаулысына 1-қосымша

Коллекторлық агенттік есептілігінің тізбесі 
Коллекторлық агенттіктің есептілігіне мыналар кіреді:
1) жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы туралы есеп (берешекті сотқа дейін 

өндіріп алу туралы шарт бойынша);
2) иеленген берешектің құрылымы туралы есеп;
3) тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп;
4) қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы 

бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 30 маусымдағы №112 қаулысына 2-қосымша

 Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы туралы есеп (берешекті сотқа дейін 

өндіріп алу туралы шарт бойынша);
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Индекс: КА _ 2
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: коллекторлық агенттік
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күнінен 

кешіктірмей

Нысан
1-кесте. 

 саны (дана)

№ Атауы Екінші 
деңгейдегі 

банктер

Микро-
қаржы 
ұйым-
дары

Банк 
операцияларының 
жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын 

ұйымдар
1 2 3 4 5

1 Есепті кезеңде кредиторлармен жасалған 
берешекті сотқа дейін өндіріп алу тура-
лы шарттар

 
 
 

 
 
 

2 Есепті кезеңде жұмыс істеуге 
қабылданған берешекті өндіріп алу тура-
лы шарттар

 
 
 

 
 
 

3 Есепті кезеңнің соңында қолданыста бо-
латын берешекті сотқа дейін өндіріп алу 
туралы шарттар

4 Есепті кезеңнің соңында қолданыста 
болатын берешегі жұмысқа қабылданған 
шарттар 
2-кесте. 

 мың теңге
№ Атауы Екінші 

деңгейдегі 
банктер

Микро-
қаржы 
ұйым-
дары

Банк 
операцияларының 
жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын 

ұйымдар
1 2 3 4 5

1 Есепті кезеңде жұмыс істеуге қабылданған 
берешектің көлемі, оның ішінде:

 
 

 
 

1.1 негізгі борыш  
1.2 сыйақы   
1.3 айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есеп-

теулер жəне басқалар
 
 

 
 

2 Есепті кезеңде өндіріп алынған 
берешектің сомасы, оның ішінде:

 
 

 

2.1 негізгі борыш   
2.2 сыйақы   
2.3 айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есеп-

теулер жəне басқалар
 
 

 

3 Есепті кезеңде кредиторға қайтарылған 
берешектің көлемі, оның ішінде

3.1 негізгі борыш
3.2 сыйақы 
3.3 айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есеп-

теулер жəне басқалар
4 Есепті кезеңнің соңында жұмысқа 

қабылданған берешектің ағымдағы 
қалдығы, оның ішінде:

4.1 негізгі борыш
4.2 сыйақы
4.3 айыппұлдар, өсімпұл түріндегі өзге есеп-

теулер жəне басқалар
Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
____________________________________ ____________
  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
____________________________________ ____________
  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы ___________________________________ ______ ______________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы телефон нөмірі
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________ 
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген. 

Жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы туралы есепке 
(берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша) қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Жұмыс істеуге қабылданған берешектің құрылымы туралы есеп

 (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша)
1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Жұмыс істеуге қабылданған берешектің 
құрылымы туралы есеп (берешекті сотқа дейін өндіріп алу туралы шарт бойынша)» нысанын 
(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасын-
шы күнінен кешіктірмей толтырады. Нысандағы деректер санмен жəне мың теңгемен көрсетіледі. 

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 5. 1-кестенің 1-жолында коллекторлық агенттік есепті тоқсан ішінде кредиторлармен 

берешекті соттан тыс тəртіпте өндіріп алу туралы жасаған шарттардың саны көрсетіледі.
1-кестенің 2-жолында есепті тоқсан ішінде коллекторлық агенттік кредиторлармен 

берешекті соттан тыс тəртіпте өндіріп алу туралы шарттар шеңберінде берешегі жұмыс істеуге 
қабылданған шарттар саны көрсетіледі.

Мысалы: коллекторлық агенттік есепті тоқсан ішінде банктермен берешекті сотқа дейін 
өндіріп алу туралы 2 шарт жасаған, банк осы шарттардың шеңберінде, осы кезеңде 300 банктік 
қарыз шарты бойынша берешек берілген болатын. Мұндай жағдайда 3-бағанның 1-жолында 
«2», 3-бағанның 2-жолында – «300» көрсетіледі.

6. 1-кестенің 3-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын коллекторлық 
агенттік кредиторлармен жасаған берешекті соттан тыс тəртіпте өндіріп алу туралы шарттардың 
саны көрсетіледі. 

7. 1-кестенің 4-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын коллекторлық 
агенттік кредиторлармен жасаған берешекті соттан тыс тəртіпте өндіріп алу туралы шарттар 
шеңберінде берешегі жұмыс істеуге қабылданған шарттар саны көрсетіледі.

8. 2-кестенің 1 жəне 2-жолдарында есепті тоқсан ішінде берешекті өндіріп алу туралы 
шарттар бойынша жұмыс істеуге қабылданған талап ету құқықтарының көлемі жəне есепті 
тоқсан ішінде осындай шарттар бойынша өндіріп алынған сома көрсетіледі.

9. 2-кестенің 3-жолында есепті кезең ішінде кредиторға қайтарылған берешектің көлемі 
көрсетіледі.

10. 2-кестенің 4-жолында есепті тоқсанның соңында берешекті өндіріп алу туралы шарттар 
бойынша жұмыс істеуге қабылданған берешектің ағымдағы қалдығы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 30 маусымдағы №112 қаулысына 3-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан 
Иеленген берешектің құрылымы туралы есеп 

Есепті кезең: 20__ жылғы «____» ___________ жағдай бойынша
Индекс: КА_3
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: коллекторлық агенттік
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күнінен 

кешіктірмей 
Нысан

1-кесте.
саны (дана)

№ Атауы Екінші 
деңгейдегі 

банктер 

Микро-
қаржы 
ұйым-
дары 

Банк 
операция-
ларының 

жекелеген 
түрлерін 
жүзеге 

асыратын 
ұйымдар

Басқа 
коммер-
циялық 

ұйымдар 

Дара 
кəсіпкерлер 
жəне жеке 
тұлғалар 

1 2 3 4 5 6 7
1 Есепті кезеңде жасалған 

талап ету құқығын беру 
шарттары 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2 Есепті кезеңде кредитор-
лардан сатып алынған 
борышкерлердің талап 
ету құқықтары 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

3 Есепті кезеңде кері 
сатылған (қайтарылған) 
талап ету құқықтары

4 Есепті кезеңде 
борышкерлердің 
қайтарылған талап ету 
құқықтары

5 Есепті кезеңнің соңында 
қолданыста болатын та-
лап ету құқықтарын беру 
шарттары

6 Есепті кезеңнің соңында 
қолданыста болатын 
талап ету құқықтары 
берілген шарттар 

2-кесте.
мың теңге

№ Атауы Екінші 
деңгейдегі 

банктер 

Микро-
қаржы 
ұйым-
дары 

Банк 
операци-
яларының 
жекелеген 
түрлерін 
жүзеге 

асыратын 
ұйымдар

Басқа 
коммер-
циялық 

ұйымдар 

Дара 
кəсіпкерлер 
жəне жеке 
тұлғалар 

1 2 3 4 5 6 7
1 Есепті кезеңде са-

тып алынған талап ету 
құқықтарының көлемі, 
оның ішінде:

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1.1 негізгі борыш  
 

 
 

 
 

 
 

1.2 сыйақы  
 

 
 

 
 

 

1.3 айыппұлдар, өсімпұл 
түріндегі өзге есептеулер 
жəне басқалар

 
 

 
 

 
 

 
 

2 Есепті кезеңде өндіріп 
алынған берешектің со-
масы, оның ішінде:

 
 

 
 

 
 

 
 

2.1 негізгі борыш   
 

 
 

 
 

2.2 сыйақы  
 

 
 

 
 

 
 

2.3 айыппұлдар, өсімпұл 
түріндегі өзге есептеулер 
жəне басқалар

 
 

 
 

 
 

 
 

3 Есепті кезеңде кері 
қайтарылған берешектің 
сомасы, оның ішінде:

3.1 негізгі борыш
3.2 сыйақы
3.3 айыппұлдар, өсімпұл 

түріндегі өзге есептеулер 
жəне басқалар

4 Есепті кезеңнің соңында 
иеленген талаптардың 
ағымдағы қалдығы, оның 
ішінде: 

4.1 негізгі борыш
4.2 сыйақы
4.3 айыппұлдар, өсімпұл 

түріндегі өзге есептеулер 
жəне басқалар

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
____________________________________ ____________
  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
____________________________________ ____________
  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы ___________________________________________ _________ ____________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы телефон нөмірі
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________ 
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген. 

Иеленген берешектің құрылымы туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Иеленген берешектің құрылымы туралы есеп 

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Иеленген берешектің құрылымы туралы есеп» 

нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма-

сыншы күнінен кешіктірмей толтырады. Нысандағы деректер санмен көрсетіледі. 
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік берген 

тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. 1-кестенің 1-жолында есепті тоқсанның ішінде коллекторлық агенттік кредиторлармен 
жасаған талап ету құқықтарын беру шарттарының саны көрсетіледі.

6. 1-кестенің 2-жолында есепті тоқсанның ішінде кредиторлармен жасалған талап ету 
құқықтарын беру шарттарының шеңберінде коллекторлық агенттіктің сатып алған талап ету 
құқығы шарттарының саны көрсетіледі. 

7. 1-кестенің 5-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын коллекторлық 
агенттік кредиторлармен жасаған талап ету құқықтарын беру шарттарының саны көрсетіледі. 

8. 1-кестенің 6-жолында есепті тоқсанның соңында қолданыста болатын кредиторлармен 
жасалған талап ету құқықтарын беру шарттарының шеңберінде коллекторлық агенттік ол бой-
ынша талап ету құқықтарын сатып алған шарттардың саны көрсетіледі.

9. 2-кестенің 1 жəне 2-жолдарында есепті тоқсанның ішінде талап ету құқықтарын беру 
шарттары бойынша сатып алынған талап ету құқықтарының көлемі жəне есепті тоқсанның 
ішінде осындай шарттар бойынша өндіріп алынған сома көрсетіледі.

10. 2-кестенің 4-жолында есепті тоқсанның соңында талап ету құқықтарын беру шарттары 
бойынша сатып алынған талап ету құқықтарының ағымдағы қалдығы көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 30 маусымдағы №112 қаулысына 4-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп 

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: КА_4
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: коллекторлық агенттік
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күнінен 

кешіктірмей
Нысан 

 
мың теңге

р/с
 №

Креди-
тордың 
атауы

БСН/
ЖСН

Сала-
ның 
коды

Қарыздар Кредиторлық 
берешек

Басқа көздер 
(қандай екенін 
көрсету керек)

Бар-
лығы

қысқа 
мерзімді 
(1 жылға 

дейін)

ұзақ 
мер-
зімді 

(1 жыл-
дан 

астам)

қысқа 
мер-
зімді 

(1 
жылға 
дейін)

ұзақ 
мерзімді
(1 жыл-

дан 
астам)

сома  Көз 
түрі

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1         
1.1         
...         
2         
2.1         
...         
3         
3.1         
...         
4         
4.1         
...         
5         
5.1         
...         
6         
6.1         
...         
7         
7.1         
...         
8         
8.1         
...         
9         
9.1         
...         
10         
10.1         
...         
 Жиынтығы        

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға 
____________________________________ ____________
  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға
 ____________________________________ ____________
  тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы
Орындаушы ___________________________________________ _________ ____________

 лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы телефон нөмірі
Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________ 
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме осы 

нысанға қосымшада келтірілген. 

Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп нысанына қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Тартылған ақшаның негізгі көздері туралы 

есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.
2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан 

Республикасының Заңына сəйкес əзірленді.
3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырма-

сыншы күнінен кешіктірмей толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес 
жүз теңгеден кем сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең жəне одан жоғары 
сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. Нысанды толтыру кезінде коллекторлық агенттіктер жеке жəне заңды тұлғалар – 

ұйымның он ең ірі кредиторын (кему тəртібімен басқалармен салыстырғанда ең үлкен кредит 
мөлшерін ұсынған ұйымдар ұйымның ең ірі кредиторлары болып табылады) көрсетеді. Бұл 
ретте, коллекторлық агенттіктің он ең ірі кредиторының қатарына кіретін заңды тұлғаның 
алдындағы міндеттемелер жəне осы тұлғаның ірі акционерлері/еншілес ұйымдары алдындағы 
міндеттемелер коллекторлық агенттікте болған жағдайда тиісті тармақшаларда ірі акционер-
лер/еншілес ұйымдар бойынша мəліметтерді көрсету қажет. 

6. Коллекторлық агенттікте заңды тұлғаның жəне жиынтығында он ең ірі кредитордың 
қатарына кіретін оның ірі акционерлерінің/еншілес ұйымдарының алдында міндеттемелер 
болған жағдайда коллекторлық агенттік осы тұлға жəне оның ірі акционерлері/еншілес 
ұйымдары бойынша мəліметтерді көрсету қажет.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 30 маусымдағы №112 қаулысына 5-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш жəне (немесе) есептелген 

сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп 
Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша

Индекс: КА_5
Кезеңділігі: тоқсан сайын
Ұсынатындар: коллекторлық агенттік
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі айдың жиырмасыншы күнінен 

кешіктірмей
Нысан

мың теңге

 № Атауы Негіз-
гі бо-
рыш

Есеп-
телген 
сыйақы

Тұрақ-
сыздық 
айыбы 

(айыппұл-
дар/

өсімпұл)

1 2 3 4 5
1 Кредитор ірі кəсіпкерлік субъектілеріне берген, 

қабылданған қарыздар, оның ішінде:
   

1.1 негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойын-
ша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, 
оның ішінде:

   

1.1.1 1-ден 90 күнге дейін    
1.1.2 91-ден 180 күнге дейін    
1.1.3 181 күннен астам    
2 Кредиторлардың кіші жəне орта кəсіпкерлік субъектілеріне 

берген, қабылданған қарыздар, оның ішінде:
   

2.1 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойын-
ша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, 
оның ішінде:

   

2.1.1 1-ден 90 күнге дейін    
2.1.2 91-ден 180 күнге дейін    
2.1.3 181 күннен астам    
3 Кредиторлардың жеке кəсіпкерлікке берген, қабылданған 

қарыздар, оның ішінде:
3.1 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойын-

ша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, 
оның ішінде:

3.1.1 1-ден 90 күнге дейін
3.1.2 91-ден 180 күнге дейін
3.1.3 181 күннен астам
4 Кредиторлардың жеке тұлғаларға берілген, қабылданған 

қарыздар, оның ішінде:
   

4.1 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойын-
ша мерзімі өткен берешегі бар қабылданған қарыздар, 
оның ішінде:

   

4.1.1 1-ден 90 күнге дейін    
4.1.2 91-ден 180 күнге дейін    
4.1.3 181 күннен астам    

Жиынтығы

Бiрiншi басшы немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ___________________________
_________ ____________

 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

Бас бухгалтер немесе есепке қол қоюға уəкілетті тұлға ___________________________
_________ ____________

 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) қолы

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

Есепке қол қойылған күні 20___ жылғы «___» __________ 

Мөр орны (бар болса)

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

 Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы 
бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі борыш жəне (немесе) есептелген 

сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Қабылданған қарыздар, оның ішінде негізгі 
борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар қарыздар тура-
лы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Коллекторлық қызмет туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды коллекторлық агенттік тоқсан сайын, есепті кезеңнің соңындағы жағдай бой-
ынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен көрсетіледі. Бес жүз теңгеден кем 
сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең жəне одан жоғары сома мың теңгеге 
дейін дөңгелектенеді.

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

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
 5. Нысанды толтыру кезінде берешекті өндіріп алу туралы шарт бойынша жұмысқа 

қабылданған негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен 
берешегі бар қарыз алу туралы мəліметтер көрсетіледі. Осы Нысан есепті кезеңнің соңында 
негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар күндер 
бөлігінде көрсетіледі.

 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 30 маусымдағы №112 қаулысына 6-қосымша

Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету қағидалары 
  1. Осы Коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету қағидалары «Коллекторлық қызмет 

туралы» 2017 жылғы 6 мамырдағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне 
коллекторлық агенттіктің есептілікті табыс ету тəртібін айқындайды.

2. Есептілік Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалына (коллекторлық 
агенттіктің орналасқан жері бойынша) электрондық форматта табыс етіледі.

3. Есептіліктегі деректер Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында – теңгемен 
көрсетіледі.

4. Есептілікті қалыптастыру мақсатында шетел валютасындағы активтермен міндеттемелер 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8378 тіркелген «Валюталарды 
айырбастаудың нарықтық бағамын айқындау жəне қолдану тəртібін белгілеу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 қаңтардағы № 15 қаулысының 
жəне Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 22 ақпандағы № 99 бұйрығының 
2-тармағында көзделген тəртіпте айқындалған валюталарды айырбастаудың нарықтық бағамы 
бойынша қайта есептеумен көрсетіледі.

5. Есептілікті жасаған кезде пайдаланылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. 
Есепте 500 (бес жүз) теңгеден кем сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, ал 500 (бес жүз) теңгеге 
тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін дөңгелектенеді.

6. Қағаз тасымалдағыштағы есептілікке бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есеп-
ке қол қоюға уəкілеттік берген тұлғалар қол қояды, мөрмен (бар болса) расталады жəне 
коллекторлық агенттікте сақталады.

7. Электрондық форматта табыс етілетін деректердің қағаз тасымалдағыштағы деректер-
мен сəйкестігін бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – есепке қол қоюға уəкілетті тұлға) жəне 
бас бухгалтер қамтамасыз етеді.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15481 
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 13 қыркүйек                 №170                     Алматы қаласы

Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және өзге де 
орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы 
мен есептеу әдiстемелерiн, белгiлi бір күнге шектi банк 

капиталының мөлшерiн және Ашық валюталық 
позицияларды есептеу қағидалары мен олардың 

лимиттерiн белгiлеу туралы

 «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 
тамыздағы жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасы заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
қаулы етеді:

1. Мына:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де 

орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, белгiлi бір 
күнге шектi банк капиталының мөлшерi;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары 
мен олардың лимиттерi белгіленсін. 

2. Мына: 
1) «Пруденциялық нормативтердің жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен 

белгілі бір күнге банк капиталының мөлшері лимиттерінің нормативтік мəндерін жəне есеп-
теу əдістемесін жəне Банктің ашық валюталық позициясын есептеу қағидаларын жəне 
лимиттерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 
жылғы 30 мамырдағы № 147 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 13919 болып тіркелген, 2016 жылғы 26 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне банк қызметін 
реттеу мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 8 тамыздағы № 188 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14263 болып тіркелген, 2016 жылғы 5 қазанда Қазақстан 
Республикасы нормативтік-құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) 
2-тармағының күші жойылды деп танылсын.

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

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

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

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

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

6. Осы қаулы 2017 жылғы 25 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялануға жатады.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің төрағасы __________________ Н. Айдапкелов
2017 жылғы 28 қыркүйек 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 13 қыркүйектегі №170 қаулысына 1-қосымша

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

капиталының мөлшерi
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар 
мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерi, белгiлi бір күнге шектi банк капиталының 
мөлшерi (бұдан əрі – Қалыптар) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі 
туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Банктер 
туралы заң) сəйкес əзірленді жəне пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орын-
далуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiн, белгiлi бір күнге 
шектi банк капиталының мөлшерiн белгілейді.

Банктерге жəне олардың еншілес ұйымдарына арналған, шоғырландырылған қаржылық 
есептілік негізінде есептелетін қалыптық маңыз Банктер туралы заңның 42-бабына сəйкес 
белгіленеді.

Қалыптық маңыз үтірден кейін үш таңбалы санмен көрсетіледі.
Банктер міндетті түрде орындауға тиіс пруденциалдық қалыптардың жəне орындалуға 

міндетті өзге де нормалар мен белгілі бір күнге банк капиталы мөлшерінің лимиттеріне:
банктің жарғылық жəне меншікті капиталының ең төмен мөлшері;
меншiктi капиталдың жеткiлiктiлiк коэффициенті;
бір қарыз алушыға тəуекелдің ең жоғары мөлшері;
өтімділік коэффициенттері;
тұрақты қорландырудың өтімділік жəне нетто жабылуы коэффициенттері;
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелеріне банктердің 

капиталдандыруы;
банк қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті кіреді.
2. Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан болған 

провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқауда Қалыптарға 1-қосымшаға 
сəйкес мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

1) баланстық құн – бухгалтерлік баланста қарыз бойынша қалыптастырылған провизиялар 
(резервтер) шегерілгеннен кейін танылатын қарыз сомасы; 

2) бірыңғай қарыздар – кредиттік тəуекелге ұқсас сипаттамалары бар қарыздар тобы; 
3) жеке қарыздар – əрбір осындай қарыз бойынша провизиялар (резервтер) есептелетін 

қарыздар;
4) инвестициялық қарыз (кредит) – мынадай талаптарға сəйкес келетін қарыз (кредит):
қарыз (кредит) мерзімі 5 (бес) жəне одан астам жылды құрайды;
қарыз (кредит) шартының талаптарымен толық мерзімінен бұрын өтеуге тыйым белгіленген. 

Қарызды ішінара өтеу қарыз алушының бизнес-жоспарында көзделген мерзімде жəне тəртіппен 
жүзеге асырылады;

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

5) кепілдің тұрақсыз түрлері – болашақта, оның ішінде үлестік қатысу шарттары бойынша 
түсетін мүлік жəне ақша қаражаты (мемлекеттің қатысуы бар компаниялармен (квазимемлекеттік 
сектор субъектілерімен) жасалған шарттар бойынша келіп түсетін ақша қаражатын қоспағанда), 
сақтандыру шарттары (Standard&Poor’s рейтингтік агенттігінің «ВВ+» төмен емес рейтингі неме-
се Moody’s Investors Service жəне Fitch агенттіктерінің (бұдан əрі – басқа рейтингтік агенттіктер) 
рейтингі бар сақтандыру компанияларымен жасалған, міндеттемелерді шартсыз жəне кері 
қайтарусыз орындау туралы тармақтары бар сақтандыру шарттарын қоспағанда), жеке неме-
се заңды тұлғалардың кепілдіктері (Standard&Poor’s рейтингтік агенттігінің «ВВ+» төмен емес 
кредиттік рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай деңгейдегі рейтингі бар 
заңды тұлғалардың кепілдіктерін, Standard&Poor’s рейтингтік агенттігінің немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің «В-» төмен емес кредиттік рейтингі бар екінші деңгейдегі банктердің кепілдіктерін, 
сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтер жəне олардың еншілес ұйымдары берген кепілдіктерді 
қоспағанда), материалдық емес активтер, жарғылық капиталға қатысу үлестері немесе Қазақстан 
Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушыларының халықаралық қор биржалары тани-
тын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тiзiмiне енгiзiлмеген бағалы қағаздар (айна-
лым қаражатын қаржыландырумен байланысты емес мақсаттарға берілген қарыздар бойынша 
берешегінің есептелген сыйақыларды, салықтық есептеулерді жəне есептелген амортизацияны 
(EBITDA) төлеу жөніндегі шығыстарды шегергенге дейінгі пайдасына қатынасы 4-тен аспайтын 
заңды тұлғалардың кепілмен қамтамасыз етуге қабылданған жарғылық капиталына қатысу 
үлестерін жəне (немесе) бағалы қағаздарын қоспағанда), қағазға басып шығарылған астық 
қолхаттары, Қазақстан Республикасынан тыс жердегі кепілмен қамтамасыз ету (көрсетілген 
елдердің кепілмен қамтамасыз етудің тиісінше ресімделуін растайтын құқығына сəйкес банктің 
заң консультанттарының немесе еншілес ұйымдары мамандарының қорытындысы болған 
кезде Еуразиялық Экономикалық Одақ елдеріндегі кепілмен қамтамасыз етуін қоспағанда);

6) қарыз – банктің банктік қарыз, лизингтік, факторингтік, форфейтингтік операцияларды 
жүзеге асыруы, вексельдерді есепке алу жəне бұрын берілген банктік қарыздар бойынша 
дебиторлық берешек;

7) қарыз алушы – қарыз (кредит) шартын жасасқан жеке немесе заңды тұлға;
8) провизиялар (резервтер) – қарыздың құнсыздануына құрылған резервтер;
9) тең қарыз алушы – қарыз алушымен бірге қарыз (кредит) шартына қол қоятын жəне 

қарыз (кредит) шарты бойынша алған ақшаны қайтару бойынша міндеттемелерді орындауға 
ортақ жауап беруші ретіндегі жеке немесе заңды тұлға. 

2-тарау. Банктің жарғылық жəне меншікті капиталдарының ең төмен мөлшері
 3. Жаңадан құрылатын банк үшін жарғылық жəне меншікті капиталдардың ең төмен мөлшері 

10 000 000 000 (он миллиард) теңге мөлшерінде белгіленеді.
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(Жалғасы 20-бетте) 

(Жалғасы. Басы 18-бетте)
4. Банктің меншікті капиталының ең төмен мөлшері мынадай тəртіппен белгіленеді:
тұрғын үй құрылыс жинақ банкі жəне жалғыз акционері басқа мемлекеттің орталық банкі 

болып табылатын банк үшін 4 000 000 000 (төрт миллиард) теңге мөлшерде;
басқа банктер үшін 10 000 000 000 (он миллиард) теңге мөлшерінде.
5. Банк акционерлерден меншікті акцияларды, егер мұндай құнын төлеп сатып алу қаржы 

нарығын жəне қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті 
орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) белгілеген кез келген пруденциалдық қалыптарды жəне 
басқа да орындалуы міндетті өзге нормалар мен банк капиталының мөлшері лимиттерінің 
бұзылуына алып келмейтін жағдайда сатып алады.

  3-тарау. Меншiктi капитал жеткiлiктiлiгі коэффициенті
6. Банктің меншікті капитал жеткіліктілігі мынадай коэффициенттермен сипатталады:
1) k1 негізгі капитал жеткіліктілігі коэффициенті:
негізгі капиталдың:
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты жəне ықтимал 

міндеттемелер;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты жəне ықтимал талаптар 

мен міндеттемелер;
операциялық тəуекел сомасына қатынасы;
2) k1-2 бірінші деңгейдегі капитал жеткіліктілігі коэффициенті:
бірінші деңгейдегі капиталдың:
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты жəне ықтимал 

міндеттемелер;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты жəне ықтимал талаптар 

мен міндеттемелер;
операциялық тəуекел сомасына қатынасы;
3) k2 меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициенті:
меншікті капиталдың:
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты жəне ықтимал 

міндеттемелер;
нарықтық тəуекелді ескере отырып есептелген активтер, шартты жəне ықтимал талаптар 

мен міндеттемелер;
операциялық тəуекел сомасына қатынасы.
k1, k1-2 жəне k2 коэффициенттерінің есебіне қабылданатын тəуекел дəрежесі бойын-

ша мөлшерленген активтер, шартты жəне ықтимал міндеттемелер халықаралық қаржылық 
есептілік стандарттарына (бұдан əрі – ХҚЕС) сəйкес қалыптастырылған резервтерді шегере 
отырып енгізіледі.

Капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндері Қалыптарға 2-қосымшаға сəйкес Капитал 
жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндеріне сай белгіленген мəндердің жəне Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13606 болып тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 ақпандағы № 69 қаулысымен 
бекітілген  Ертерек ден қою шараларын жəне екінші деңгейдегі банктің қаржылық жай-
күйінің нашарлауына əсер ететін факторларды анықтау əдістемесін қолдану қағидаларының 
7-тармағында көзделген қадағалау үстемесінің сомасы ретінде айқындалады. 

Меншікті капитал жеткіліктілігі мəндеріне қосымша меншікті капитал буферлерінің мына-
дай мəндері белгіленеді:

консервациялық буферге қойылатын талап тұрақты негізде орындалады жəне мынадай 
болады:

барлық банктер үшін:
2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - 1 (бір) пайыз;
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап - 1 (бір) пайыз;
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап - 2 (екі) пайыз;
жүйе құраушы банктер үшін:
2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - 2,5 (екі бүтін оннан бес) пайыз;
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап - 2,5 (екі бүтін оннан бес) пайыз;
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап - 3 (үш) пайыз;
мөлшері мен енгізу мерзімдері Қалыптарда қарсыциклдық буферді есептеуді бастау 

күніне дейін кемінде 12 (он екі) ай бұрын белгіленетін қарсыциклдық буфер. Қарсыциклдық 
буфер мөлшерінің диапазоны тəуекелдер ескеріле отырып мөлшерленген активтер, шартты 
жəне ықтимал міндеттемелер сомасының 0 (нөл) пайызынан 3 (үш) пайызына дейін құрайды;

жүйелік буфер, оның есептелуіне қойылатын талаптар Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10210 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 257 қаулысымен бекітілген Қаржы ұйымдарын 
жүйе құраушылар қатарына жатқызу қағидаларына сəйкес жүйе құраушы деп танылған банктер-
ге қолданылады. Жүйелік буферге қойылатын талап 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап тұрақты 
негізде орындалады жəне тəуекелдер ескеріле отырып мөлшерленген активтердің, шартты 
жəне ықтимал міндеттемелер сомасының 1 (бір) пайызын құрайды.

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

Меншікті капитал буферлерін ескере отырып, меншікті капитал жеткіліктілігі 
коэффициенттерінің мəндеріне тізбесі Қалыптардың 10-тармағында белгіленген негізгі капи-
тал құрауыштарының есебінен қол жеткізіледі.

Қалыптардың талаптарына сəйкес есептелген меншікті капитал буферлерінің мөлшері 
бухгалтерлік есепте көрсетілмейді.

Меншікті капитал жеткіліктілігі коэффициентерінің жəне меншікті капитал буферлерінің 
мəндерін уəкілетті орган кемінде 3 (үш) жылда 1 (бір) рет қайта қарайды.

7. Меншікті капитал:
1) жеке тұлғалардың депозиттерінің сомасы мен бухгалтерлік баланстың деректеріне 

сəйкес 5,5-ке көбейтілген меншікті капиталдың арасындағы;
2) Қалыптарға 1-қосымшаға сəйкес Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі 

банк активтерінің құнсыздануынан болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру 
жөніндегі нұсқауға сəйкес есептелген провизиялар (резервтер) мен ХҚЕС жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы заңнамасының талапта-
рына сəйкес қалыптастырылған жəне банктің бухгалтерлік есебінде көрсетілген провизиялар 
(резервтер) оң айырмаларды (бұдан əрі – оң айырма) шегергендегі бірінші деңгейдегі капитал 
мен екінші деңгейдегі капиталдың сомасы ретінде есептеледі.

Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген меншікті капиталды есептеу мақсаттары үшін 
жеке тұлғалардың шетел валютасындағы депозиттерінің сомасы теңгенің шетел валютасына 
қатысты уəкілетті орган белгілеген, бірақ 2016 жылғы 1 қаңтарда белгілегеннен аспайтындай 
ағымдағы ресми бағамы бойынша есептеледі.

Осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген меншікті капиталды есептеу мақсаттары 
үшін оң айырманы банктер есептейді жəне мөлшері мынадай болады:

2017 жылғы 25 қыркүйектен бастап – 5 (бес) пайыз;
2017 жылғы 1 желтоқсаннан бастап – 16,67 (он алты бүтін жүзден алпыс жеті) пайыз;
2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап – 33,33 (отыз үш бүтін жүзден отыз үш) пайыз;
2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап – 49,99 (қырық тоғыз бүтін жүзден тоқсан тоғыз) пайыз;
2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап – 66,67 (алпыс алты бүтін жүзден алпыс жеті) пайыз;
2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап – 83,33 (сексен үш бүтін жүзден отыз үш) пайыз;
2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап – 0 (нөл) пайыз.
Уəкілетті органның тексеру нəтижелері бойынша түзетілген оң айырма есепті айдан кейінгі 

есепті күннен бастап меншікті капиталдың есебіне қосылады. 
Осы тармақтың 1) тармақшасында жəне екінші бөлігінде белгіленген талаптар тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкіне қолданылмайды.
8. Қалыптардың мақсаттары үшін Standard & Poor’s агенттігінің ұзақмерзімді кредиттік 

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

Қалыптардың мақсаттары үшін мынадай ұйымдар халықаралық қаржы ұйымдарына 
жатады:

Азия даму банкі (the Asian Development Bank);
Африка даму банкі (the African Development Bank);
Еуропа Кеңесінің Даму Банкі (the Council of Europe Development Bank);
Еуразия даму банкі (Eurasian Development Bank);
Еуропа қайта құру жəне даму банкі (the European Bank for Reconstruction and Development);
Еуропа инвестициялық банкі (the European Investment Bank);
Ислам даму банкі (the Islamic Development Bank);
Жеке секторды дамыту жөнiндегі ислам корпорациясы (ICD);
Америкааралық даму банкі (the Inter-American Development Bank);
Халықаралық даму қауымдастығы;
Халықаралық қаржы корпорациясы (the International Finance Corporation);
Халықаралық қайта құру жəне даму банкі (the International Bank for Reconstruction and 

Development);
Халықаралық валюта қоры;
Инвестициялық дауларды реттеу жөніндегі халықаралық орталық;
Инвестициялар кепілдігінің көпжақты агенттігі;
Скандинавия инвестициялық банкі (the Nordic Investment Bank).
9. Банктер туралы заңның 8-бабы 4-тармағының мақсаттары үшін меншікті капиталды есеп-

теген кезде банктің инвестициялары 2011 жылғы 1 шілдеден бастап заңды тұлғаның жиынтық 
мөлшері банктің бірінші деңгейдегі капиталы мен екінші деңгейдегі капиталы сомасының 10 
(он) пайызынан асатын реттелген борышына салым болып табылады.

10. Бiрiншi деңгейдегi капитал негізгі капитал мен қосымша капитал сомасы ретінде 
есептеледi:

1) негізгі капитал:
Қалыптарға 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге 

арналған өлшемшарттарда көзделген негізгі капитал қаржы құралдарының өлшемшарттарына 
сəйкес келетін төленген жай акциялардың; 

миноритарлық акционерлерге (үшінші тұлғаларға) тиесілі еншілес банктер шығарған 2018 
жылғы 1 қаңтардан бастап төленген жай акциялардың;

қосымша төленген капиталдың;
өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасының;
ағымдағы жылдың бөлінбеген таза пайдасының;
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6793 болып тіркелген 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы 31 қаңтардағы № 
3 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі банктердегі, ипотекалық ұйымдардағы жəне 
«Қазақстан Даму Банкі» акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарының 
(бұдан əрі – Үлгі шот жоспары) 3510 «Резервтік капитал» жəне 3400 «Динамикалық резерв-
тер» баланстық шоттарындағы қалдықтар сомасы ретінде айқындалатын жинақталған ашып 
көрсетілген резервтің;

сату үшін қолда бар негізгі құралдар-жабдықтарды жəне қаржы активтерінің құнын қайта 
бағалау бойынша резервтердің сомасы ретінде есептеледі;

мынадай реттеуіш түзетулер:
меншікті сатып алынған жай акциялар;
гудвиллді қоса алғанда, материалдық емес активтер;
өткен жылдардың шығындары жəне ағымдағы жылдың шығындары;
алынатын уақыт айырмасына қатысты танылған, кейінге қалдырылған салықтық актив-

тер бөлігін қоспағанда, кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелерді шегергендегі кейінге 
қалдырылған салық активі;

өзге де қайта бағалау бойынша резервтер;
активтерді секъюритилендіру бойынша транзакциялармен байланысты сатулардан түскен 

кірістер шегеріледі. Мұндай кірістерге секъюритенлендіру талаптарына қарай алынған болашақта 
толық немесе ішінара кірісті күтумен байланысты болашақтағы кезеңдердің кірісі жатады; 

қаржы міндеттемесі бойынша кредиттік тəуекелдің өзгеруіне байланысты осындай 
міндеттеменің əділ құнының өзгеруінен болатын кірістер немесе шығындар; 

үстеме капиталдан шегерілетін, бірақ оның деңгейінің жеткіліксіз болуына байланысты 
негізгі капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулер;

Қалыптардың 11-тармағында көрсетілген инвестициялар шегеріледі.
Осы тармақшада көрсетілген негізгі капиталды есептеу мақсаттары үшін 2022 жылғы 1 

қыркүйектен бастап оң айырма 100 (жүз) пайыз мөлшеріндегі негізгі капиталдың есебімен 
шегеріледі; 

2) қосымша капиталға Қалыптарға 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы 
құралдарды жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген, сəйкес келетін мерзiмсiз шарттар 
қосылады, соның нəтижесінде бірмезгілде бір тұлғада қаржы активі жəне қаржылық міндеттеме 
немесе заңды тұлғаның барлық міндеттемелерін басқа тұлғадан шегергеннен кейін қалған 
активтер үлесіне оның құқығын растайтын өзге қаржы құралы (бұдан əрі – мерзiмсiз қаржы 
құралдары), сондай-ақ Қалыптарға 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы 
құралдарды жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген, сəйкес келетін, ақысы төленген 
артықшылықты акциялар қосылады.

Қосымша капитал мөлшері мынадай реттеуіш түзетулер сомасына азаяды:
банктің меншікті мерзiмсiз қаржы құралдарына тікелей не жанама тəсілмен салынған 

инвестициялары;
банктің меншікті сатып алынған артықшылықты акциялары;
Қалыптардың 11-тармағында көрсетілген инвестициялар;
екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуі тиіс, бірақ оның деңгейінің жеткіліксіз болуына 

байланысты қосымша капиталдан шегерілетін реттеуіш түзетулер.
Банктің қосымша капитал сомасы шегеруді жүзеге асыру үшін жеткіліксіз болса, қалған 

бөлік банктің негізгі капиталынан шегеріледі.
Банк инвестициялары банктің акцияларға салымдарын (жарғылық капиталға қатысу 

үлестері), мерзiмсiз қаржы құралдарын, сондай-ақ заңды тұлғаның реттелген борышын 
білдіреді.

11. Бірінші деңгейдегі капиталдан банктердің акцияларына инвестицияларды (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерін), мерзiмсiз қаржы құралдарын, реттелген борышты (бұдан əрі – 
қаржы құралдары) шегеру мынадай тəртіппен жүзеге асырылады:

1) негізгі капиталдан:
2015 жылғы 1 қаңтар – 2015 жылғы 31 қаңтар аралығында:
сақтандыру ұйымының шығарылған акцияларының кемінде 10 (он) пайызын құрайтын, 

жиынтығында банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын инвестициялар сомасы;
сақтандыру ұйымының шығарылған акцияларының 10 (он) жəне одан көп пайызын 

құрайтын, жиынтығында банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пайызынан асатын инве-
стициялар сомасы;

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап:
банктің қаржылық есептілігі ХҚЕС сəйкес жасалған кезде қаржылық есептілігі 

шоғырландырылмайтын заңды тұлғалардың қаржы құралдарына банк инвестициялары мы-
надай талаптарға сəйкес болады:

егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) кемінде 
10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына банктің инвестициялары 
жиынтығында Қалыптардың 10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан 
кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, инвестициялардың жал-
пы сомасындағы жай акцияларға инвестициялар үлесіне көбейтілген артылған сома негізгі 
капиталдан шегерілуге тиіс;

егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) 
жəне одан көп пайызына ие қаржы ұйымының жай акцияларына банктің инвестициялары, 
сондай-ақ шегерілетін уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге қалдырылған салық 
активтерінің бөлігі жиынтығында Қалыптардың 10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер 
қолданылғаннан кейін банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пайызынан асатын болса, 
артылған сома негізгі капиталдан шегерілуге тиіс.

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) жəне одан көп пайызын құрайтын инвестициялар жəне 
шегерілетін уақыт айырмаларына қатысты танылған кейінге қалдырылған салық активтерінің 
сомасы Қалыптардың 10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан кейін 
банктің негізгі капиталының 15 (он бес) пайызынан аспайды;

2) қосымша капиталдан:
егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) кемінде 

10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына банктің инвестициялары 
жиынтығында Қалыптардың 10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан 
кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, инвестициялардың жалпы 
сомасындағы мерзімсіз қаржы құралдарына инвестициялардың үлесіне көбейтілген артылған 
сома қосымша капиталдан шегерілуге тиіс;

банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 (он) жəне одан 
көп пайызына ие қаржы ұйымдарының мерзімсіз қаржы құралдарына банктің инвестициясы 
қосымша капиталдан шегерілуге тиіс.

Егер қосымша капитал сомасы шегеруге жеткіліксіз болса, сома банктің негізгі капита-
лынан шегеріледі;

3) екінші деңгейдегі капиталдан:
егер банк шығарылған акциялардың (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) кемінде 

10 (он) пайызына ие қаржы ұйымдарының қаржы құралдарына банктің инвестициялары 
жиынтығында Қалыптардың 10-тармағында көрсетілген реттеуіш түзетулер қолданылғаннан 
кейін банктің негізгі капиталының 10 (он) пайызынан асатын болса, инвестициялардың жалпы 
сомасындағы реттелген борышқа инвестициялардың үлесіне көбейтілген артылған сома екінші 
деңгейдегі капиталдан шегерілуге тиіс;

заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 10 
(он) жəне одан көп пайызына ие қаржы ұйымдарының реттелген борышына банктің инвести-
циялары екінші деңгейдегі капиталдан шегерілуге тиіс.

Егер екінші деңгейдегі капитал сомасы шегеруге жеткіліксіз болса, сома банктің бірінші 
деңгейдегі капиталынан шегеріледі.

Меншікті капитал есебінен шегерілмейтін инвестициялар Қалыптарға 4-қосымшаға сəйкес 
Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне 
сəйкес кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленеді.

Меншікті капитал есебінен шегерілмейтін инвестициялар Қалыптарға 5-қосымшаға сəйкес 
Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне 
сəйкес кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленеді.

12. 2015 жылғы 1 қаңтарға дейін тартылған, Қалыптарға 4-қосымшаға сəйкес Банк 
капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген 
өлшемшарттарға сəйкес келмейтін мерзімсіз қаржы құралдары қосымша капиталға мынадай 
талаптарға сəйкес:

2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - мерзімсіз қаржы құралдары сомасының 100 (бір жүз) 
пайызы мөлшерінде;

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап - мерзімсіз қаржы құралдары сомасының 100 (бір жүз) 
пайызы мөлшерінде;

2017 жылғы 1 қаңтардан бастап - мерзімсіз қаржы құралдары сомасының 80 (сексен) 
пайызы мөлшерінде;

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - мерзімсіз қаржы құралдары сомасының 50 (елу) пай-
ызы мөлшерінде;

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - мерзімсіз қаржы құралдары сомасының 20 (жиырма) 
пайызы мөлшерінде қосылады;

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап мерзімсіз қаржы құралдарының сомасы қосымша капитал 
есебінен алып тасталады.

Меншiктi капиталдың есебiне мерзімсіз қаржы құралдарының төленген сомасы банктiң 
нақты алған ақшасы мөлшерiнде қосылады.

13. Қалыптарға 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге 
арналған өлшемшарттарда белгіленген өлшемшарттарға сəйкес келмейтін банктің төленген 
артықшылықты акциялары қосымша капиталға мынадай талаптарға сəйкес:

2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - төленген артықшылықты акциялар сомасының 100 (бір 
жүз) пайызы мөлшерінде;

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап - төленген артықшылықты акциялар сомасының 100 (бір 
жүз) пайызы мөлшерінде;

2017 жылғы 1 қаңтардан бастап - төленген артықшылықты акциялар сомасының 80 (сек-
сен) пайызы мөлшерінде;

2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - төленген артықшылықты акциялар сомасының 50 (елу) 
пайызы мөлшерінде;

2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - төленген артықшылықты акциялар сомасының 20 (жи-
ырма) пайызы мөлшерінде қосылады;

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап төленген артықшылықты акциялардың сомасы қосымша 
капитал есебінен алып тасталады.

Меншiктi капиталдың есебiне төленген артықшылықты акциялар сомасы банктiң нақты 
алған ақшасы мөлшерiнде қосылады.

14. Банк уəкілетті органға банктің уəкілетті органы бекіткен мерзімсіз қаржы құралдарын 
шығару шартының немесе талаптарының көшірмелерін береді. Мерзімсіз қаржы құралдары 
банктің меншікті капиталының есебіне банктің мерзімсіз қаржы құралдарын шығару шарты не-
месе талаптары Қалыптарға 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының құрамындағы құралдарды 
жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген өлшемшарттарға сəйкестігі туралы уəкілетті 
органның жазбаша растауымен қосылады.

15. Екiншi деңгейдегi капитал:
банктің сатып алынған меншікті реттелген борышы шегерілген реттелген борыштың;
Қалыптардың 11-тармағында көрсетілген инвестициялар шегерілген сомасы ретінде 

есептеледі.
Банктер туралы заңға сəйкес қайта құрылымдауға жататын банк үшін екінші деңгейдегі 

капиталға реттелген борыш сот шешімімен айқындалған қайта құрылымдау жүргізу мерзімі 
аяқталған күнінен бастап 5 (бес) жыл ішінде банктің сатып алынған меншікті реттелген бо-
рышы шегеріле отырып, бірiншi деңгейдегi капитал сомасының 75 (жетпіс бес) пайызынан 
аспайтын сомада қосылады.

2015 жылғы 1 қаңтарға дейін тартылған, Қалыптарға 4-қосымшаға сəйкес Банк капиталының 
құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған өлшемшарттарда белгіленген өлшемшарттарға 
сəйкес келмейтін реттелген борыш мөлшері екiншi деңгейдегi капитал есебіне мынадай 
талаптарға сəйкес:

ұлттық валютада:
2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасының 100 

(бір жүз) пайызы мөлшерінде;
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап - ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасының 100 

(бір жүз) пайызы мөлшерінде;
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап - ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасының 80 

(сексен) пайызы мөлшерінде;
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасының 50 

(елу) пайызы мөлшерінде;
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасының 20 

(жиырма) пайызы мөлшерінде қосылады;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап ұлттық валютадағы реттелген борыш сомасы екiншi 

деңгейдегi капитал есебінен алып тасталады;
шетел валютасында:
2015 жылғы 1 қаңтардан бастап - шетел валютасындағы реттелген борыш сомасының 80 

(сексен) пайызы мөлшерінде;
2016 жылғы 1 қаңтардан бастап - шетел валютасындағы реттелген борыш сомасының 60 

(алпыс) пайызы мөлшерінде;
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап - шетел валютасындағы реттелген борыш сомасының 40 

(қырық) пайызы мөлшерінде;
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - шетел валютасындағы реттелген борыш сомасының 20 

(жиырма) пайызы мөлшерінде қосылады;
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап шетел валютасындағы реттелген борыш сомасы екiншi 

деңгейдегi капитал есебінен алып тасталады.
2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша өтеу мерзімі кемінде 5 (бес) жылды құрайтын рет-

телген борыш мөлшері 2014 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қосылатын мөлшерде 
екінші деңгейдегі капитал есебіне қосылуы жалғасады жəне жыл сайын 1 қаңтардағы жағдай 
бойынша реттелген борыш сомасының 20 (жиырма) пайызына төмендейді.

16. Бірінші жəне екінші деңгейдегі капиталдың мақсаттары үшін ағымдағы жылдың неме-
се өткен жылдардың бөлінбеген таза пайдасының (зиянының) есебіне Үлгі шот жоспарының 
«Резервтерді (провизияларды) түзету шоты» 3300-шотында 2012 жылғы 31 желтоқсандағы 
жағдай бойынша көрсетілген мынадай мөлшердегі дебет қалдығы (бұдан əрі – дебет қалдығы) 
қосылмайды:

2013 жылы - дебет қалдығы сомасының 83,3 (сексен үш бүтін оннан үш) пайызы;
2014 жылы - дебет қалдығы сомасының 66,6 (алпыс алты бүтін оннан алты) пайызы;
2015 жылы - дебет қалдығы сомасының 50 (елу) пайызы;
2016 жылы - дебет қалдығы сомасының 33,3 (отыз үш бүтін оннан үш) пайызы;
2017 жылы - дебет қалдығы сомасының 16,6 (он алты бүтін оннан алты) пайызы.
Қалыптардың мақсаттары үшін «Резервтерді (провизияларды) түзету шоты» 

3300-шотындағы дебет қалдығы деп 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша құрылған 
резервтер (провизиялар) мен ХҚЕС-ке сəйкес 2012 жылғы 31 желтоқсанда қалыптасқан ре-
зервтер арасындағы теріс айырманың сомасы түсініледі.

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

18. Банктер туралы заңға сəйкес қайта құрылымдауды жүзеге асыратын (асырған) банктер 
меншікті капитал есебіне банктің меншікті сатып алынған акцияларын шегергенде төленген 
жарғылық капиталы сомасының 15 (он бес) пайызынан аспайтын көлемде, қайта құрылымдау 
шегінде шығарылған (сатып алынған) қаржы құралдарының есептелген амортизациясын 
ескергендегі əділ құндарының арасындағы теріс айырманы өз қалауына қарай қосады.

19. Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін активтерді, шартты жəне ықтимал 
міндеттемелерді есептеу Қалыптарға 5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел 
дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне жəне Қалыптарға 6-қосымшаға 
сəйкес Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген шартты жəне ықтимал 
міндеттемелерінің кестесіне сəйкес жүргізіледі.

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

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

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

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

Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны (ауыстыру құны):
сатып алуға арналған мəмілелер бойынша - қаржы құралының номиналды келісімшарттық 

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

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

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

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

Сатылған опциондар кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген шартты жəне 
ықтимал міндеттемелердің есебіне қосылмайды.

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

Операциялық тəуекелдің есебі Қалыптардың 35-тармағына сəйкес жүргізіледі.
Меншiктi капитал жеткiлiктiлiгінің kl-1, kl-2 жəне k2 коэффициенттерiн есептеу кезiнде 

салымдардың тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленетін активтердiң мөлшерiнен банк ка-
стодиан шарты негiзiнде сақтауға қабылдаған инвестицияланбаған қаражаттардың қалдығы 
алып тасталады.

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

20. Шартты жəне ықтимал міндеттемелер есебіне орындалуы банктің үшінші тұлғалар 
алдындағы міндеттемелерін орындауына байланысты жəне банктің қосымша кредиттік 
тəуекелдері туындамайтын банктің шартты жəне ықтимал міндеттемелері кірмейді.

21. Нарықтық тəуекелдi (валюталардың айырбастау бағамдарының жəне бағалы метал-
дар бағамдарының өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелі бар қаржы құралдары бойынша 
тəуекелді қоспағанда) есептегендегі активтердiң, шарттың жəне ықтимал талаптар жəне 
мiндеттемелердiң есебiне банктер нарықтық немесе əдiл құн бойынша есепке алатын жəне 
мына талаптардың кез-келгенiне сəйкес келетін активтерi, шартты жəне ықтимал талаптары 
мен мiндеттемелерi (бұдан əрi – нарықтық тəуекелi бар қаржы құралдары) қосылады:

1) көрсетілген кезеңдегi сатып алу құны мен сату құны арасындағы айырмадан кiрiс алу үшiн 
сатып алынған жылдан кейiнгi 3 (үш) жыл iшiнде сату мақсатында сатып алынған;

2) нарықтық тəуекелi бар басқа қаржы құралдары бойынша нарықтық тəуекелдердi хед-
жирлеу мақсатында сатып алынған.

22. Нарықтық тəуекел ескерілген активтер, шартты жəне ықтимал талаптар мен 
міндеттемелер 13,3-ке тең келтіру коэффициентінің:

сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелі бар қаржы құралдары 
бойынша тəуекел;

нарықтық құнның өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекелі бар қаржы құралдары бой-
ынша тəуекел;

валюталардың айырбастау бағамдарының жəне бағалы металдар бағамдарының өзгеруіне 
байланысты нарықтық тəуекелі бар қаржы құралдары бойынша тəуекел сомасының көбейтіндісі 
ретінде есептеледі.

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мəні 13,3-ке тең.
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мəні 12,5-ке тең.
23. Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар қаржы 

құралдары бойынша тəуекел есебі ерекше пайыздық тəуекел мен жалпы пайыз тəуекелінің 
сомасын білдіреді.

24. Ерекше пайыздық тəуекел Қалыптардың 25-тармағына сəйкес ерекше пайыздық 
тəуекел коэффициенттерi бойынша мөлшерленген сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне бай-
ланысты нарықтық тəуекелi бар бiрыңғай қаржы құралдары бойынша ашық позициялар со-
масын білдіреді.

Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар бiрыңғай қаржы 
құралдары мынадай талаптарға сəйкес келетiн қаржы құралдары болып табылады:

бiр эмитент шығарған;
тең кiрiстiлiк мөлшерi бар;
нарықтық құн сол бiр ғана валютамен көрсетiлген;
өтелгенге дейiн тең мерзiмi бар.
Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар бiрыңғай қаржы 

құралдары бойынша ашық позиция (ұзақ немесе қысқа) мыналардың:
сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар, оның iшiнде 

сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар қаржы құралдарын 
сатуға арналған талап етулердi бiлдiретін қаржы құралдарының сомасы;

сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар, сыйақы 
мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты қаржы құралдарының сатуға арналған мiндеттемелердi 
бiлдiретін қаржы құралдарының сомасы арасындағы айырманы білдіредi.

Опциондар есептi кезеңнiң соңғы жұмыс күнiндегі жағдай бойынша қалыптасқан 
опциондардың нарықтық құны мөлшерiндегi ашық позицияның (ұзақ немесе қысқа) есебiне 
қосылады.

Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар бiрыңғай қаржы 
құралдары бойынша ашық позиция (ұзақ немесе қысқа) көрсетілген қаржы құралдарының 
нарықтық құны айқындалған валюталар бойынша есептеледi.

25. Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар бiрыңғай қаржы 
құралдары бойынша ашық позициялар ерекше пайыздық тəуекел коэффициенттерi бойынша 
мынадай тəртiппен мөлшерленеді:

1) 0 (нөл) пайыздық коэффициент бойынша – Қазақстан Республикасының Үкiметi мен 
Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары, тəуелсiз 
рейтингi Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердiң орталық үкiметтерi жəне 
орталық банктерi шығарған мемлекеттiк мəртебесi бар бағалы қағаздар, «Самұрық-Қазына» 
ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы жəне «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» 
акционерлік қоғамы шығарған бағалы қағаздар түрiндегi, сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне 
байланысты нарықтық тəуекелi бар қаржы құралдары;

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

3) 1 (бір) пайыздық коэффициент бойынша - осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетiлген 
сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар, өтеу мерзiмi 6 (алты) 
айдан 24 (жиырма төрт) айға дейiнгi қаржы құралдары;

4) 1,6 (бір бүтін оннан алты) пайыздық коэффициент бойынша - осы тармақтың 2) 
тармақшасында көрсетiлген сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi 
бар, өтеу мерзiмi 24 (жиырма төрт) айдан асатын қаржы құралдары;

5) 8 (сегіз) пайыздық коэффициент бойынша - осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларында көрсетiлгенді қоспағанда, сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты 
нарықтық тəуекелi бар қаржы құралдары.

Туынды қаржы құралдары ерекше пайыздық тəуекел есебiне қосылмайды.
26. Жалпы пайыздық тəуекел:
əр уақыт аралығындағы мөлшерленген жабық позициялар сомасының 10 (он) пайызының;
1-аймақтың мөлшерленген жабық позициясы мөлшерiнiң 40 (қырық) пайызының;
2-аймақтың мөлшерленген жабық позициясы мөлшерiнiң 30 (отыз) пайызының;
3-аймақтың мөлшерленген жабық позициясы мөлшерiнiң 30 (отыз) пайызының;
1 жəне 2-аймақтар аралығындағы мөлшерленген жабық позиция мөлшерiнiң 40 (қырық) 

пайызының;
2 жəне 3-аймақтар аралығындағы мөлшерленген жабық позиция мөлшерiнiң 40 (қырық) 

пайызының;
1 жəне 3-аймақтар аралығындағы мөлшерленген жабық позиция мөлшерiнiң 100 (жүз) 

пайызының;
қалған мөлшерленген ашық позиция мөлшерiнiң 100 (жүз) пайызының сомасын білдіреді.
27. Мөлшерленген позициялар мынадай тəртiппен есептеледi:
1) сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты қаржы құралдары бойынша ашық по-

зиция мөлшерiн айқындау.
Ашық позицияның мөлшерiн айқындау кезiнде сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байла-

нысты қаржы құралдары (фьючерстiк келiсiмшарттар, форвардтық келiсiмшарттар, пайыздық 
мөлшерлемедегi форвардтық келiсiмшарт) (бұдан əрi – сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне 
байланысты туынды қаржы құралдары) мөлшері тиiстi базистiк активтердiң нарықтық құнымен 
көрсетiлетiн ұзақ жəне қысқа позициялардың комбинациясы ретiнде қарастырылады.

Сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты туынды қаржы құралдарын өтеу мерзiмi 
туынды қаржы құралдарын жеткiзуге немесе орындауға дейінгі мерзім мен олардың базистік 
активінің айналыста болу мерзімінің сомасы ретiнде есептеледi (базистiк активтi жеткiзу та-
лабы бар туынды қаржы құралының жағдайында - ұзақ позицияға қосылатын туынды қаржы 
құралын өтегенге дейiнгi мерзiм қосылады, ал базистiк активтi жеткiзу мiндеттемесi бар ту-
ынды қаржы құралының жағдайында - қысқа позицияға қосылатын туынды қаржы құралын 
өтегенге дейiнгi мерзiм қосылады).

Своп ашық позициясының мөлшерiн айқындау кезiнде келiсiмшарттар базистiк активтер 
айқындайтын өтеу мерзiмдері бар тиiстi базистiк активтермен көрсетiлген ұзын жəне қысқа 
позициялардың комбинациясы ретiнде қаралады.

Ашық позицияны есептеу кезiнде мынадай талаптарға сəйкес келетiн борыштық бағалы 
қағаздарды сатып алуға арналған талапты немесе сатуға мiндеттеменi білдіретін, сыйақы 
мөлшерлемесiнің өзгеруіне байланысты мерзiмдi туынды қаржы құралдары арасындағы өзара 
қарама-қарсы позициялар есепке алынуы мүмкін:

борыштық бағалы қағаздарды бiр эмитенттің шығаруы;
борыштық бағалы қағаздардың белгiлi бiр шетел валютасындағы немесе теңгедегі 

нарықтық құнының тең болуы;
борыштық бағалы қағаздардың құбылмалы сыйақы мөлшерлемесінің тең болуы;
борыштық бағалы қағаздардың өтегенге дейiнгi мерзiмiнің тең болуы;
2) ашық позицияларды уақыт аралықтары бойынша бөлу Қалыптарға 9-қосымшаға сəйкес 

Ашық позицияларды уақыт аралықтары бойынша бөлуге жəне мынадай талаптарға сəйкес 
жүзеге асырылады:

сыйақы мөлшерлемесiнің өзгеруіне, белгiленген сыйақы мөлшерлемесiне байланысты 
қаржы құралдары кезектi төлем жасау күнiне дейiн қалған мерзiмге қарай уақыт аралықтары 
бойынша бөлiнедi;

сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне, өзгермелi сыйақы мөлшерлемесiне байланысты 
қаржы құралдары сыйақы мөлшерлемесiн қайта қарау күнiне дейiн қалған мерзiмге қарай 
уақыт аралықтары бойынша бөлiнедi;

орындалу мерзiмi 2 (екi) уақыт аралығының шегінде тұрған қаржы құралдары неғұрлым 
ерте уақыт аралығына бөлiнедi;

конвертацияланбайтын артықшылықты акциялар уақыт аралықтары бойынша 
дивидендтерді төлеу мерзiмiне қарай бөлiнедi, ал дивидендтер төлеу туралы ақпарат болмаған 
жағдайда, уақыт аралығы есептілік жасалған күннен бастап жылдық дивидендтердi төлеудің 
заңды тұлға белгiлеген күнiне дейiн айқындалады;

3) əр уақыт аралығы iшiнде барлық ұзақ жəне қысқа ашық позициялар қосылады;
4) əр уақыт аралығы бойынша жиынтықты ұзақ жəне жиынтықты қысқа позициялар уақыт 

аралығына сəйкес келетiн коэффициент бойынша мөлшерленеді;
5) мөлшерленген ашық жəне мөлшерленген жабық позициялар əр уақыт аралығы бой-

ынша айқындалады.
Əр уақыт аралығының мөлшерленген ұзақ жəне қысқа позициялары өзара есепке алынады.
Толық өзара есепке алынуға тиiс əр уақыт аралығы бойынша мөлшерленген ұзақ немесе 

қысқа позициялар бөліктерінің сомасы уақыт аралығының мөлшерленген жабық позициясын 
бiлдiредi. Өзара есепке алынуға тиiс емес немесе өзара есепке алынбай қалған мөлшерленген 
ұзақ немесе қысқа позициялардың бөлiгi уақыт аралығының мөлшерленген ұзақ немесе қысқа 
позицияларын жасай отырып жиынтықталады.

Уақыт аралығына мына аймақтар бойынша топталады:
1-аймақ кемінде 1 (бір) жылдық 4 (төрт) уақыт аралығынан тұрады, оның iшiнде кемінде 

1 (бір) ай, 1(бір) айдан 3 (үш) айға дейiн, 3 (үш) айдан 6 (алты) айға дейiн, 6 (алты) айдан 12 
(он екі) айға дейiн;

2-аймақ 1 (бiр) жыл мен 4 (төрт) жыл аралығындағы 3 (үш) уақыт аралығынан тұрады, 
оның iшiнде 1 (бір) жылдан 2 (екі) жылға дейiн, 2 (екі) жылдан 3 (үш) жылға дейiн, 3 (үш) жыл-
дан 4 (төрт) жылға дейiн;

3-аймақ 4 (төрт) жылдан асатын 6 (алты) уақыт аралығынан тұрады, оның iшiнде 4 (төрт) 
жылдан 5 (бес) жылға дейiн, 5 (бес) жылдан 7 (жеті) жылға дейiн, 7 (жеті) жылдан 10 (он) 
жылға дейiн, 10 (он) жылдан 15 (он бес) жылға дейiн, 15 (он бес) жылдан 20 (жиырма) жылға 
дейін, 20 (жиырма) жылдан астам.

Əрбiр аймақтың уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген ұзақ немесе қысқа позициялар 
өзара есепке алынуға жатады. Толық өзара есепке алынуға жататын əрбiр аймақтағы уақыт 
аралықтарының ұзақ немесе қысқа позициялары бөлiктерiнiң сомасы аймақтың мөлшерленген 
жабық позициясын бiлдiредi.

Өзара есепке алынуға жатпайтын немесе өзара есепке алынбай қалған əрбiр аймақтағы 
түрлi уақыт аралықтарының мөлшерленген ұзақ немесе қысқа позицияларының бөлiгi əрбiр 
аймақтың мөлшерленген ұзақ немесе қысқа позицияларын құрай отырып жинақталады;

6) аймақтар арасындағы мөлшерленген ашық жəне жабық позициялар айқындалады.
1-аймақтың мөлшерленген ұзақ (қысқа) позициясы 2-аймақтың мөлшерленген қысқа (ұзақ) 

позициясымен есепке алынады.
Толық өзара есепке алынуға жатқан 1-аймақтың жəне 2-аймақтың мөлшерленген ұзақ не-

месе қысқа позициялары мөлшерлерi бөлiктерiнiң сомасы 1 жəне 2-аймақтардың арасындағы 
мөлшерленген жабық позицияны бiлдiредi.

2-аймақтың мөлшерленген ұзақ (қысқа) позициясы 3-аймақтың мөлшерленген қысқа (ұзақ) 
позициясымен өзара есепке алынады.

Толық өзара есепке алынуға жататын 2-аймақтың жəне 3-аймақтың мөлшерленген ұзақ не-
месе қысқа позициялары мөлшерлерi бөлiктерiнiң сомасы 2 жəне 3-аймақтардың арасындағы 
мөлшерленген жабық позицияны бiлдiредi.

1-аймақтың мөлшерленген ашық ұзақ (қысқа) позициясы 3-аймақтың мөлшерленген қысқа 
(ұзақ) позицияларымен өзара есепке алынады.

Толық өзара есепке алынуға жататын 1-аймақтың жəне 3-аймақтың мөлшерленген ұзақ 
немесе қысқа позициялары мөлшерлерi бөлiктерiнiң сомасы 1 жəне 3-аймақтар арасындағы 
мөлшерленген жабық позицияны бiлдiредi.

Аймақтар арасындағы өзара есепке алынғаннан кейiн қалған мөлшерленген ашық позици-
ялар қалған мөлшерленген ашық позицияны құрай отырып жиынтықталады.

Жалпы пайыздық тəуекелді есептеу Қалыптарға 10-қосымшаға сəйкес жүзеге асырылады.
28. Базалық активi акциялар немесе акциялардың индекстерi болып табылатын 

акциялардың нарықтық құнының жəне туынды қаржы құралдарының нарықтық құнының 
өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар қаржы құралдары бойынша тəуекелдi есептеу 
акциялардың ерекше тəуекелiнің жəне акциялардың жалпы тəуекелiнің сомасын бiлдiредi.

Акциялардың ерекше тəуекелiнің жəне акциялардың жалпы тəуекелiнің есебiне базистiк 
активтерi акциялар немесе акциялар индексi болып табылатын акциялардың нарықтық құнының 
жəне туынды қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi 
бар мынадай қаржы құралдары қосылады:

акциялар (сыйақы мөлшерлемесiнiң өзгеруiне байланысты нарықтық тəуекелi бар қаржы 
құралдары бойынша тəуекелді есептеуге қосылатын конвертацияланбайтын артықшылықты 
акцияларды қоспағанда);

конвертацияланатын бағалы қағаздар (конвертацияланатын облигациялар жəне конвер-
тацияланатын артықшылықты акциялар);

осы тармақтың екінші бөлігінің екiншi жəне үшiншi абзацтарында көрсетiлген, базистiк 
активi бағалы қағаздар болып табылатын туынды қаржы құралдары немесе көрсетiлген 
бағалы қағаздардың индексi.

29. Ерекше тəуекелді жəне жалпы тəуекелді есептеу үшін Қазақстан Республикасының 
сауда-саттықты ұйымдастырушысының немесе халықаралық қор биржалары болып таныла-
тын сауда-саттықты ұйымдастырушылардың сауда жүйесiнде саудаланатын акциялардың 
нарықтық құнының немесе акциялар индексiнің өзгеруiне байланысты əрбір қаржы құралы 
бойынша ашық (ұзақ немесе қысқа) позициялар айқындалады.

Акциялардың нарықтық құнының немесе акциялар индексiнiң өзгеруiне байланысты қаржы 
құралдары бойынша ашық (ұзақ немесе қысқа) позицияны есептеу кезiнде базистiк активi белгiлi 
бiр акциялар немесе акциялардың белгiлi бiр индекстері болып табылатын қаржы құралдары 
базистiк активтердiң нарықтық құнына қайта есептеледі, оның iшiнде:

базистiк активi акциялар болып табылатын фьючерстiк жəне форвардтық келiсiмшарттар 
көрсетілген фьючерстiк жəне форвардтық келiсiмшарттардың нарықтық құны бойынша 
көрсетiледi;

базистiк активi акциялар индексi болып табылатын фьючерстiк келiсiмшарттар индекс 
құрамына кiретiн акциялардың нарықтық құны бойынша қайта есептеледі;

базистiк активi акциялар индекстерi болып табылатын своптық келiсiмшарттар индекс 
құрамына кiретiн акциялардың нарықтық құны сомасына қайта есептелген позицияны бiлдiретiнi 
ескеріле отырып, базистiк активтердiң көрсетілген позицияларға сəйкес келетін нарықтық құны 
бойынша қайта есептелген ұзақ жəне қысқа позициялар комбинациясы ретiнде қаралады;

базалық активi акциялар немесе акциялар индекстерi болып табылатын опциондық 
келiсiмшарттар олардың есептi кезеңнiң соңғы жұмыс күнiндегі нарықтық құны мөлшерiндегi 
акциялардың жалпы тəуекелiн есептеуге қосылады.

Белгiлi бір акциялардың немесе акциялардың белгiлi бір индексiнiң нарықтық құнының 
өзгеруiне байланысты қаржы құралдары бойынша ашық (ұзақ немесе қысқа) позиция белгiлi 
бір акциялардың немесе акциялардың белгiлi бір индексiнiң нарықтық құнының өзгеруiне бай-
ланысты қаржы құралдары, оның iшiнде белгiлi бір акцияларды сатуға талаптарды немесе 
акциялардың белгiлi бiр индексi бойынша төлемдердi жүзеге асыруға талапты білдіретіндер 
сомасы мен белгiлi бір акциялардың немесе акциялардың белгiлi бір индексiнiң нарықтық 
құнының өзгеруiне байланысты қаржы құралдары, оның iшiнде белгiлi бір акцияларды сатуға 
міндеттемелерді немесе акциялардың белгiлi бір индексi бойынша төлемдердi жүзеге асыру 
мiндеттемесін білдіретіндер сомасының арасындағы айырманы бiлдiредi.

30. Акциялардың нарықтық құнының немесе акциялар индексінің өзгеруіне байланысты 
нарықтық тəуекелі бар қаржы құралдары бойынша ерекше тəуекел 0,075-ке тең ерекше 
тəуекел коэффициенті бойынша мөлшерленген көрсетілген қаржы құралдары бойынша ашық 
позициялардың (ұзақ жəне қысқа) сомасын білдіреді.

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап ерекше тəуекел коэффициентінің мəні 0,075-ке тең.
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап ерекше тəуекел коэффициентінің мəні 0,08-ге тең.
31. Жалпы тəуекел 0,075-ке тең жалпы тəуекел коэффициентінің белгілі бір акциялардың 

немесе акциялардың белгілі бір индексінің нарықтық құнының өзгеруіне байланысты нарықтық 
тəуекелі бар қаржы құралдары бойынша ұзақ позициялар сомасы мен қысқа позициялар 
сомасының арасындағы айырмасына көбейтіндісін білдіреді.

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпы тəуекел коэффициентінің мəні 0,075-ке тең.
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап жалпы тəуекел коэффицентінің мəні 0,08-ге тең.
32. Шетел валюталарының айырбастау бағамының (бағалы металдардың нарықтық 

құнының) өзгеруіне байланысты активтер, шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелер 
бойынша тəуекелдің есебі 0,075-ке тең валюталық тəуекел коэффициентінің мына:

əрбір шетел валютасы бойынша ашық қысқа позициялар (абсолюттік мəні бойынша) жəне 
бағалы металдар бойынша ашық (ұзақ немесе қысқа) позициялар (абсолюттік мəні бойынша);

əрбір шетел валютасы бойынша ашық ұзақ позициялар (абсолюттік мəні бойынша) жəне 
бағалы металдар бойынша ашық (ұзақ немесе қысқа) позициялар (абсолюттік мəні бойынша) 
сомаларының біреуінің ең жоғарғы мəніне көбейтіндісін білдіреді.

Əрбір шетел валютасы бойынша ашық валюталық позиция осы қаулымен бекітілген 
Банктің ашық валюталық позициясын есептеу қағидалары жəне лимиттерінің 1-тармағына 
сəйкес есептеледі.

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап валюталық тəуекел коэффициентінің мəні 0,075-ке тең.
2017 жылғы 1 қаңтардан бастап валюталық тəуекел коэффициентінің мəні 0,08-ге тең.
33. Əрбiр шетел валютасы (бағалы металл) бойынша ашық (ұзақ немесе қысқа) позицияны 

есептеуге шетел валютасымен (бағалы металдармен) көрсетiлген немесе белгiленген активтер, 
міндеттемелер, шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелер қосылады, оның iшiнде:

шетел валютасымен есептелген сыйақыны қоса алғанда, шетел валютасымен (бағалы 
металмен) көрсетiлген (белгiленген) активтер мен мiндеттемелердiң нарықтық (əдiл) құны 
арасындағы айырма;

форвард немесе фьючерс жəне опцион операциялары бойынша алынатын жəне төленетін 
шетел валютасының (бағалы металдың) мөлшерлерi арасындағы айырма;

шетел валютасымен көрсетiлген (белгiленген) алынған жəне берiлген кепiлдiктер 
арасындағы айырма.

Көрсетілген айырмалардың оң мəндерi шетел валютасы (бағалы металл) бойынша ашық 
ұзақ позицияларды, ашық терiс мəндер - шетел валютасы (бағалы металл) бойынша қысқа 
позицияларды білдіреді.

Шетел валютасын немесе бағалы металды сатуға арналған форвард операциялары фор-
вард операциясының базалық активi көлемiнiң есептi кезеңнiң соңғы жұмыс күнiнде қалыптасқан 
базалық активтiң нарықтық бағасына көбейтіндісі ретінде есептелетін конвертацияланатын 
мөлшердегi ашық валюталық позиция есебiне қосылады.

34. Шетел валюталарының айырбастау бағамының (бағалы металдардың нарықтық 
құнының) өзгеруіне байланысты активтер, шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелер 
ХҚЕС сəйкес қалыптастырылған резервтерді шегергендегі ашық валюталық позицияның 
есебіне қосылады.

35. Операциялық тəуекел соңғы өткен 3 (үш) жыл ішіндегі жылдық жалпы кірістің орташа 
шамасының 0,075-кe тең операциялық тəуекел коэффициентіне көбейтіндісінің 13,3-ке тең 
келтіру коэффициентінің көбейтіндісі ретінде есептеледі.

Соңғы өткен 3 (үш) жыл ішіндегі жылдық жалпы кірістің орташа шамасы əр жыл сайын банк 
таза кіріс алған соңғы өткен 3 (үш) жыл ішіндегі жылдық жалпы кіріс сомасының банк таза кіріс 
алған жылдар санына қатынасы ретінде есептеледі.

Жаңадан құрылған банктер үшін операциялық тəуекел қаржы жылы аяқталғаннан кейін 
есептеледі жəне жылдық жалпы кірістің орташа шамасы өткен жылдар санына қарай есептеледі.

Жылдық жалпы кіріс:
жиынтық шығыстарды, провизияларды (резервтерді) қалпына келтіруден түскен кірістерді 

(резервтерді) шегергенде;
жиынтық кірістің, корпоративтік табыс салығының, қамтамасыз етуге арналған қаржының 

сомасы ретінде айқындалады.
Операциялық тəуекелді есептеуге банк шығын алған, бірақ провизияларды (резервтерді) 

қалпына келтіруден болған кірістерді шегергендегі қамтамасыз етуге арналған қаржыны есепке 
алғанда жалпы оң кіріс алынған жыл кіргізіледі.

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мəні 13,3-ке, операциялық тəуекел 
коэффициенті 0,07-ге тең.

2017 жылғы 1 қаңтардан бастап келтіру коэффициентінің мəні 12,5-ке, операциялық тəуекел 
коэффициентінің мəні 0,08-ге тең.

36. Оригинатор-банк (бұдан əрі - оригинатор) Капиталды өлшеудің жəне капитал 
стандарттарының халықаралық конвергенциясы: жаңа тəсілдер (2006 жылғы маусым) Базель 
II негіздемелік тəсіліне сəйкес меншікті капиталды есептеуге секьюритилендірудің шектеулі 
тəсілін қолданады, ол кезде егер секьюритилендіру мəмілесін жүзеге асыру нəтижесінде 
елеулі кредиттік тəуекел үшінші тараптарға берілетін болса, секьюритилендірілген активтер 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген оригинатор активтерінің есебінен (бұдан 
əрі - секьюритилендірудің негіздемелік тəсілі) шығарылуы мүмкін.

Секьюритилендіру мəмілелеріне қатысатын жəне оригинаторлар болып табылмай-
тын банктер осындай мəміледе өздері ұстап тұратын кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленген секьюритилендіру позицияларын есептеу кезінде Қалыптарға сəйкес 
секьюритилендірудің негіздемелік тəсілін қолданады.

37. Банктер меншікті капиталды есептеу барысында секьюритилендірудің негіздемелік 
тəсілін қолдану үшін оригинатор уəкілетті органға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) Қалыптарға 11-қосымшаға сəйкес сауалнама;
2) банк басқармасының құрамынан секьюритилендірудің негіздемелік тəсілін қолданудың 

мақсатқа сай екендігін анықтауға жауапты тұлғаларды айқындайтын құжат;
3) шет мемлекеттің заңнамасына сəйкес жүзеге асырылатын шетелдік арнайы қаржы 

компанияларымен секьюритилендірудің трансшекаралық мəмілелерін жасау үшін бағалы 
қағаздар шығарылымы (не облигациялық бағдарлама) проспектісінің көшірмесі не «Жобалық 
қаржыландыру жəне секьюритилендiру туралы» 2006 жылғы 20 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес жүзеге асырылатын секьюритилендіру мəмілелері үшін 
облигациялық бағдарламаны (не облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымын) мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің көшірмесі;

4) Қалыптарға 12-қосымшаға сəйкес Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенттерін 
есептеу туралы мəліметтерге сəйкес секьюритилендіру ескерілген жəне секьюритилендіру 
ескерілмеген k2 меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенті туралы мəліметтер.

38. Егер құжаттар шет тілінде дайындалса, онда олардың мемлекеттік жəне орыс тіліндегі 
аудармасы ұсынылады.

39. Ұсынылған құжаттарды уəкілетті орган оларды алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он 
бес) күн ішінде қарайды.

40. Қалыптардың 37-тармағында көзделген құжаттарды қарағаннан кейін уəкілетті орган 
меншікті капиталды есептеу барысында секьюритилендірудің негіздемелік тəсілін банктердің 
қолдануына растау беру не бас тарту туралы шешімді қабылдайды жəне жазбаша нысанда 
бұл туралы оригинаторға хабарлайды.

Банктердің меншікті капиталды есептеу барысында секьюритилендірудің негіздемелік 
тəсілін қолдануына растау мынадай жағдайда:

Қалыптардың 37-тармағына сəйкес құжаттардың толық топтамасы ұсынылмаса;
Қалыптардың 42, 44-тармақтарының талаптарына сəйкес келмесе, берілмейді.
41. Оригинатор тəуекелді беру маңыздылығын айқындау мақсатында:
1) секьюритилендіру ескерілмеген k2 меншікті капитал жеткiлiктiлiгінің коэффицентін 

есептеуді;
2) секьюритилендіру ескерілген k2 меншікті капитал жеткiлiктiлiгінің коэффицентін есептеуді 

жүзеге асырады.
42. Егер:
1) секьюритилендіруді есептегендегі k2 меншікті капитал жеткiлiктiлiгі коэффициентінің 

мəні секьюритилендіруді есептемегендегі k2 меншікті капитал жеткiлiктiлiгі коэффициентінің 
мəнінен артық болса;

2) оригинатор тиесілі банк конгломератының мүшелері болып табылмайтын үшінші та-
раптар секьюритилендірілген активтермен қамтамасыз етілген транштардың кемінде 10 (он) 
пайызын ұстап қалса, тəуекелді беру маңызды болып табылады.

43. Егер секьюритилендіру ескерілген k2 меншікті капитал жеткiлiктiлiгі коэффициентінің 
мəні секьюритилендіру ескерілмеген k2 меншікті капитал жеткiлiктiлiгі коэффициентінің 
мəнінен аз болса, тəуекел берілмейді. Бұл жағдайда, оригинатор меншікті капиталды есептеу 
барысында секьюритилендірудің негіздемелік тəсілін қолданбайды жəне секьюритилендіру 
ескерілмеген тиісті тəуекелдердің мөлшерленген шамасын есептейді. Бұл ретте оригинатор 
өзі ұстап қалатын секьюритилендіру позицияларын меншікті капиталдан шегермейді жəне (не-
месе) меншікті капиталдың жеткіліктілігі коэффициентін есептеу кезінде активтердің кредиттік 
тəуекелі дəрежесі бойынша осындай позицияларды мөлшерлемейді.

44. Оригинатор мынадай талаптарды орындау кезінде кредиттік тəуекел дəрежесі бой-
ынша мөлшерленген активтердің есебінен секьюритилендірілген активтерді алып тастайды:

1) секьюритилендірілген активтермен байланысты елеулі кредиттік тəуекел үшінші 
тараптарға ауыстырылады;

2) секьюритилендіру мəмілесі бойынша құжаттар мəміленің экономикалық мəнін көрсетеді;
3) арнайы қаржы компаниясы секьюритирлендірілген активтер бойынша төлемдерді 

борышкерлердің ықтимал төлемеуімен байланысты, оның ішінде оригинатордың банкроттығы 
(төлем қабілетсіздігі) жағдайында барлық тəуекелдерді көтереді;

4) Қалыптарда көзделген жағдайларды қоспағанда, оригинатор:
жарғылық капиталға қатысу үлестерін не арнайы қаржы компаниясында дауыс беру 

құқығымен акцияларды тура немесе жанама иеленбейді;
арнайы қаржы компаниясындағы директорлар кеңесі немесе басқарма мүшелерінің басым 

көпшілігін тағайындамайды немесе сайламайды;
шарт күшімен немесе өзге тəсілмен арнайы қаржы компаниясының шешімдерін 

айқындамайды;
тиісті шарттарда немесе секьюритилендіру мəмілесіне қатысты құжаттарда көзделгендерден 

басқа, арнайы қаржы компаниясынан секьюритилендірілген активтерді сатып алу бойынша 
өзіне қандай да бір міндеттемелерді қабылдамайды;

тиісінше шарттарда немесе секьюритилендіру мəмілесіне қатысты құжаттарда 
көзделгендерден басқа, секьюритилендірілген активтерге қатысты қандай да бір тəуекелдерді 
ұстап қалу бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдамайды;

арнайы қаржы компаниясына секьюритилендірілген активтер берілгеннен кейін 
секьюритирлендірумен жəне арнайы қаржы компаниясының қызметімен байланысты 
шығыстарды көтермейді;

арнайы қаржы компаниясына қандай да бір нысанда жанама қолдау көрсетпейді. Сондай-ақ 
оригинатормен айрықша қатынастармен байланысты тұлғалардың жанама қолдау көрсетуіне 
жол берілмейді.

Оригинатор, сондай-ақ оригинатормен айрықша қатынастармен байланысты тұлғалар ар-
найы қаржы компаниясына ақшалай сипаттағы талаптар (бұдан əрі - кредиттік қамтамасыз ету) 
бойынша көмек көрсеткен не осындай қолдау тиісінше шарттарда немесе секьюритилендіру 
мəмілесіне қатысты құжаттарда көзделмеген жағдайларда өзге қолдауды көрсеткен жағдайда 
жанама қолдау көрсету туындайды.

Оригинатордың немесе оригинатормен айрықша қатынастармен байланысты тұлғалардың 
кейінгі секьюритилендіру мəмілелерін жасау кезінде арнайы қаржы компаниясына жанама 
қолдау көрсету фактілері анықталған жағдайда, оригинатор секьюритилендірілген активтер 
бойынша капиталға қойылатын талаптарды төмендету мүмкіндігінен айырылады;

5) арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар оригинатордың төлем 
міндеттемелерін білдірмейді;

6) тəуекелдер берілетін тарап секьюритилендірудің бір немесе бірнеше мəмілесін жүзеге 
асыру үшін құрылған арнайы қаржы компаниясы болып табылады;

7) егер секьюритирлендіру мəмілесінде кері сатып алу опционы көзделсе, онда мына 
талаптардың барлығы орындалады:

кері сатып алу опционы оригинатордың қалауымен ғана іске асырылады;
кері сатып алу опционы секьюритилендірілген активтер бойынша өтелмеген негізгі 

міндеттемелердің жалпы мөлшері не шығарылған бағалы қағаздар бойынша негізгі 
міндеттеменің жалпы мөлшері 10 (он) пайыз мəнге жеткен жəне олардың бастапқы мөлшерінен 
төмен болған жағдайда ғана іске асырылады;

кері сатып алу опционы секьюритирлендіру позицияларының кредиттік сапасын жақсарту 
мақсатында құрылымдала алмайды;

8) оригинатор мынадай талаптарды сақтағанда секьюритилендірілген активтерді сатып 
ала алады не оларды пулда басқа активтерге ауыстыра алады:

секьюритилендірілген активтер олардың əділ нарықтық құнынан аспайтын құны бойын-
ша сатып алынады;

əділ нарықтық құны бойынша сатып алынатын активтерді қоспағанда, сатып алынатын 
секьюритилендірілген активтер тиісті міндетті тараптың дефолты орын алған міндеттемелерді 
білдірмейді;

ауыстырылатын секьюритилендірілген активтердің тиісті (ұқсас) жіктеу санаты болады.
Оригинатор бұл құралдар Қалыптардың 50-тармағында белгіленген талаптарды 

қанағаттандырған жағдайда, секьюритирлендірілетін активтерге қызмет көрсету бойынша 
қызмет көрсетеді, сондай-ақ секьюритирлендірілген активтерге қатысты өтімділік құралдарын 
ұсынады.

45. Оригинатор тəуекелді беру маңызды болған жағдайда банк конгломератының меншікті 
капиталының жеткіліктілігі коэффиценттерін есептеу кезінде кредиттік тəуекелдер дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтердің есебінен секьюритилендірілген активтерді алып тастайды.

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

Шегерім бірінші деңгейдегі капиталдан 50 (елу) пайыз жəне екінші деңгейдегі капиталдан 
50 (елу) пайыз мөлшерінде бөлінеді. Шегерілетін позициялар ХҚЕС сəйкес құрылған резерв-
тер сомасына азаяды.

47. Секьюритилендіру позициялары - бұл секьюритилендіру мəмілесіндегі тəуекелдер 
жəне ол секьюритилендіру мəмілесімен байланысты банкте туындайтын баланстық жəне ба-
ланстан тыс активтерді, шартты жəне ықтимал міндеттемелерді білдіреді. Секьюритилендіру 
позицияларына позицияның кредиттік сапасы негізінде тəуекелдің (тəуекелдің салмақтық 
коэффициенті) тиісті деңгейі берілуі тиіс, ол Қалыптарға сəйкес кредиттік рейтинг негізінде 
айқындалады. Мұндай позицияларға:

оригинатордың арнайы қаржы компаниясына беретін қарыздары;
оригинатордың арнайы қаржы компаниясына қатысты шартты жəне ықтимал талаптары 

мен міндеттемелері; 
банктің арнайы қаржы компаниясының бағалы қағаздарын сатып алуы; 
ұсынылатын кредиттік қамтамасыз ету (credit enhancements); 
өтімділік құралдары; 
пайыздық немесе валюталық своптар; 
кредиттік деривативтер; 
резервтік шоттар (ақшамен қамтамасыз ету шоты) үшін қаражат беру жəне басқалары 

жатады. 
Секьюритилендіру позициясына көрсетілген компанияның банк шоттарын ашу сияқты 

банктің арнайы қаржы компаниясына банктік қызмет көрсетуіне байланысты туындайтын, 
банктің арнайы қаржы компаниясына қатысты активтері, шартты жəне ықтимал міндеттемелері 
кірмейді. Бұл ретте:

секьюритилендіру мəмілесінде түрлі транштар бойынша тəуекелдер болғанда, əрбір транш 
бойынша тəуекел секьюритилендірудің жеке позициясы сияқты мөлшерленеді;

секьюритилендіру позициялары бойынша кредиттік қамтамасыз етуді білдіретін тұлғалар 
секьюритилендіру позицияларын ұстап қалатын тараптар ретінде қарастырылады;

сыйақы мөлшерлемесінің жəне валюта бағамдарының өзгеру тəуекелдерін хеджирлеу 
мақсатында жасалған туынды қаржы құралдары бойынша позициялармен байланысты 
тəуекелдер секьюритилендіру мəмілесіндегі жекелеген позициялар сияқты мөлшерленеді;

баланста ұсталынатын секьюритилендіру мəмілесіндегі позиция тəуекелінің шамасы 
өзінің баланстық құнына тең;

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

48. Кредиттік рейтингі жоқ секьюритилендіру позициясы тəуекелінің мөлшерленген шамасын 
есептеу үшін банк осындай позицияға болжанатын рейтингті қолдана алады.

Болжанатын рейтинг мынадай тəртіппен қолданылады:
кредиттік рейтингі бар секьюритилендіру позициясының ағымдағы кредиттік рейтингі 

қолданылады, ол рейтингі жоқ секьюритилендіру позициясының реттелу дəрежесі бойынша 
тең болып табылады, немесе;

егер, рейтингі бар позициялардың ешқайсысы рейтингі жоқ позициямен реттелу дəрежесі 
бойынша тең келмесе, онда секьюритилендіру позициясының (осындай бар болса) реттелу 
дəрежесі бойынша ағымдағы ең жоғары кредиттік рейтингі қолданылады, ол рейтингі жоқ 
осындай позицияға реттелу дəрежесі бойынша төмен болып табылады.

Болжанатын рейтингті қолдану барысында кредиттік рейтингі бар секьюритилендірудің 
барлық позициясы ескеріледі.

49. Егер секьюритилендіру кезінде банк секьюритилендірілген активтер бойынша қаражат 
алу мерзімдері мен арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар (бұдан əрі - өтімділік 
құралдары) бойынша инвесторларға берілетін төлемдер мерзімдері арасындағы ықтимал 
сəйкессіздіктерді өтеу үшін қаржыландыруды ұсыну мақсатында арнайы қаржы компаниясымен 
шарттық қатынастарға түсетін болса, қоса алғанда 1 (бір) жылға дейін бастапқы өтеу мерзімі 
бар өтімділік құралдарының мөлшеріне 20 (жиырма) пайызға тең конверсиялық фактор не-
месе, егер құралдың 1 (бір) жылдан астам бастапқы өтеу мерзімі болса, 50 (елу) пайызға тең 
конверсиялық фактор қолданылады.

50. Өтімділік құралдары - секьюритилендірілген активтердің өтімділігін көтеруге мүмкіндік 
беретін шаралар. Өтімділік құралдары мынадай талаптарға сəйкес келеді:

1) өтімділік құралының талаптары оны пайдалануға болатын жағдайларды нақты 
айқындауға жəне шектеуге тиіс. Өтімділік құралы шеңберінде қаражат алу мүмкіндігі 
секьюритилендірілген активтерді иеліктен алу жəне төлемдері өтімділік құралы бойынша 
төлемдерге қатысты реттелген кез келген қосымша кредиттік қамтамасыз ету нəтижесінде 
толығымен өтелуі мүмкін сомамен шектеледі;

2) өтімділік құралы құралды пайдалану кезінде дефолт болып қойған тəуекелдерге қатысты 
өтімділікті ұсыну арқылы немесе олардың əділ құнынан жоғары баға бойынша активтерді сатып 
алу арқылы құралды пайдалану кезінде келтіріліп қойған шығындарды өтеу арқылы кредиттік 
сапаны қамтамасыз ету үшін пайдаланылмайды;

3) өтімділік құралы секьюритилендіруді тұрақты немесе кезеңдік қаржыландыруды 
қамтамасыз ету үшін пайдаланылмайды;

4) сыйақы мөлшерлемесінің жəне валюта бағамдарының, сыйақылардың, комиссиялардың 
жəне секьюритилендіру мəмілесінің орындалуын қамтамасыз етуді ұсынған тұлғаларға тиесілі 
басқа да ұқсас төлемдердің өзгеру тəуекелдерін хеджирлеу мақсатында жасалған туынды 
қаржы құралдары негізінде туындайтын талаптарды қоспағанда, өтімділік құралын пайдала-
ну кезінде алынған қаражатты өтеу инвесторлардың талаптарына қатысты реттелген болып 
табылмайды. Сонымен қатар қаражатты өтеудің күші жойылмайды немесе кейінірек мерзімге 
қалдырылмайды;

5) өтімділік құралы осындай құралға қатысты реттелген болып табылатын қосымша 
кредиттік қамтамасыз ету қолданылғаннан кейін пайдаланылмайды;

6) өтімділік құралында құралды пайдалану кезінде алынуы мүмкін қаражат сомасының 
дефолт болған тəуекелдердің шамасына автоматты түрде азайтылуы туралы талап немесе 
секьюритилендірілген тəуекелдер рейтингі бар құралдардан тұрған жағдайда, егер пулдың 
орташа сапасы инвестициялық деңгейден төмен түсетін болса, құралды пайдалануды тоқтату 
туралы талап болуға тиіс.

51. Секьюритилендірілген активтерге қызмет көрсететін жəне өтімділік құралын ұсынған 
банк мынадай барлық талаптар сақталған: 

1) қаражат беру туралы келісімге сəйкес банктің қаражатты толық өтеуге сөзсіз құқығы 
болған;

2) банктің талап ету құқығы секьюритилендірілген активтерден алынатын қаражатқа қатысты 
қойылатын барлық талаптарға қатысты реттелу дəрежесі бойынша жоғары болып табылған;

3) банктің алдын ала хабарламастан келісімді бұзуға сөзсіз құқығы болған;
4) бұл келісім Қалыптардың 50-тармағында белгіленген талаптарды қанағаттандырған 

жағдайда 0 (нөл) пайызға тең конверсиялық факторды қолданады. 
 4-тарау. Бiр қарыз алушыға келетін тəуекелдің ең жоғары мөлшерi 

 52. Банктің оның мiндеттемелері бойынша бiр қарыз алушыға келетін тəуекелі мөлшерінің 
банктің меншікті капиталына қатынасы:

банкпен ерекше қатынастармен байланысты тұлғалар болып табылатын қарыз алушылар 
үшін k3-1 - 0,10 аспайды. Банкпен ерекше қатынастармен байланысты қарыз алушылар бой-
ынша тəуекелдердің жиынтық сомасы банктің меншікті капиталының мөлшерінен аспайды;

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

Əрқайсысының мөлшері банктің меншікті капиталының 10 (он) пайызынан асатын банктің 
бір қарыз алушыға қатысты банк тəуекелдерінің жиынтық сомасы банктің меншікті капиталының 
мөлшерінен 5 (бес) еседен аса аспайды.

«Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына 
берілген секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасы банктің меншікті капиталының 
мөлшерінен аспайды.

53. Қалыптардың 52-тармағының мақсаттары үшін тиісті қарыз алушылар деп Банктер ту-
ралы заңның 8-1-бабының 2-тармағында көзделген талаптардың біріне сəйкес келетін заңды 
тұлғалар - қарыз алушыларды қоспағанда, барлық заңды тұлғалар - қарыз алушылар түсініледі.

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

1) қарыз алушылардың бiрi басқа қарыз алушының iрi қатысушысы (акционерлiк қоғамда, 
жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiкте немесе қосымша жауапкершiлiгi бар серiктестiкте iрi 
қатысушы; коммандиттiк серiктестiкте толық серіктес; толық серiктестiкке қатысушы), үлестес 
тұлғасы, жақын туысы (ата-анасы, баласы, асыраушысы, асырап алған баласы, туған жəне 
туысқан бауыры немесе қарындасы (əпкесі), атасы, əжесi, немересi), жұбайы (зайыбы), 
жұбайының (зайыбының) жақын туысы, бiрiншi басшысы не басқа қарыз алушымен мəмiле 
жасауға мүдделi тұлға болып табылады;

2) бiр қарыз алушының iрi қатысушысы, үлестес тұлғасы, жақын туысы, жұбайы (зайыбы), 
жұбайының (зайыбының) жақын туысы немесе бiрiншi басшысы не бiр қарыз алушымен мəмiле 
жасауға мүдделi тұлға басқа қарыз алушының iрi қатысушысы, үлестес тұлғасы, жақын туысы, 
жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туысы немесе бiрiншi басшысы не басқа 
қарыз алушымен мəмiле жасауға мүдделi тұлға болып табылады;

3) бiр қарыз алушының iрi қатысушысы, үлестес тұлғасы, жақын туысы, жұбайы (зайыбы), 
жұбайының (зайыбының) жақын туысы немесе бiрiншi басшысы не бiр қарыз алушымен мəмiле 
жасауға мүдделi тұлға басқа қарыз алушының не басқа қарыз алушымен мəмiле жасауға 
мүдделi тұлғаның iрi қатысушысының, үлестес тұлғасының, жақын туысының, жұбайының 
(зайыбының), жұбайы (зайыбы) жақын туысының немесе бiрiншi басшысының iрi қатысушысы, 
үлестес тұлғасы, жақын туысы, жұбайы (зайыбы), жұбайының (зайыбының) жақын туысы не-
месе бiрiншi басшысы не мəмiле жасауға мүдделi тұлғасы болып табылады;

4) қарыз алушылардың бiрi өзі банктен қарызға алған ақшасын беретін қарыз алушының 
меншiктi капиталынан асатын мөлшерде басқаға пайдалануға бергендiгiн растайтын жеткiлiктi 
негіздер бар;

5) қарыз алушылар банктен қарызға алған қаражатын банктiң қарыз алушысы болып та-
былмайтын сол бiр ғана үшiншi тұлғаға осы қарыз алушылардың жиынтық меншiктi капиталы-
нан асатын мөлшерде бiрлесiп немесе жекелей бергендiгiн растайтын жеткiлiктi негіздер бар;

6) қарыз алушылар қарыз алушылардың бiрi (Қазақстан Республикасының банктерiнен 
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басқа) басқа қарыз алушының мiндеттемелерi бойынша өз активтерiнiң 10 (он) пайызынан 
асатын сомада ортақ не субсидиарлық жауап беретіндей болып байланысқан;

7) бiр қарыз алушының лауазымды тұлғасы банктiң басқа қарыз алушыларының қызметiне 
қаржылық жағынан мүдделi;

8) қарыз алушылар бiр-бiрiмен бiрлескен қызмет туралы шартпен не бiрлескен қызмет 
туралы шарттың белгiлерi бар өзге құжатпен байланысқан;

9) қарыз алушылар:
мынадай мемлекеттердің: Андорра князьдігі, Лихтенштейн князьдігі, Либерия 

Республикасы, Монако князьдігі, Маршалл аралдары (Маршалл аралдары Республикасы) 
аумақтарында тіркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылады, не

Экономикалық ынтымақтастық жəне даму ұйымы ақпарат алмасу жөнінде міндеттемелер 
қабылдамаған оффшорлық аумақтар тізбесіне жатқызған мемлекеттердің аумағында тіркелген 
заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылады, не

ірі қатысушылары, үлестес тұлғалары, жақын туыстары, бірінші басшылары не осы 
тармақшаның екінші жəне үшінші абзацтарында көрсетілген мемлекеттерде тіркелген не-
месе азаматтары болып табылатын осы қарыз алушылармен мəмілелер жасасуға мүдделі 
тұлғалары бар;

10) қарыз алушылар өзара бiр-бiрiмен Қазақстан Республикасының заңнамалық актiлерiнде 
көзделген басқа негiздер бойынша байланысқан;

11) қарыз алушылар жылжымайтын мүлiк құрылысы жөнiндегi жобаның тапсырыс берушiсін, 
салынып жатқан объект құрылысы бойынша үлескерлiк қатысушыларды жəне үлескерлiк 
қатысушылардың кепілгерлерін қосқандағы жылжымайтын мүлiк құрылысы жөнiндегi жобаның 
қатысушылары болып табылады. Осы тармақшада аталған қарыз алушылар тобы құрған 
бiр қарыз алушыға келетін тəуекелдің мөлшерi салынып жатқан объектiнiң құрылысы бой-
ынша үлескерлiк қатысушылар - жеке тұлғалардың жəне (немесе) үлескерлiк қатысушылар 
кепілгерлерінің қатысуымен құрылған топ үшiн осы тармақтың 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) жəне 
10) тармақшаларына сəйкес бiр қарыз алушыға сияқты келетін тəуекел мөлшерiнiң жиынтық 
есебiне қабылданбайды.

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

56. Қалыптардың 54-тармағының қарыз алушылар тобын тану жөніндегі талап-
тары мемлекеттік акциялар пакеті (қатысу үлесі) «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат 
қоры» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын жəне «Бəйтерек» ұлттық басқарушы 
холдингі» акционерлік қоғамының жарғылық капиталын төлеуге берілген заңды тұлғаларға 
қолданылмайды.

Бір қарыз алушы жəне (немесе) банктермен айрықша қатынастармен байланысты тұлға 
ретінде «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамының жəне «Бəйтерек» 
ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының көрсетілген ұйымдардың дауыс беретін 
акцияларының 25 (жиырма бес) жəне одан астам пайызына тікелей иелік ету (банктер бой-
ынша - жанама) нəтижесінде үлестес болып табылатын 2 (екі) жəне одан көп ұйым (оның 
ішінде банктер) танылмайды.

Жоғарыда көрсетілген ұйымдардың бірімен үлестес немесе көрсетілген банктердің бірімен 
айрықша қатынастармен байланысты заңды жəне (немесе) жеке тұлғалар да басқа ұйымның 
немесе көрсетілген банктердің басқаларымен айрықша қатынастармен байланысты тұлғаның 
үлестес тұлғаларымен бір қарыз алушы ретінде танылмайды.

«Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының жəне (немесе) «Стресстік активтер қоры» 
акционерлік коғамының арнайы қаржы компаниясының көрсетілген қарыз алушылардың акци-
яларын (қатысу үлестерін) иеленуі нəтижесінде үлестес болып табылатын қарыз алушылар 
бір қарыз алушы ретінде танылмайды.

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

57. Бір қарыз алушыға келетін, оның ішінде банктің тəуекел мөлшері:
1) қарыздар, салымдар, дебиторлық берешек, бағалы қағаздар (Қалыптардың 

11-тармағында көрсетілген инвестицияларды қоспағанда);
2) Қалыптарға 6-қосымшаға сəйкес Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 

мөлшерленген шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің кестесіне сəйкес есептелген шартты 
жəне ықтимал міндеттемелер;

3) банкте секьюритилендірудің негіздемелік тəсілін қолдануға уəкілетті органның жазбаша 
растамасы жоқ қарыз алушыларға қатысты секьюритирлендірілген активтер;

4) секьюритилендіру позициялары;
5) көрсетілген қаржы құралдары мен олар бойынша кредиттік тəуекелдің нарықтық құнының 

сомасы ретінде есептелген кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген своптар, фью-
черстер, опциондар, форвардтар түріндегі талаптар сомасы ретінде есептеледі.

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

Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының нарықтық құны (ауыстыру құны) мынаны:
сатып алуға арналған мəмілелер бойынша - қаржы құралының ағымдағы нарықтық құнының 

осы қаржы құралының номиналдық келісімшарттық құнынан асу шамасын білдіреді. Егер қаржы 
құралының ағымдағы нарықтық құны оның номиналдық келісімшарттық құнынан аз немесе 
оған тең болса, ауыстыру құны 0 (нөлге) тең болады;

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

Бивалюталық қаржы құралдары (талап пен міндеттеме əртүрлі шетел валютасында 
көрсетілген қаржы құралдары) бойынша ауыстыру құны талаптардың теңгелік баламасының 
есептілікті жасау күні белгіленген бағам бойынша айқындалған міндеттемелердің теңгелік 
баламасынан асу шамасы ретінде айқындалады. Егер талаптардың теңгелік балама ша-
масы міндеттемелердің теңгелік баламасынан аз немесе оған тең болса, ауыстыру құны 0 
(нөлге) тең болады.

Осы тармақта көрсетілген қаржы құралдарының номиналдық келісімшарттық құны қаржы 
құралдарының бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында мəмілелер жасау күні көрсетілген құнын 
білдіреді. Бивалюталық қаржы құралдарының номиналдық келісімшарттық құны ретінде банкте 
талаптар қалыптастырылатын валюта алынады.

Сатылған опциондар бір қарыз алушыға келетін тəуекел мөлшеріне қосылмайды;
6) «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясымен 

секьюритилендіру мəмілелері бойынша кредиттер;
7) Қалыптарға 5-қосымшаға сай Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша 

мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес корреспонденттік шоттар бойынша Қазақстан 
Республикасының резиденттері-банктерге жəне Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-
банктерге қойылатын талаптар;

ХҚЕС сəйкес қалыптастырылған резервтер сомасы, сондай-ақ қарыз алушының:
осы міндеттеменің қамтамасыз етуі ретінде банктің иелігіне берілген салымдар;
Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне Ұлттық Банк шығарған Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік бағалы қағаздары;
Standard & Poor’s агенттігінің халықаралық шкаласы бойынша «АА» төмен емес тəуелсіз 

рейтингі бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингтік 
бағасы бар шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған мемлекеттік бағалы қағаздар;

тазартылған қымбат металдар;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің кепілдіктері;
банк сатып алған бағалы қағаздар бойынша банктің кепілдіктері түріндегі міндеттемелері 

бойынша қамтамасыз ету сомасы шегеріле отырып есептеледі.
Бір қарыз алушыға келетін тəуекел есебіне мыналар кірмейді:
Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Ұлттық Банкке, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-

ауқат қоры» акционерлік қоғамына, «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік 
қоғамына, «Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына 
қойылатын талаптар, банктің балансынан есептен шығарылған банктің қарыз алушыға қоятын 
талаптары, ХҚЕС сəйкес резервтердің 100 (бір жүз) пайызы қалыптастырылған банктің қарыз 
алушыға қоятын талаптары;

банктің еншілес ұйымға қоятын талаптары;
банктің Банктер туралы заңға сəйкес бұрын еншілес банк болған, қайта құрылымдауды 

жəне бір мезгілде активтер мен міндеттемелерді бас банкке беру операциясын жүзеге асырған 
заңды тұлғаға қоятын талаптары.

58. Банктiң қарыз алушыға қоятын талаптарының олар туындаған күнгi жалпы көлемi 
Қалыптарда белгiленген шектеулер шегiнде болса, бiрақ соңынан соңғы 3 (үш) ай iшiнде банктiң 
меншiктi капиталының деңгейi 5 (бес) пайыздан артық төмендеуiне байланысты көрсетілген 
шектеулерден асып кеткен жағдайда не соңғы 3 (үш) ай iшiнде қарыз алушыға қойылатын та-
лаптар 10 (он) пайыз деп көрсетiлген теңгенiң шетел валютасымен орташа алынған биржалық 
бағамының ұлғаюынан банктiң қарыз алушыға қоятын талаптарының өсуiне байланысты бiр 
қарыз алушыға келетін тəуекел нормативiнiң ең жоғары мөлшерi орындалды деп есептеледi.

Көрсетілген жағдайларда банк шектеулерден асып кету фактiсi туралы уəкiлеттi органды 
дереу хабардар етедi жəне асып кетуді есепті күні жəне осыдан кейінгі 3 (үш) ай ішінде, ал 
«Стресстік активтер қоры» акционерлік қоғамының арнайы қаржы компаниясына берілген 
секьюритилендірілген кредиттердің жиынтық сомасы бойынша шектеуден асып кеткен кез-
де - ағымдағы жəне одан кейінгі тоқсан ішінде жою бойынша міндеттемелер қабылдайды. 
Егер осы асып кету көрсетілген мерзiмде жойылмаған болса, онда бір қарыз алушыға келетін 
тəуекелдің ең жоғары мөлшерiнiң нормативiнен асып кету осы асып кету анықталған күннен 
бастап осы нормативтiң бұзылуы деп қаралады.

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

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

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

 5-тарау. Өтiмдiлiк коэффициенттерi
 61. Өтімділік мынадай коэффициенттермен сипатталады: 
банктің ағымдағы өтімділік коэффициенті;
k4-1, k4-2 жəне k4-3 мерзімді өтімділік коэффициенттері;
k4-4, k4-5 жəне k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттері.
Мерзімді өтімділік жəне мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттерінің ең төмен мəні 

мынадай мөлшерде белгіленеді:
k4 - 0,3;
k4-1 - 1;
k4-2 - 0,9;
k4-3 - 0,8;
k4-4 - 1;
k4-5 - 0,9;
k4-6 - 0,8.
62. Банктің k4 ағымдағы өтімділік коэффициенті банктің орташа айлық өтімділігі жоғары 

активтерінің есептелген сыйақыны ескергендегі талап етуге дейінгі міндеттемелердің орташа 
айлық мөлшеріне қатынасы ретінде есептеледі.

Ағымдағы өтімділік коэффициентін есептеу кезінде талап етуге дейінгі міндеттемелердің 
мөлшеріне барлық талап етуге дейінгі міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысуды жүзеге 
асыру мерзімі белгіленбеген міндеттемелер, банктің еншілес ұйымдарының, банкпен үлестес 
заңды тұлғалардың сыртқы қарыздарды тарту кезінде, сондай-ақ банктің секьюритилендіру 
бойынша мəмілелері шеңберінде берілген кредитордың осы қарыздар бойынша борышкер 
міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен банктің қамтамасыз етілмеген 
кепілдіктері мен кепілдемелері, оның ішінде:

өтеуге дейін 3 (үш) жылдан аз қалған мерзімі бар, 50 (елу) пайызға тең конверсия 
коэффициентіне көбейтілген банктің k2 меншікті капиталының жеткіліктілігі коэффициентінің 
ең төмен мəні;

k4 нормативінің есебіне енгізілетін қарыздарды тарту кезінде берілген банктің кепілдіктері 
мен кепілдемелерін қоспағанда, өтеуге дейін 3 (үш) жыл жəне одан көп қалған мерзімі бар, 
100 (жүз) пайызға тең конверсия коэффициентіне жəне банктің k2 меншікті капиталының 
жеткіліктілігі коэффициентінің ең төмен мəніне көбейтілгендер, сондай-ақ банктерден 
алынған «овернайт» қарыздары мен банк бір түнге тартқан салымдар жəне кредитордың 
міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен мерзімді міндеттемелер, 
оның ішінде жеке жəне заңды тұлғалардың мерзімді жəне шартты депозиттерін, тазартылған 
бағалы металдарды қоспағанда, банктердің мерзімді жəне шартты депозиттері қосылады.

k4-1 мерзімді өтiмдiлiк коэффициентi өтеуге дейін қоса алғанда 7 (жеті) күнге дейін қалған 
мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің орташа айлық мөлшерiне өтiмдiлігі жоғары активтердiң 
орташа айлық мөлшерiнiң қатынасы ретiнде есептеледi.

k4-2 мерзімді өтiмдiлiк коэффициентi өтеуге дейін қоса алғанда 1 (бір) айға дейін қалған 
мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің орташа айлық мөлшерiне жоғары өтiмдi активтердi қоса 
алғанда, өтеуге дейін қоса алғанда 1 (бір) айға дейін қалған мерзімі бар өтімді активтердің 
орташа айлық мөлшерiнiң қатынасы ретiнде есептеледi.

k4-3 мерзімді өтiмдiлiк коэффициентi өтеуге дейін қоса алғанда 3 (үш) айға дейін қалған 
мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің орташа айлық мөлшерiне жоғары өтiмдi активтердi қоса 
алғанда, өтеуге дейінгі қоса алғанда 3 (үш) айға дейін қалған мерзімі бар өтімді активтердің 
орташа айлық мөлшерiнiң қатынасы ретiнде есептеледi.

k4, k4-1, k4-2, k4-3 өтімділік коэффициенттерін есептеу кезінде талап етуге дейінгі 
міндеттемелердің мөлшерінен жəне өтімділігі жоғары активтердің мөлшерінен банк касто-
диан шарты негізінде сақтауға қабылдаған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтары 
алып тасталады.

63. k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициенті шетел валютасындағы өтiмдiлігі жоғары 
активтердiң орташа айлық мөлшерiнiң осы шетел валютасындағы, өтеуге дейін қоса алғанда 
7 (жеті) күнге дейін қалған мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің орташа айлық мөлшерiне 
қатынасы ретiнде есептеледi.

k4-4 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеу кезінде шетел валютасындағы, 
өтеуге дейін 7 (жеті) күнге дейін қалған мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің мөлшеріне 
банктің шетел валютасындағы, өтеуге дейін 7 (жеті) күнге дейін қалған мерзімі бар, 100 (бір 
жүз) пайызға тең конверсиялау коэффициентіне көбейтілген мерзімді мiндеттемелері қосылады.

k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентi өтiмдiлігі жоғары активтердi қоса алғанда, 
шетел валютасындағы, өтеуге дейін қоса алғанда 1 (бір) айға дейін қалған мерзімі бар мерзімді 
өтiмдi активтердiң орташа айлық мөлшерiнің осы шетел валютасындағы, өтеуге дейін қоса 
алғанда 1 (бір) айға дейін қалған мерзімі бар міндеттемелердің орташа айлық мөлшерiнiң 
қатынасы ретiнде есептеледi.

k4-5 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеу кезінде шетел валютасындағы, 
өтеуге дейін қоса алғанда 1 (бір) айға дейін қалған мерзімі бар міндеттемелердің мөлшерiне 
банктің шетел валютасындағы, өтеуге дейін 1 (бір) айға дейін қалған мерзімі бар 90 (тоқсан) 
пайызға тең конверсиялау коэффициентіне көбейтілген мерзімі бар мiндеттемелер қосылады.

k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентi өтiмдiлігі жоғары активтердi қоса алғанда, 
шетел валютасындағы, өтеуге дейін қоса алғанда 3 (үш) айға дейін қалған мерзімі бар өтімді 
активтердің орташа айлық мөлшерiнiң осы шетел валютасындағы, өтеуге дейін қоса алғанда 
3 (үш) айға дейін қалған мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің орташа айлық мөлшерiне 
қатынасы ретiнде есептеледi.

k4-6 мерзімді валюталық өтімділік коэффициентін есептеу кезінде шетел валютасындағы, 
өтеуге дейін қоса алғанда 3 (үш) айға дейін қалған мерзімі бар мерзімді мiндеттемелердің 
мөлшерiне банктің шетел валютасындағы, өтеуге дейін 3 (үш) айға дейін қалған мерзімі бар, 
80 (сексен) пайызға тең конверсиялау коэффициентіне көбейтілген мерзімі бар мiндеттемелер 
қосылады.

64. Мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттері Standard & Рооr’s агенттігінің «А» 
төмен емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар елдердің жиынтығында шетел валюталары жəне «еуро» валюта-
сы бойынша есептеледі, оларда алдыңғы есепті айдағы міндеттемелерінің орташа айлық 
мөлшері банктің алдыңғы есепті айдағы міндеттемелерінің орташа айлық мөлшерінің 1 (бір) 
пайызынан кем болмайды.

Standard & Рооr’s агенттігінің «А» төмен тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар немесе тиісті рейтингтік бағасы жоқ 
елдердің шетел валюталары бойынша мерзімді валюталық өтімділік коэффициенттері əрбір 
шетел валютасы бойынша есептеледі, онда алдыңғы есепті айдағы міндеттемелердің орташа 
айлық мөлшері банктің алдыңғы есепті айдағы міндеттемелерінің орташа айлық мөлшерінің 
1 (бір) пайызынан кем болмайды.

65. Мыналар:
1) қолма-қол ақша;
2) орталық депозитарийдің шоттарындағы меншікті ақша;
3) клирингтік ұйымның шоттарындағы банктің кепілдікті, маржалық жарналары болып 

табылатын меншікті ақша;
4) тазартылған бағалы металдар;
5) Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне Ұлттық Банк шығарған Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары, «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» 
акционерлік қоғамы жəне «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы 
шығарған бағалы қағаздар;

6) Ұлттық Банктегі, Қазақстан Республикасының банктеріндегі, сондай-ақ Standard & Poor’s 
агенттігінің «ВВВ-» төмен емес ұзақмерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік 

агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-банктердегі талап 
етуге дейінгі салымдар;

7) Қазақстан Республикасының банктерінде, сондай-ақ Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ-
» төмен емес ұзақ мерзімді борыштық рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар бейрезидент-банктерде бір түнге орналастырылған 
салымдар;

8) Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8594 болып тіркелген 
«Рейтингтік агенттіктерді жəне банктер мəмілелерін жүзеге асыра алатын облигацияларға 
арналған ең төмен талап етілетін рейтингіні белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 28 маусымдағы № 141 қаулысында белгіленген 
деңгейден төмен емес шетел валютасындағы тəуелсіз ұзақмерзімді рейтингі бар елдердің 
мемлекеттік бағалы қағаздары;

9) «ВВВ-» төмен емес (Standard & Poor’s жəне (немесе) Fitch рейтингтік агенттіктерінің 
жіктеуі бойынша) немесе «ВааЗ» төмен емес (Moody’s Investors Service рейтингтік агенттігінің 
жіктеуі бойынша) рейтингі бар шетелдік эмитенттердің облигациялары;

10) Ұлттық Банктегі өтеу мерзімі күнтізбелік 7 (жеті) күнге дейінгі мерзімді депозиттер;
11) Standard & Poor’s рейтингтік агенттігінің «ВВВ-»-тен төмен емес ұзақмерзімді борыштық 

рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі бар 
Қазақстан Республикасының резидент жəне бейрезидент-банктеріне берілген «овернайт» 
қарыздары өтімділігі жоғары активтердің есебіне қосылады.

66. Банк кері сатып алу талабымен сатқан немесе кепілге берілген немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес өзгеше ауыртпалық салынған бағалы қағаздарды 
қоспағанда, Қалыптардың 65-тармағында көрсетілген бағалы қағаздар өтімділігі жоғары 
активтердің есебіне қосылады.

67. Банктің баланстық шоттарында есепке алынатын валюталық своп операциялары бой-
ынша талаптардың сомасы, егер осы мəмілелер бойынша міндеттемелер банктің баланстық 
шоттарында есепке алынған жəне мерзімді өтімділік коэффициенттерінің есебіне алынған 
жағдайда, өтiмдiлігі жоғары активтердiң есебіне қосылады.

68. Өтiмдi активтер есебiне халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына, оффшорлық 
аймақтар аумағында тiркелген заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары не Экономикалық 
ынтымақтастық жəне даму жөнiндегi ұйыммен ақпарат алмасу жөнiнде мiндеттеме 
қабылдамаған оффшорлық аумақтар тiзбесiне енгiзiлген мемлекеттердiң аумағында тiркелген 
заңды тұлғалар немесе олардың азаматтары болып табылатын Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттерiне немесе аталған оффшорлық аумақтарда тiркелген заңды тұлғаларға 
қатысты еншiлес болып табылатын ұйымдарға қойылатын талаптарға қалыптасқан резерв-
тер шегеріле отырып, өтімділігі жоғары активтердi қоса алғанда барлық қаржылық активтер 
қосылады. Қарыздар қарыз шартына сəйкес өтеу кестелерi бойынша қосылады.

Қалыптардың 65-тармағының 5), 8) жəне 9) тармақшаларында көрсетілген, өтімділігі 
жоғары активтердің есебіне қосылмайтын бағалы қағаздар міндеттемелердің мөлшерін есеп-
теуге қосылатын міндеттемелердің қамтамасыз етуі болып табылады деген талаппен өтімді 
активтердің есебіне қосылады.

Осы бағалы қағаздарды өтімді активтердің есебіне қосқан кезде, бағалы қағаздар бой-
ынша өтегенге дейін қалған мерзім ретінде қамтамасыз етуі осы бағалы қағаздар болатын 
міндеттемелерді өтеуге дейінгі мерзім алынады.

69. Мерзімді міндеттемелердің есебіне есепті жүзеге асырудың мерзімі белгіленген барлық 
міндеттемелер қосылады.

Талап етілгенге дейін міндеттемелер, сондай-ақ банктерден алынған «овернайт» 
қарыздары жəне бір түнге банктерден тартылған салымдар мерзімді міндеттемелердің 
есебіне қосылмайды.

70. Өтімділік коэффициенттерін есептеу кезінде өтімділігі жоғары активтерді қоса алғанда, 
өтімді активтер мен мерзімді міндеттемелер мөлшеріне есептелген сыйақы, дисконттар, 
сыйлықақылар, əділ құнды оң (теріс) түзету шоттары қосылады.

71. Өтімділік қалыптары орташа айлық негізде айқындалатын өтімділік коэффициенттерінің 
есептік мəндеріне қарамастан, мынадай жағдайларда:

1) банкте есепті кезең ішінде кредиторлар мен салымшылар алдында мерзімі өткен 
міндеттемелер болған кезде;

2) банк жеке тұлғалардың жаңадан тартылған (теңгемен жəне шетел валютасымен) 
депозиттері бойынша депозиттерге міндетті кепілдік беруді жүзеге асыратын ұйымның ди-
ректорлар кеңесі белгілейтін жəне оларды сақтау үшін банктерге ұсынылатын ең жоғары 
(ұсынылатын) сыйақы мөлшерлемелерін асырған кезде орындалмаған болып саналады.

 6-тарау. Өтімділікті өтеу коэффициенттері жəне нетто тұрақты қорландыру 
72. Өтімділікті өтеу коэффициенті сапасы жоғары өтімді активтердің өтімділікті өтеу 

коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде банктің операциялары бойын-
ша ақша қаражаттың нетто əкетілуіне қатысты есептеу күніндегі жағдай бойынша қатынасы 
ретінде есептеледі.

Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу мақсатында сапасы жоғары өтімді активтер деп 
мынадай талаптарға сай келетін активтер танылады:

банктің иелігіндегі жəне активтермен операциялар жүргізу арқылы ақша қаражатын де-
реу алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді (репо, своп операциялары бойынша жəне тартылатын 
қаражат бойынша қамтамасыз етуге сату, беру);

банктің міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету болып табылмайды жəне репо, своп опе-
рациялары жəне қайтарымдылық негізде жасалатын өзге де операциялар бойынша берілген 
бағалы қағаздар қосылмайды;

кассадағы қолма-қол ақшаны сақтаудың ең аз қалдығын қамтамасыз етуге немесе банктің 
қызметін қамтамасыз ету шығыстарын жүзеге асыруға арналмаған;

банктің меншігінде болады, оның ішінде банктің бағалы қағаздарды репо, своп операция-
лары шеңберінде, оларды қайтару міндеттемелерін орындау мерзімі басталғанға дейін тар-
тылатын қаражат бойынша қамтамасыз етумен сату, беру құқықтарына шектеулер болмаған 
жағдайда қайтарымды негізде жасалатын операциялар (кері репо, своп операциялары жəне 
басқа да операциялар) шеңберінде алынған не орналастырылған қаражат жəне туынды қаржы 
құралдарымен мəмілелер жөніндегі міндеттемелерді орындауды қамтамасыз ету ретінде 
алынған бағалы қағаздар. Банк бағалы қағаздарды орналастырылған қаражат, кері репо 
операциялары немесе туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша қамтамасыз етуге 
басқа қарсы агентке берген жағдайда, бағалы қағаздар бастапқы меншік иесі өтімділікті өтеу 
коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде оларды қайтаруы мүмкін болмаған 
кезде сапасы жоғары өтімді активтердің есебіне қосылады.

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

74. Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер деп Қалыптардың 72-тармағында 
белгіленген талаптарды қанағаттандыратын жəне:

1) қолма-қол ақша;
2) Ұлттық Банктегі депозиттер;
3) Қазақстан Республикасының Үкiметiне, Ұлттық Банкке қойылатын талаптар, оның ішінде 

Қазақстан Республикасының Үкiметi, Ұлттық Банк кепілдік берген бағалы қағаздар;
4) шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне жəне шет мемлекеттердің орталық банктеріне, 

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

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

қаржы ұйымдарының немесе олармен үлестес ұйымдардың міндеттемелері болып та-
былмайды;

5) егер шет мемлекеттердің орталық үкіметтеріне жəне шет мемлекеттердің орталық 
банктеріне қойылатын талаптар Қалыптарға 5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк 
тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес 0 (нөл) пайыздан 
жоғары кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін жағдайда, шет мемлекеттердің 
орталық үкіметтеріне жəне шет мемлекеттердің орталық банктеріне эмитент-елдің валю-
тасымен номинирленген бағалы қағаздар түрінде қойылатын талаптар болып табылатын 
активтер танылады.

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

1) егер Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына қойылатын талап-
тар Қалыптарға 5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша 
мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес 20 (жиырма) пайыз кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленетін жағдайда, Қазақстан Республикасының жергілікті билік 
органдарына қойылатын талаптар, оның ішінде Қазақстан Республикасының жергілікті билік 
органдары шығарған бағалы қағаздар;

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

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

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

қаржы ұйымдарының немесе олармен үлестес ұйымдардың міндеттемелері болып та-
былмайды;

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

4) банктің немесе онымен үлестес ұйымдардың міндеттемесі болып табылмайтын туын-
ды қаржы құралдарын жəне реттелген борышты қоспағанда, ипотекалық бағалы қағаздар 
түрінде қойылатын талаптар.

Қалыптардың осы тармағының 3) жəне 4) тармақшаларында көрсетілген талаптар мынадай 
талаптардың əрқайсысын қанағаттандырады:

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

Қалыптарға 8-қосымшаға сəйкес, Халықаралық қор биржаларымен болып танылатын 
сауда-саттықты ұйымдастырушылардың тiзiмiнде көрсетілген халықаралық қор биржала-
рында еркін айналыста;

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

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

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

Сапасы жоғары өтімді активтердің құрамына Қалыптардың 72-тармағында көзделген та-
лаптар қанағаттандырылған жағдайда, пайда немесе зиян арқылы əділ құны бойынша есепке 
алынатын бағалы қағаздар жəне сату үшін қолда бар бағалы қағаздар қосылады.

Бұл ретте сапасы жоғары өтімді активтердің құрамына Қазақстан Республикасының Үкіметі 
шығарған Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздарын қоспағанда, өтеуге дейін 
ұсталатын бағалы қағаздар портфеліндегі бағалы қағаздар қосылмайды.

76. Ақша қаражатының нетто əкетілуі мынадай формула бойынша есептеледі:
егер АК>0,75хАƏ болған жағдайда, АҚНƏ=АƏ-0,75хАƏ;
егер АК<0,75хАƏ болған жағдайда, АҚНƏ =АƏ-АК, мұнда:
АҚНƏ - ақша қаражатының нетто əкетілуі;
АƏ – ақшаның əкетілуі;
АК – ақшаның келуі.
Ақшаның əкетілуі Қалыптардың 77-тармағына сəйкес есептеледі, ақшаның келуі 

Қалыптардың 78-тармағына сəйкес есептеледі.
77. Ақшаның əкетілуі банктің мынадай міндеттемелері бойынша Қалыптарға 14-қосымшаға 

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

жеке тұлғалар алдындағы міндеттемелер бойынша ақшаның əкетілуі (ағымдағы шоттар, 
талап еткенге дейінгі салымдар, мерзімді жəне шартты талаптар бойынша, өтеу мерзімі 
белгіленбеген міндеттемелер бойынша). Жеке тұлғалардың мерзімді салымдарын мерзімінен 
бұрын алу мүмкіндігі болған жағдайда мұндай міндеттемелер олардың орындалу мерзіміне 
қарамастан коэффициентке толық көлемде қосылады. Банк берген қарыздар бойынша 
қамтамасыз ету түріндегі салымдар тиісті қарыздың өтеу мерзіміне сəйкес есепке қосылады;

банк активтерімен қамтамасыз етілмеген, белгіленген орындалу мерзімі жоқ не толық 
орындалу мерзімі 1 (бір) айдан аспайтын немесе өтімділікті өтеу 

коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде заңды тұлғалар, шағын 
кəсіпкерлік субъектілері алдындағы міндеттемелер бойынша ақша əкетілуі (басқа кредиторлық 
берешекті қоспағанда, депозиттер, кредиттер, бағалы қағаздар бойынша), оның ішінде заңды 
тұлғалар, шағын кəсіпкерлік субъектілердің бастамасы бойынша;

банк активтерімен қамтамасыз етілген, орындалу мерзімі 1 (бір) айдан аспайтын немесе 
өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде заңды тұлғалар 
алдындағы міндеттемелер бойынша ақшаның əкетілуі (басқа кредиторлық берешекті 
қоспағанда, депозиттер, кредиттер, бағалы қағаздар, қарыз операциялары бойынша);

егер міндеттемелерді орындау өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі 
күнтізбелік ай ішінде көзделетін болса, толық орындалу мерзімі өтімділікті өтеу коэффициентін 
есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде не олардың толық орындалу мерзіміне қарамастан 
шартты жəне ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның əкетілуі.

Ақшаның əкетілуін есептеу мақсатында жеке тұлғалардың депозиттері тұрақты жəне 
тұрақтылығы төмен болып жіктеледі.

Тұрақты депозиттер «Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi банктерінде 
орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» 2006 жылғы 7 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабында белгіленген мөлшерде жеке тұлғалардың 
кепілдік берілетін депозиттерін қамтиды.

Тұрақтылығы төмен депозиттер «Қазақстан Республикасының екiншi деңгейдегi 
банктерінде орналастырылған депозиттерге міндетті кепілдік беру туралы» 2006 жылғы 7 
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабында белгіленген мөлшерден асатын 
сомада жеке тұлғалардың кепілдікті болып табылмайтын не кепілдікті болып табылатын 
депозиттерін қамтиды.

Жеке тұлғалардың депозиттерін жіктеу кезінде депозиттер əрбір клиент бойынша ұлттық 
жəне шетел валюталарындағы депозиттер бойынша жеке есепке алынады.

Ақшаның əкетілуін есептеу мақсатында жеке тұлғалардың барлық депозиттерін банк 
тұрақтылығы төмен деп жіктейді.

Заңды тұлғалардың, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің алдындағы банктің активтерімен 
қамтамасыз етілмеген міндеттемелер бойынша ақшаның əкетілуі заңды тұлғалардың, шағын 
кəсіпкерлік субъектілерінің алдындағы банктің қамтамасыз етілмеген міндеттемелерін жəне 
клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты 
салымдарды қамтиды.

Егер клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен бай-
ланысты салым шартында кем дегенде күнтізбелік 30 (отыз) күн бұрын шарттың бұзылуы 
туралы алдын ала хабардар ету талабы көзделетін болса, не осы талап болмаған жағдайда 
шартты бұзу салым мөлшерінің 2 (екі) 

 пайызынан асатын мөлшерде айыппұл төлеуге əкеп соқтыратын болса, клирингтік, 
кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдар 
ақша əкетілуінің есебіне қосылады.

Клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты 
салымдар бойынша міндеттемелер клиенттің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жеткілікті 
шоттағы ақшаның ең аз қалдығына тең мөлшерде айқындалады. Клиенттің қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін жеткілікті шоттағы ақшаның ең аз қалдығын айқындау əдістемесін банк 
дербес белгілейді.

Заңды тұлғалардың алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз етілмеген міндеттемелер 
бойынша, сондай-ақ бағалы қағаздар қарызының шарттары бойынша ақшаның əкетілуі бірінші 
жəне екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз етілген банктің 
міндеттемелерін, Қалыптарға 5-қосымшаға сəйкес Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi 
бойынша мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне сəйкес 20 (жиырма) пайыздан аспайтын 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін Қазақстан Республикасының жергілікті 
билік органдарының жəне халықаралық қаржы ұйымдарының алдындағы міндеттемелерді 
жəне қамтамасыз етілуі жəне бірінші немесе екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді актив 
болып табылмайтын өзге де міндеттемелерді қамтиды.

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

шарт талаптарына сəйкес банктің ағымдағы рейтингісінен 1 (бір), 2 (екі) не 3 (үш) сатыға 
дейін банктің ұзақмерзімді немесе қысқамерзімді кредиттік рейтингі төмендеуі қосымша 

қамтамасыз ету үшін өтімділікті тарту, ақша төлемі, шарт бойынша міндеттемелерді мерзімінен 
бұрын орындау түрінде қосымша қажеттілікке əкеп соғатын болса, шартты міндеттемелер, 
туынды қаржы құралдарымен мəмілелер жəне өзге де операциялар бойынша өтімділіктегі 
қосымша қажеттілік толық көлемде;

нарықтық құны өзгерген кезде ақша аударымы болжанатын туынды қаржы құралдары 
мен өзге де операциялар бойынша позицияларды нарықтық бағалаудың өзгеруіне байланы-
сты өтімділіктегі қосымша қажеттілік. Ақшаның əкетілу есебінде алдыңғы 24 (жиырма төрт) 
айдағы көрсетілген кезеңде ақшаның келуін шегергендегі ақшаның əкетілуіне тең ең көп 30 
(отыз) күндік ақшаның нетто əкетілуі есепке алынады;

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

клиенттің туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша банкке берілген қамтамасыз 
ету бөлігін дереу қайтаруды талап ету құқығымен байланысты, берілген қамтамасыз ету 
көлемінің қажетті көлемінен толық асып кету көлемінде асуымен негізделген ақшаның əкетілуі;

банктің қамтамасыз етуді ұсынуы көзделетін операциялар бойынша өтімділікке деген 
қосымша қажеттілік жəне егер қамтамасыз ету ұсынылмаған жағдайда, шарттың талаптарына 
сəйкес қарсы агенттің қамтамасыз етуді талап ету құқығы;

қамтамасыз етуді банкпен келісусіз сапасы жоғары өтімді активтер болып табылмайтын 
активтерге ауыстыру көзделетін операциялар бойынша өтімділікке деген қосымша қажеттілік;

банк шығарған, активтер бойынша ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз етілген жəне 
өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде өтеу мерзімі бар 
(оның ішінде ипотекалық бағалы қағаздар бойынша) бағалы қағаздар бойынша ақшаның 
əкетілуі;

банктің еншілес арнайы ұйымдары шығарған, күнтізбелік өтімділікті өтеу коэффициентін 
есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде өтеу мерзімі бар активтер бойынша ақшаның келіп 
түсуімен қамтамасыз етілген бағалы қағаздар бойынша ақшаның əкетілуі (ұстаушының толық 
немесе ішінара мөлшерде мерзімінен бұрын сатып алуға талап қою құқығы көзделетін туынды 
қаржы құралдарын есептегенде).

Банктің еншілес арнайы ұйымдары деп банктің кепілдігімен бағалы қағаздарды шығару 
жəне орналастыру мақсатында құрылған Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-
еншілес арнайы ұйымдар жəне секьюритилендіру мəмілелері үшін құрылған арнайы қаржы 
компаниялары түсініледі.

Қосымша ақшаның əкетілуін есептеу мақсатында шартты міндеттемелер, көрсетілген 
міндеттемелер қайтарусыз болып табылған жағдайда, пайдаланылмаған кредиттік желілер 
мен өтімділік желілерін қамтиды.

Өтімділік желілері деп банктің мынадай:
клиенттің бұдан бұрын шығарған бағалы қағаздарын өтеу үшін клиентке ақша ұсыну;
бағалы қағаздарды бастапқы орналастыру жəне (немесе) қайталама нарықта клиенттің 

бағалы қағаздарымен операциялар бойынша міндеттемелер шеңберінде клиенттің бағалы 
қағаздарын сатып алу міндеттемелері түсініледі.

Қосымша ақшаның əкетілуін есептеу мақсатында шартты міндеттемелер өтімділікті өтеу 
коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде орындалуға жататын шығарылған 
бағалы қағаздар бойынша клиент міндеттемесінің мөлшерінен аспайтын мөлшердегі өтімділік 
желілері ретінде қосылады. Пайдаланылмаған шартты міндеттеменің қалған бөлігі, сондай-ақ 
қаржылық емес ұйымдарға айналым қаражатын толықтыруға берілген міндеттемелер кредиттік 
желілер ретінде шартты міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның əкетілу есебіне қосылады.

Пайдаланылмаған кредиттік желілер мен өтімділік желілері қамтамасыз етуге 
берілген не қамтамасыз етуге берілуге жататын жəне мынадай талаптардың əрқайсысын 
қанағаттандыратын активтерді шегеру ескеріле отырып қосымша ақшаның əкетілу есебіне 
қосылады:

бірінші жəне екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтер болып табылады;
банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің құрамына енгізілмеген;
қайтарымдылық негізінде жасалатын операцияларды жүргізу үшін қолжетімді;
мерзімінен бұрын қайтару туралы талап қою құқығы жоқ.
Қалыптардың 14-қосымшасына сəйкес Банктің ақша əкетілуі мен əкелінуі кестесінің 20, 

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

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

қайтарымдылық негізінде жасалатын операцияларды (кері репо, своп операциялары жəне 
өзге де операциялар) қоса алғанда, қамтамасыз етілген қарыз операциялары;

негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі өткен берешегі бар 
қарыздарды қоспағанда, жеке жəне заңды тұлғаларға, шағын кəсіпкерлік субъектілеріне 
берілген кредиттер;

туынды қаржы құралдары;
өзге ақшаның əкелінуі.
Сапасы жоғары өтімді активтер бойынша ақшаның əкелінуі ақшаның əкелінуін есептеу 

кезінде есепке алынбайды.
Қамтамасыз етілген қарыз операциялары бойынша ақшаның əкелінуі өтімділікті өтеу 

коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде өтеу мерзімі бар, бірінші жəне 
екінші деңгейлердегі сапасы жоғары өтімді активтермен жəне бірінші жəне екінші деңгейлердегі 
сапасы жоғары өтімді активтер болып табылмайтын өзге де активтермен қамтамасыз етілген 
қарыз операцияларын, сондай-ақ қамтамасыз етуге бағалы қағаздарды сатып алу-сатуды 
жасау үшін (маржалық мəмілелер) берілген қарыздарды қамтиды.

79. Банктер 2016 жылғы 1 шілде - 2018 жылғы 31 наурыз аралығында өтімділік тəуекелін 
бағалау мақсатында өтімділікті өтеу коэффициентін есептейді. Өтімділікті өтеу коэффициенті 
есептеу нəтижелері уəкілетті органға ай сайынғы негізде ұсыныла отырып, айдың соңғы жұмыс 
күнінде есептеледі. Өтімділікті өтеу коэффициентінің ең төмен мəні мынадай мөлшерде 
белгіленеді: 

2018 жылғы 1 сəуір - 2018 жылғы 30 маусым аралығында - 0,6;
2018 жылғы 1 шілде - 2019 жылғы 30 маусым аралығында - 0,7;
2019 жылғы 1 шілде - 2020 жылғы 30 маусым аралығында - 0,8;
2020 жылғы 1 шілде - 2021 жылғы 30 маусым аралығында - 0,9;
2021 жылғы 1 шілдеден бастап - 1,0.
80. Нетто тұрақты қорландыру коэффициенті қолжетімді тұрақты қорландырудың талап 

етілетін тұрақты қорландыруға қатынасы ретінде есептеледі.
Қолжетімді тұрақты қорландырудың мөлшері бухгалтерлік баланс деректеріне сəйкес 

міндеттемелер мен Қалыптардың 11-тармағында көрсетілген инвестицияларды шегергенге 
дейінгі меншікті капиталдың Қалыптарға 15-қосымшаға сəйкес Қолжетімді тұрақты қорландыру 
міндеттемелерінің кестесінде белгіленген қолжетімді тұрақты қорландыру коэффициенттеріне 
көбейтілген сома ретінде есептеледі.

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

81. Банктер 2018 жылғы 1 қаңтар - 2018 жылғы 31 желтоқсан аралығында өтімділік тəуекелін 
бағалау мақсатында есептеу нəтижелерін уəкілетті органға ай сайынғы негізде ұсына отырып, 
нетто тұрақты қорландыру коэффициентін есептейді. 

Нетто тұрақты қорландыру коэффициентінің ең төмен мəні 2019 жылғы 1 қаңтардан ба-
стап 1,0 мөлшерінде белгіленеді.

 7-тарау. Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 
міндеттемелерге капиталдандыру

 82. Банктерді Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы міндеттемелерге 
капиталдандыру k7, k8 жəне k9 коэффициенттерімен сипатталады.

Коэффициенттердің ең жоғары мəні мынадай мөлшерде белгіленеді:
k7 - 1;
k8 - 2;
k9 - 3.
83. k7 коэффициенті Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы қысқа 

мерзімді міндеттемелер сомасының банктің меншікті капиталына қатынасы ретінде есептеледі.
Осы коэффициентті есептеу мақсатында Қазақстан Республикасының бейрезиденттері 

алдындағы міндеттемелер сомасына мыналар қосылады:
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы талап етілгенге дейінгі 

міндеттемелер, оның ішінде есеп айырысуды жүзеге асыру мерзімі белгіленбеген 
міндеттемелер;

Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы бастапқы өтеу мерзімі қоса 
алғанда 1 (бір) жылға дейінгі мерзімді міндеттемелер;

кредитордың міндеттемелерді мерзімінен бұрын өтеуді талап ететін шартсыз құқығымен 
Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы мерзімді міндеттемелер, оның ішінде 
жеке жəне заңды тұлғалардың мерзімді жəне шартты депозиттерін қоспағанда, банктердің 
мерзімді жəне шартты депозиттері.

Осы коэффициентті есептеу мақсатында Қазақстан Республикасының бейрезиденттері 
алдындағы міндеттемелер сомасынан мыналар алып тасталады:

өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14365 болып тіркелген Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен (бұдан əрі – № 
203 қаулы) бекітілген Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану 
қағидаларына сəйкес экономиканың «басқа қаржы ұйымдары - коды 5», «мемлекеттік қаржылық 
емес ұйымдар - коды 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7» жəне «үй 
шаруашылықтарына қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - коды 8» секторлары-
на кіретін шетел компанияларының филиалдары мен өкілдіктері алдындағы қысқамерзімді 
міндеттемелер;

халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері алдындағы қысқамерзімді міндеттемелер;

2013 жылғы 1 қаңтардан бастап халықаралық есеп айырысу жүйелері (ClearstreamBanking 
S.A. жəне EuroclearBankSA/NV) болып табылатын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері 
алдындағы қысқамерзімді міндеттемелер;

банктің кастодиандық шарт негізінде сақтауға қабылдаған қаражаттың инвестицияланбаған 
қалдықтары;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-бас банктің алдындағы реттелген борыштық 
міндеттемелер.

84. k8 коэффициенті банктің Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 
жиынтық міндеттемелері, k8 нормативінің есебіне қосылатын қарыздарды тарту кезінде 
берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, банктің еншілес ұйымдары, 
банкпен үлестес заңды тұлғалар сыртқы қарыздарды тарту кезінде берілген, сондай-ақ 
банктің секьюритилендіру бойынша мəмілелері шеңберіндегі кредитордың осы қарыздар 
бойынша борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен банктің 
қамтамасыз етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері сомасының банктің меншікті капиталы-
на қатынасы ретінде есептеледі жəне Қалыптардың 82-тармағында көрсетілген ең жоғары 
қалыптық мəннен аспайды.

k8 коэффициентін есептеу мақсатында банктің Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері алдындағы жиынтық міндеттемелерінен мыналар алып тасталады:

банк айналымға шығарған Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріндегі борыштық 
бағалы қағаздар;

банк кепілдік беретін жəне банктің бухгалтерлік балансында есептелетін сомалар бөлігінде 
банк арнайы мақсаттағы еншілес ұйымдар арқылы шығарған бағалы қағаздар;

өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, № 203 қаулыға 
сəйкес экономиканың «басқа қаржы ұйымдары - коды 5», «мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар 
- коды 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7» жəне «үй шаруашылықтарына 
қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - коды 8» секторларына кіретін шетел 
компанияларының филиалдары мен өкілдіктері алдындағы міндеттемелер;

халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Республикасының бейрезиденттері 
алдындағы міндеттемелер;

банктің кастодиандық шарт негізінде сақтауға қабылдаған қаражаттың инвестицияланбаған 
қалдықтары;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - бас банктің алдындағы реттелген борыштық 
міндеттемелер.

85. k9 коэффициенті банктің Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 
жиынтық міндеттемелері, k9 нормативінің есебіне қосылатын қарыздарды тарту кезінде 
берілген банктің кепілдіктері мен кепілдемелерін қоспағанда, банктің еншілес ұйымдары, 
банкпен үлестес заңды тұлғалар сыртқы қарыздарды тарту кезінде берілген, сондай-ақ банктің 
секьюритилендіру бойынша мəмілелері шеңберіндегі кредитордың осы қарыздар бойынша 
борышкер міндеттемелерін мерзімінен бұрын өтеуді талап ету құқығымен банктің қамтамасыз 
етілмеген кепілдіктері мен кепілдемелері жəне олардың Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес теңгемен шығарылған борыштық бағалы қағаздарын қоспағанда, 
айналысқа шығарған борыштық бағалы қағаздары сомасының банктің меншікті капиталы-
на қатынасы ретінде есептеледі жəне Қалыптардың 82-тармағында көрсетілген ең жоғары 
қалыптық мəннен аспайды.

k9 коэффициентін есептеу мақсатында банктің Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері алдындағы жиынтық міндеттемелерінен мыналар алып тасталады:

банк айналымға шығарған Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріндегі борыштық 
бағалы қағаздар;

өз қызметін Қазақстан Республикасының аумағында жүзеге асыратын, № 203 қаулыға 
сəйкес экономиканың «басқа қаржы ұйымдары - коды 5», «мемлекеттік қаржылық емес ұйымдар 
- коды 6», «мемлекеттік емес қаржылық емес ұйымдар - коды 7» жəне «үй шаруашылықтарына 
қызмет көрсететін коммерциялық емес ұйымдар - коды 8» секторларына кіретін шетел 
компанияларының филиалдары мен өкілдіктері алдындағы міндеттемелер;

халықаралық қаржы ұйымдары болып табылатын Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері алдындағы міндеттемелер;

банктің кастодиандық шарт негізінде сақтауға қабылдаған қаражаттың инвестицияланбаған 
қалдықтары;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - бас банктің алдындағы реттелген борыштық 
міндеттемелер.

  8-тарау. Банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру 
коэффициенті

 86. Қазақстан Республикасының Үкіметі құрылтайшысы болып табылатын банктерді 
қоспағанда, банктер меншікті жəне тартылған қаражатын есепті ай ішінде ішкі активтерге мы-
надай формула бойынша орналастырады.

2016 жылғы 1 мамырдан бастап:

мұндағы:
ІАК - банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті;
ІА- ХҚЕС сəйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) ескеріле отырып, есепті айда 

қалыптасқан ішкі активтердің орташа айлық шамасы;
ІМ - реттелген борыштың орташа айлық шамаларының, банк шетел валютасында шығарған 

борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың, 
Қалыптардың 88-тармағының екінші бөлігінде айқындалған ішкі міндеттемелердің есепті 
айда қалыптасқан сомасы;

ЖК - бухгалтерлік баланс деректеріне сəйкес жарғылық капиталдың есепті айда 
қалыптасқан орташа айлық шамасы;

МК - бухгалтерлік баланстың деректеріне сəйкес меншікті капиталдың есепті айда 
қалыптасқан орташа айлық шамасы, не

мұндағы:

ІАК - банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті;
ІА - ХҚЕС сəйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) ескеріле отырып, айдың 

соңында қалыптасқан активтер (ақша) жəне Қазақстан Республикасының резиденттеріне 
талаптар (орналастырылған салымдар, берілген қарыздар, үлестік жəне борыштық бағалы 
қағаздар, дебиторлық берешек), Қазақстан Республикасының резиденттері-заңды тұлғалардың 
жарғылық капиталына қатысу, материалдық емес активтерді жəне тазартылған бағалы ме-
талдар, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан (тұрған) жылжымалы жəне 
жылжымайтын мүлік;

РБ - мерзімі өткен берешек, есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, оң (теріс) 
түзетулер ескеріле отырып, айдың соңында қалыптасқан реттелген борыш;

МҚҚ - мерзімі өткен берешек, есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, оң (теріс) 
түзетулер ескеріле отырып, айдың соңында қалыптасқан мерзімсіз қаржы құралдары;

БҚБ - банк шетел валютасында шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, 
мерзімі өткен берешек, есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, оң (теріс) түзетулер 
ескеріле отырып, айдың соңында қалыптасқан банк шығарған борыштық бағалы қағаздар;

ІМ - Қазақстан Республикасының резиденттері алдындағы реттелген борышты, Қазақстан 
Республикасының резиденттеріндегі мерзімсіз қаржы құралдарын, Қазақстан Республикасының 

резиденттеріндегі банк шығарған борыштық бағалы қағаздарды жəне кастодиандық шарт 
негізінде банк қабылдаған қаражаттың инвестицияланбаған қалдықтарын қоспағанда, мерзімі 
өткен берешек, есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, оң (теріс) түзетулер ескеріле 
отырып, айдың соңында қалыптасқан Қазақстан Республикасының резиденттері алдындағы 
міндеттемелер;

МК - 2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері-еншілес ұйымдардың реттелген борышына салынған инвестициялар 
мөлшерінен аспайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденттері-еншілес ұйымдардың 
реттелген борышына инвестицияларды шегергенде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері-еншілес ұйымдардың акцияларына инвестицияларды шегергенде, 
бухгалтерлік баланстың деректеріне сəйкес меншікті капиталдың айдың соңында қалыптасқан 
шамасы.

2016 жылғы 1 маусымнан бастап:

 мұндағы:
 - банктер қаражатының бір бөлігін ішкі активтерге орналастыру коэффициенті;
 - ХҚЕС сəйкес қалыптастырылған резервтер (провизиялар) ескеріле отырып, есепті 

айда қалыптасқан ішкі активтердің орташа айлық шамасы;
 - реттелген борыштың орташа айлық шамаларының, банк шетел валютасында шығарған 

борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк шығарған борыштық бағалы қағаздардың, 
Қалыптардың 88-тармағының екінші абзацында айқындалған ішкі міндеттемелердің есепті 
айда қалыптасқан сомасы;

 - бухгалтерлік баланстың деректеріне сəйкес жарғылық капиталдың есепті айда 
қалыптасқан орташа айлық шамасы;

МК - бухгалтерлік баланстың деректеріне сəйкес меншікті капиталдың есепті айда 
қалыптасқан орташа айлық шамасы.

87. Қазақстан Республикасының Үкіметі құрылтайшысы болып табылатын банктерді 
қоспағанда, банктер есепті ай ішінде меншікті жəне тартылған қаражатын күн сайын ішкі ак-
тивтерге мынадай формулаға сəйкес орналастырады:

 мұндағы:
ІА - ХҚЕС сəйкес қалыптастырылған резервтерді (провизияларды) ескере отырып, ағымдағы 

күннің соңындағы ішкі активтер шамасы;
ІМ(-1) - реттелген борыштың орташа айлық шамаларының, банк шетел валютасында 

шығарған борыштық бағалы қағаздарды қоспағанда, банк шығарған борыштық бағалы 
қағаздардың, Қалыптардың 88-тармағының екінші бөлігінде айқындалған ішкі міндеттемелердің 
есепті айдың алдындағы айда қалыптасқан сомасы;

ЖК(-1) - бухгалтерлік баланстың деректеріне сəйкес жарғылық капиталдың есепті айдың 
алдындағы айда қалыптасқан орташа айлық шамасы;

МК(-1) - бухгалтерлік баланстың деректеріне сəйкес меншікті капиталдың есепті айдың 
алдындағы айда қалыптасқан орташа айлық шамасы.

88. Банктің ішкі активтері активтерді (ақшаны) жəне Қазақстан Республикасының 
резиденттеріне талаптарды (орналастырылған салымдар, берілген қарыздар, үлестік жəне 
борыштық бағалы қағаздар, дебиторлық берешек), Қазақстан Республикасының резиденттері 
заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысуды, материалдық емес активтерді жəне 
тазартылған бағалы металдарды, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан (тұрған) 
жылжымалы жəне жылжымайтын мүлікті білдіреді.

Банктің ішкі міндеттемелері Қазақстан Республикасының резиденттері алдындағы 
реттелген борышты, Қазақстан Республикасының резиденттеріндегі мерзімсіз қаржы 
құралдарын, банк шығарған, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының портфеліндегі 
борыштық бағалы қағаздарды жəне кастодиандық шарт негізінде банк қабылдаған қаражаттың 
инвестицияланбаған қалдықтарын қоспағанда, Қазақстан Республикасының резиденттері 
алдындағы міндеттемелерді білдіреді.

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

жарғылық капиталдың, не
Қазақстан Республикасының бейрезиденті - еншілес ұйымдардың реттелген борышына 

инвестициялар, Қазақстан Республикасының бейрезиденті - еншілес ұйымдардың акция-
лары шегерілген, бухгалтерлік баланстың деректеріне сəйкес меншікті капиталдың 0,75-ке 
көбейтілген ең аз шамасы пайдаланылады.

89. Банктің ішкі активтерінің, ішкі міндеттемелерінің, реттелген борыштың, банк шығарған, 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының портфеліндегі борыштық бағалы қағаздардың орта-
ша айлық шамалары мерзімі өткен берешек, есептелген сыйақы, дисконттар, сыйлықақылар, 
оң (теріс) түзетулер ескеріле отырып, банктің ішкі активтерінің, ішкі міндеттемелерінің, 
банк шығарған, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының портфеліндегі борыштық бағалы 
қағаздардың жалпы сомасының тиісті есепті айдың жұмыс күндерінің санына қатынасы 
ретінде есептеледі.

Жарғылық капиталдың (меншікті капиталдың) орташа айлық шамасы жарғылық капиталдың 
(меншікті капиталдың) жалпы сомасының тиісті есепті айдағы жұмыс күндерінің санына 
қатынасы ретінде есептеледі.

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

капиталының мөлшерiне 1-қосымша

Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан 
болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқау

1-тарау. Жалпы ережелер
Осы қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан болған 

провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқау (бұдан əрі – Нұсқау) қарыздар 
мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтері бойынша провизияларды (резервтерді) 
есептеу тəртібін белгілейді.

Нұсқауға сəйкес қалыптасқан қарыздар бойынша провизиялар (резервтер) сомасы қарыз 
бойынша жалпы баланстық берешек пен қарыз бойынша күтілетін дисконтталған болашақтағы 
ақша ағыны арасындағы айырма ретінде есептеледі.

Егер халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан əрі – ХҚЕС) сəйкес 
қалыптастырылған провизиялар (резервтер) Нұсқауға сəйкес қалыптастырылған провизиялар-
дан артық болса онда ХҚЕС-ке сəйкес қалыптастырылған провизиялар (резервтер) танылады. 

Нұсқауға сəйкес банк активтері бойынша провизияларды (резервтерді) есептеу 2017 жылғы 
25 қыркүйектен бастап жүзеге асырылады.

Банк активтері бойынша провизияларды (резервтерді) келесі есептеу алты айда 1 (бір) рет 
кезеңділікпен 2018 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша жүзеге асырылады.

2. Провизиялар (резервтер) сомасын есептеу:
құнсыздаған жеке қарыздар бойынша жеке;
құнсызданбаған жеке қарыздар бойынша, сондай-ақ біртекті қарыздар бойынша ұжымдық 

негізде жүзеге асырылады. 
3. Егер есепті күні жалпы берешек бухгалтерлік баланс деректеріне сəйкес меншікті 

капиталдың 0,2 (нөл бүтін оннан екі) пайызынан артық болса, бірақ кемінде 50 (елу) миллион 
теңге болса жеке қарыздарға жатқызылады.

4. Банктерге жəне халықаралық қаржы ұйымдарына берілген қарыздар берешек сомасына 
қарамастан жеке қарыздарға жатқызылады. 

5. Есепті күндегі провизияларды (резервтерді) шегергенге дейінгі қарыз құны (негізгі борыш, 
есептелген сыйақы жəне қарыз шарты шеңберінде банктің қарыз алушыға қоятын өзге талапта-
ры) жалпы берешек ретінде түсіндіріледі. Банк пен қарыз алушы арасында бірнеше талаптар 
болған кезде аталған талаптардың жиынтық сомасы жалпы берешек ретінде түсіндіріледі. 

6. Банкте қарыз алушыға қоятын бірнеше талап болған кезде талаптардың біреуі бойын-
ша құнсызданудың объективті растамасының болуы банктің қарыз алушыға қоятын барлық 
талаптары бойынша құнсызданудың болуын растайды.

7. Егер: 
қарыздар жеке қарыздарға жатқызылмаса; 
не құнсызданудың объективті белгілері анықталмаса; 
не құнсызданудың объективті белгілері анықталса, жəне келешектегі ақша ағынының 

келтірілген құны қарыздың провизияларды (резервтерді) шегергенге дейінгі құнынан артық 
болса қарыздар ұжымдық негізде бағаланады.

Банктердің жеке қарыздарға жатқызылмайтын, құнсыздану белгісі бар біртекті қарыздардың 
портфельдерін қалыптастыруына жол беріледі. 

8. Қазақстан Республикасының Үкіметіне, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне, 
ұлттық басқарушы холдингтерге жəне олардың еншілес ұйымдарына Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, ұлттық басқарушы холдингінің жəне оның еншілес ұйымдарының кепілдігімен 
берілген қарыздар бойынша қойылатын талаптар бойынша провизиялар (резервтер) со-
масы есептелмейді. 

Банк осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген талаптар бойынша ХҚЕС-ке сəйкес 
қалыптастырылған провизиялар мөлшерінен кем емес мөлшердегі провизиялардың мөлшерін 
мойындайды. 

2-тарау. Құнсызданған жеке қарыздар бойынша провизияларды (резервтерді) 
есептеу тəртібі 

9. Жеке қарыздар бойынша құнсызданудың объективті растамасы болып табылатын кез 
келген оқиғалардың болуы бағаланады:

1) қарыз алушыда (тең қарыз алушыда) банктің ішкі əдістемесіне (ішкі модельдеріне) сəйкес 
құнсыздану деңгейіне сəйкес келетін ішкі рейтингінің (балдың) болуы;

2) мынадай белгілерге сəйкес қарыз алушыда біршама қаржылық қиындықтардың болуы:
жеке тұлғалар үшін: 
қарыз бойынша төлемдерді тұрақты жəне (немесе) уақтылы жүзеге асыру мүмкіндігінің 

болмауы; 
қарыз алушының (тең қарыз алушының) кірістілік немесе төлемқабілеттілік деңгейінің 

тұрақты жəне біршама нашарлауы;
кредиттік досьесінің болмауы; 
қарыз алушының (тең қарыз алушының) соңғы 5 (бес) жылдағы кредиттік тарихы немесе 

қарыз алушының (тең қарыз алушының) төлем қабілеттілігі туралы өзге ақпарат банк алдындағы 
міндеттемелерін уақтылы орындамағаны туралы куəландырса немесе негізгі борыш жəне (не-
месе) есептелген сыйақы бойынша мерзімін өткізу сомасы 5 000 (бес мың) теңгеден аспайтын 
(аспаған) жəне (немесе) мерзімін өткізудің ең көп мерзімі 90 (тоқсан) күннен аспайтын (аспаған) 
жағдайларды қоспағанда, қарыз алушының (тең қарыз алушының) төлем жасауға қабілетсіздігі; 

еңбекпен қамтылмауы немесе коммерциялық қызметінің болмауы;
қарыз алушыға (тең қарыз алушыға) материалдық зиян келтірген немесе оған өзге 

коммерциялық қызметті жалғастыруға мүмкіндік бермейтін факторлардың болуы;
қарыз алушының (тең қарыз алушының) банкпен өз міндеттемелері бойынша есептеспеу 

ықтималдылығының болуы.
заңды тұлғалар үшін: 
 қарыз алушының (борышкердің, тең қарыз алушының) қаржылық есептілігін талдаудан, 

ақша қаражатының қозғалысы бойынша үзінді-көшірмелерден, мониторингтік есептерден жəне 
өзге жалпыға қол жетімді дереккөздерден байқалатын қаржылық жағдайының тұрақты жəне 
(немесе) біршама нашарлауы; 

өткен кезеңдегі шығындардың өсу серпіні кемінде он екі ай болуы;
қарыз алушының қаржылық жағдайын бағалау бойынша банктің ішкі əдістемесіне сəйкес 

есептелген коэффициенттердің теріс мəні, төлем қабілеттілігі деңгейінің төмен болуы, қарыз 
қаражатына қатты мұқтаждық;

теріс меншікті капиталының болуы;
нарықтық үлесінің тұрақты төмендеуі (ақпарат болса), банкте қарыз алушы (борышкер, 

тең қарыз алушы) қабылдаған шаралардың қаржылық жағдайды тұрақтандыру үшін тиімді 
болуына сенімділіктің болмауы;

қарыз алушының (борышкердің, тең қарыз алушының) қаржылық жағдайының нашарла-
уына байланысты бұрын ұсынылған қарызды өтеу мақсатында қарыз алушыға (борышкерге, 
тең қарыз алушыға) қарыз беру;

«инвестициялық мақсаттар» (инвестициялық қарыз) кредит қаражатын нысаналы пайда-
ланатын заңды тұлғалар үшін:

қарыз алушының (тең қарыз алушының) қаржылық ахуалының үнемі жəне (немесе) 
айтарлықтай нашарлауы, яғни кредиттеудің басынан кірістер, төлем қабілеттілігі жəне зиян-
дар деңгейі борышкердің бизнес-жоспарында көзделген деңгейден айтарлықтай жағымсыз 
ауытқулары бар жəне бизнес-жоспарды іске асыруға ықпал етеді;

нарықтық үлестің төмендеуі (ақпарат болса); 
қарыз алушы (тең қарыз алушы) қабылдайтын шаралар қаржылық ахуалын тұрақтандыру 

үшін тиімсіз; 
1 (бір) жылдан аспайтын мерзімге сауықтырудың болуы; 
төтенше жағдайлардың, сондай-ақ қарыз алушыға (тең қарыз алушыға) зиян келтірген, 

алайда оның қызметін тоқтатуға əкелмеген өзге де жағдайлардың болуы.
Рейтингтік бағалаудың үлгісін жасау саласындағы халықаралық ұйымдардың 

(сарапшылардың) немесе олардың мамандандырылған бөлімшелерінің қатысуымен əзірленген 
жəне тестілеуден өткен ішкі рейтинг үлгісі болған кезде, банк қарыз алушының айтарлықтай 
қаржылық қиындықтарының бар екендігін анықтау мақсаты үшін ішкі рейтингті пайдаланады.

Рейтингтік бағалаудың үлгісін жасау саласындағы халықаралық ұйымдар (сарапшылар) 
мыналар болып табылады:

Standard & Poor’s Financial Services LLC;
Fitch Ratings Inc.;
Moody’s Investors Service;
Fair, Isaac and Company (FICO);
Experian plc.;
Deloitte Touche Tohmatsu Limited;
Ernst & Young Global Limited;
KPMG;
PricewaterhouseCoopers International Limited;
3) негізгі борыш жəне (немесе) сыйақы бойынша 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен астам 

мерзімі өткен берешегінің болуы;
4) соңғы 12 (он екі) ай ішінде қарызды бір жəне одан көп рет қайта құрылымдау. Қарызды 

қайта құрылымдау деп қарыз алушының қаржылық жағдайының нашарлауына байланысты 
қарыз шартының тəртібі мен талаптарының кез келген өзгеруі түсініледі. Қайта құрылымдауға 
мына жағдайлардың кез келгені жатады:

қарыз бойынша төлемдер кестесінің өзгеруі, оның ішінде негізгі борыш жəне (немесе) 
сыйақыны өтеу үшін қарыз бойынша төлемдер бойынша жеңілдік беру не ұзарту, қарыз мерзімін 
ұзарту, қарыз бойынша бір немесе одан да көп төлемнің мерзімін кейінге қалдыру, қарыз 
бойынша негізгі борыштың жəне (немесе) сыйақының бөлігін есептен шығару немесе кешіру, 
сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдерді капиталдандыру, қарыз валютасын сыйақы бойын-
ша мерзімі өткен берешекті капиталдандыра отырып, бір валютадан басқа валютаға өзгерту;

банктегі, оның ішінде басқа банктердегі қолданыстағы қарыз бойынша берешекті төлеу 
үшін жаңа қарыз беру. Жаңа жəне қолданыстағы қарыздарда қайта құрылымдау түріндегі 
құнсыздану белгісі болады;

мерзімі өткен берешек болған жағдайда кредиттік лимитті ұлғайту; 
қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесін төмендету;
қарыз бойынша берешекті кепілмен қамтамасыз ету есебінен төмендету.
Осы тармақшаның мақсаты үшін қарыздың құнсыздануының объективті растамасы, 

мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру мақсатында жүргізілген қайта құрылымдау бо-
лып табылады.

Рейтингтік бағалаудың үлгісін жасау саласындағы халықаралық ұйымдардың 
(сарапшылардың) немесе олардың мамандандырылған, осы тармақтың 2) тармақшасында 
көрсетілген бөлімшелерінің қатысуымен əзірленген жəне тестілеуден өткен, ішкі рейтинг үлгісі 
болған кезде, банк осы тармақшаның мақсаттары үшін қарыз алушының қаржылық ахуалының 
нашарлауы ретінде кредиттік рейтингті соңғы 12 (он екі) айдағы ішкі кредиттік рейтингтің на-
шарлау серпінімен бірге таниды; 

5) банкте қарыз алушының (тең қарыз алушының) негізгі борыш жəне (немесе) сыйақы 
бойынша басқа банктерде 90 (тоқсан) күнтізбелік күннен астам өтелмеген мерзімі өткен 
берешегі туралы ақпараттың болуы;

6) банк берген қарызды (айналым қаражатын толықтыруға берілген қарыздарды қоспағанда) 
нысаналы пайдаланбау;

7) қарыз алушы (тең қарыз алушы) заңды тұлғаның қаржылық ахуалын ақпаратты банктің 
ішкі құжаттарына сəйкес ұсыну үшін белгіленген есепті күннен бастап 6 (алты) ай ішінде 
анықтауға мүмкіндік беретін ақпараттың болмауы; 

8) төтенше жағдайлар, сондай-ақ қарыз алушыға (тең қарыз алушыға) айтарлықтай 
материалдық зиян əкелген немесе оған өз қызметін жалғастыруға мүмкіндік бермеген, мыса-
лы, қызмет түрлеріне арналған лицензиядан айыру немесе тоқтата тұру туралы лицензиялар, 
өзге де жағдайлардың болуы;

9) қарыз алушының банкротқа ұшырауының немесе басқалай түрдегі қаржылай қайта 
құрылуының, сондай-ақ оның қаржылық ахуалын нашарлататын соттың қарауына тартуының 
жоғары ықтималдығы;

10) мерзімі 3 (үш) жылдан астам уақытты құрайтын қарыз бойынша негізгі борышты жəне 
сыйақыны өтеу қарыз мерзімінің соңында жүзеге асырылады;

11) жеке тұлға қарыз алушының (тең қарыз алушының) қайтыс болғаны туралы ақпараттың 
болуы;

12) жеке тұлға қарыз алушының (тең қарыз алушының) еңбекпен қамтылмағаны немесе 
коммерциялық (кəсіпкерлік) қызметінің болмауы туралы ақпараттың болуы.

10. Құнсызданудың объективті растамасы анықталған əрбір жеке қарыз бойынша болашақ 
ақша ағындары есептеледі жəне қарыз бойынша сыйақының бастапқы тиімді мөлшерлемесі 
бойынша дисконтталған болашақ ақша ағындарының келтірілген құны айқындалады.

Қарыз алушыда 2 (екі) жəне одан да көп қарыз болған кезде қарыз бойынша жалпы ақша 
ағынын есептеуді жүзеге асыруға жəне уəкілетті орган тексеру жүргізуі шеңберінде банктің 
есептеу əдісін қабылдаған кезде есептеу күнгі негізгі борыштың қалдығы бар əрбір жеке қарыз 
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(Жалғасы 22-бетте) 

(Жалғасы. Басы 18-20-беттерде)
бойынша сыйақының бастапқы тиімді мөлшерлемесін есептеу арқылы есептелетін сыйақының 
орташа алынған бастапқы тиімді мөлшерлемесі бойынша дисконттауға жол беріледі. 

11. Кепіл мүлкін сатудан ағындардың дисконтталған құнын есептеген кезде банктің ішкі 
құжаттарында белгіленген кепіл мүлкін сату мерзімі, алайда кепіл мүлкінің мына түрлері үшін 
кемінде 24 (жиырма төрт) ай ескеріледі:

1) жылжымайтын мүлік;
2) жабдық жəне негізгі құрал-жабдықтар;
3) əуе, су көлігі, теміржол жылжымалы құрамы, көлік құралдары;
4) жер қойнауын пайдалану құқығы;
5) тауар-материалдық құндылықтар;
6) ауылшаруашылығы жануарлары, өсімдік өсіру өнімдері.
12. Күтілетін болашақ ақша ағындарын есептеулерде мыналар ескеріледі:
1) қарыз алушының ақша қаражатының қозғалысы бойынша үзінді көшірмелер;
2) қарыз алушының (кепілдік берушінің, кепілгердің) қаржылық ахуалына мониторингтік 

есептері;
3) банк бөлімшелерінің (кредит бөлімшесінің, кредит тəуекелдерін басқару бөлімшесінің, 

экономикалық қауіпсіздік бөлімшесінің немесе заң бөлімшесінің) қорытындылары (сарап-
тамалары);

4) кепілмен қамтамасыз етуді бағалау бойынша қорытындылар;
5) қарыз алушының (тең қарыз алушының) жəне (немесе) кепілдік берушінің негізі қызметі 

бойынша шарттар, олар бойынша тұрақты болып табылатын ақша ағынының түсуі жəне рас-
тайтын құжаттардың болуын көздейді;

6) кепіл мүлкін сатып алу-сату шарттары;
7) соттың берешекті мүлікті сату есебінен өндіріп алуға шешімдері;
8) соттың осы мүліктің болуын растаған кезде кепілмен қамтамасыз етілмеген мүлікті 

өндіріп алуға шешімдері.
13. Қарыз алушының (тең қарыз алушының) жəне (немесе) кепілдік берушінің негізгі 

қызметінен ақша ағындары провизияларды есептеген кезде мынадай жағдайларда:
1) егер қарыз алушы (тең қарыз алушы) жеке тұлға болып табылса;
2) қарыз алушының (тең қарыз алушының) жəне (немесе) кепілдік берушінің негізгі қызметі, 

қаржылық ахуалы бойынша дəйекті ақпарат болмаса не ұсынылмаса не негізгі қызмет растал-
маса ескерілмейді. Қарыз алушының қаржылық есептілігіндегі жол берілетін айырма мөлшері 
валюта балансынан 1 (бір) пайыздан аспайды;

3) объективті себептер болмаған жағдайда қарыз алушы (тең қарыз алушы) заңды тұлғаның 
қаржылық ахуалына есепті күннен бастап соңғы 6 (алты) айға мониторингтің болмауы;

4) егер қарыз алушының (тең қарыз алушының) негізгі қызметінен кірістер бір реттік болып 
табылса жəне тұрақты (шарттық қатынастар шеңберінде) болмаса;

5) негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша 180 (жүз сексен) күнтізбелік 
күннен астам мерзімі өткен берешегі бар болған жағдайда ескерілмейді.

Осы тармақтың мақсаттары үшін провизияларды (резервтерді) есептеген кезде кепіл бо-
лып табылатын жеке тұлғадан ақша ағындары ескерілмейді.

Егер қарыз алушының (тең қарыз алушының) операциялық қызметінен кіріс көздері осы 
кепілді қамтамасыз етуді сатумен байланысты болса, провизияларды (резервтерді) есепте-
ген кезде кепілді қамтамасыз етуді сатудан жəне қарыз алушының (тең қарыз алушының) 
операциялық қызметінен ақша ағындарын бір мезгілде есепке алуға болмайды.

14. Қамтамасыз етуді сатудан күтілетін ақша ағындарын есептеген кезде кепілдің тұрақсыз 
түрлерінің құны кірмейді. 

Бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын банктің еншілес ұйымдарына 
берілген қарыз бойынша қамтамасыз етуді сатудан күтілетін ақша ағындарын есептеуде 
банк аталған ұйымға берген талап ету құқықтары бойынша кепілмен қамтамасыз етудің 
дисконтталған құны да кіреді.

15. Ақша ағындарын бағалау кезінде қарыз алушының (тең қарыз алушының) жəне (не-
месе) кепілдік берушінің банктің талаптарын өтеу үшін жеткілікті таза ақша ағындарын, оның 
ішінде банкте осындай ақпарат бар болса, басқа кредиторлар алдындағы міндеттемелерін 
өтеуді ескере отырып жинақтау мүмкіндігін талдайды. 

16. Қамтамасыз етуді сатудан күтілетін болашақ ақша ағындарының келтірілген құнының 
есебі қамтамасыз етуді сату ықтималы бар-жоқтығына қарамастан қамтамасыз етуге өндіріп 
алу өтініші салдарынан туындайтын ақша ағындарын көрсетеді. 

Қамтамасыз етуді сатудан ақша ағынын есептеген кезде ақша ағыны есептелетін сатудан 
осы кепілмен қамтамасыз етілген өзге де талаптардың болуы ескеріледі. Банкте осы кепілмен 
қамтамасыз етілген өзге де талаптар бар болған кезде көрсетілген талаптардың баланстық құнының 
арақатынасы пропорциясын негізге ала отырып қамтамасыз етуді сатудан ағыны есептеледі.

 3-тарау. Қарыздар бойынша провизияларды ұжымдық негізде есептеу тəртібі
17. Қарыздар бойынша провизияларды (резервтерді) ұжымдық негізде есептеу банктің 

уəкілетті органы бекіткен банктің ішкі əдістемесі негізінде ұжымдық негізде əрбір портфель 
бойынша жеке жүзеге асырылады. 

Егер ұжымдық негізде бағаланатын жеке қарыз бойынша Нұсқаудың 9-тармағына сəйкес 
құнсызданудың объективті растамасы болып табылатын бір немесе бірнеше оқиғаның бо-
луы туралы ақпарат қолжетімді болса, осындай қарыз ұжымдық негізде бағаланатын қарыз 
портфелінен алып тасталады жəне провизияларды (резервтерді) есептеу құнсызданған жеке 
қарыздар ретінде жүзеге асырылады.

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

капиталының мөлшерiне 2-қосымша
 

 Капитал жеткіліктілігі коэффициенттерінің мəндері
Кезең 2015 жылғы 

1 қаңтардан 
бастап

2017 жылғы 
1 қаңтардан 

бастап
Талаптар

Негізгі капиталдың жеткіліктілігі (k1) 5% 5,5%
Бірінші деңгейдегі капиталдың жеткіліктілігі (k1-2) 6% 6,5%
Меншікті капиталдың жеткіліктілігі (k2) 7,5% 8% 

Консервациялық буферді жəне жүйелі буферді ескергендегі, капитал жеткіліктілігі 
коэффициенттерінің мəндері

Кезең 2015 жылғы 
1 қаңтардан 

бастап

2017 жылғы 
1 қаңтардан 

бастап
Талаптар

Негізгі капиталдың жеткіліктілігі (k1) 6% 7,5%
Бірінші деңгейдегі капиталдың жеткіліктілігі (k1-2) 7% 8,5%
Меншікті капиталдың жеткіліктілігі (k2) 8,5% 10%
Жүйе құраушы банктер үшін негізгі капиталдың 
жеткіліктілігі (k1)

7,5% 9,5%

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

8,5% 10,5%

Жүйе құраушы банктер үшін меншікті капиталдың 
жеткіліктілігі (k2)

10% 12%
 
Ескерту: 
уəкілетті орган меншікті капитал жеткіліктілігі қалыптарының жəне меншікті капитал 

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

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

капиталының мөлшерiне 3-қосымша
 

Бөлінбеген таза кірісті шектеудің ең төмен мөлшері
k1, k1-2 жəне (немесе) k2 ең төмен мəндерінен 
буфердің қажетті мөлшерінің пайызбен асып 

кетуінің сомасы

Шектелуге тиіс бөлінбеген 
таза кірістің ең төмен деңгейі 

(пайызбен)
[< 25%] [100%]
[25% - 50%] [80%]
[50% - 75%] [60%]
[75% - 100%] [40%]
[> 100%] [0%] 

Ескерту: 
Шектелуге тиіс бөлінбеген таза кірістің ең төмен деңгейі (пайызбен) мейлінше көп мəнмен 

пайдаланылады.

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

капиталының мөлшерiне 4-қосымша

Банк капиталының құрамындағы құралдарды жіктеуге арналған өлшемшарттар
 

№ Негізгі капитал Қосымша капитал Екінші деңгейдегі капитал
1 банкті тарату кезінде 

соңғы кезекте 
қанағаттандырылатын 
талаптарды білдіреді

шығарылған жəне төленген 
(сатып алынғандарды 
қоспағанда)

шығарылған жəне төленген 
(сатып алынғандарды 
қоспағанда)

2 таратылу кезінде 
Қазақстан 
Республикасы 
заңнамасының талап-
тарын ескере отырып, 
басым талаптарды 
қанағаттандырғаннан 
кейін қалған мүлікке 
өздеріне тиесілі акция-
лар санына теңбе-тең 
талап ету құқығына ие

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

банк таратылған кезде 
қамтамасыз етілмеген 
міндеттеме жай 
акциялардың меншік иелері 
акционерлердің талаптары-
на дейін сегізінші кезекте 
қанағаттандырылады

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

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

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

4 банк құралдарды 
шығару кезінде талап-
тарында (шығарылым 
талаптарында) банктің 
орналастырылған ак-
цияларын сатып алу 
немесе күшін жою 
құқығы немесе міндеті 
көзделетін шарттарды 
жасамайды (туынды 
бағалы қағаздарды са-
тып алмайды)

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

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

5 дивидендтерді төлеу 
банктің таза кірісі 
есебінен (өткен 
жылдардың бөлінбеген 
пайдасын қосқанда) 
жүзеге асырылады. 
Бұл ретте дивиденд 
мөлшері акцияларды 
орналастыру кезінде 
алынған ақша со-
масына байланы-
сты емес. Қазақстан 
Республикасының 
заңнамасында 
белгіленген 
жағдайларда 
дивидендтерді есеп-
теу мен төлеуге жол 
берілмейді

банктің бастамасы бойынша 
кем дегенде бес жыл өткен 
соң ғана мерзімінен бұрын кері 
қайтарылды (орындалды), егер 
аталған іс-əрекет Қалыптарға 
2-қосымшада белгіленген 
мəндерден төмен 
капиталдың жеткіліктілік 
коэффициенттерінің ең төмен 
мəндерінің төмендеуіне алып 
келмесе, мынадай талаптарды 
орындаған кезде: 
уəкілетті органның оң 
қорытындысының болуы;
капиталды ауыстыру ретінде 
сондай немесе сапасы 
жақсыны беру;
банкті капиталдандыруды 
мерзімсіз қаржы құралдарын 
қайтарып алуды жүзеге асы-
ру салдарынан капиталдың 
ең төмен талап етілетін 
деңгейінен жоғары жақсарту

реттеуіш капиталдың 
құрамында айналыс 
мерзімінің соңғы 5 (бес) 
жылында тану тура сызықты 
əдіспен амортизацияланады

6 дивидендтерді төлеу 
міндетті болып табыла-
тын жəне дивидендтерді 
төлемеу дефолт 
жағдайы болып табыл-
майтын талаптар жоқ

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

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

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

дивидендтерді (сыйақыны) 
есептеу Қалыптарға 
2-қосымшада белгіленген 
мəндерден төмен 
капиталдың жеткіліктілік 
коэффициенттерінің ең төмен 
мəндерінің төмендеуіне 
алып келген жағдайда, 
мерзімсіз қаржы құралдары 
шығарылымының талап-
тарында банктің атқарушы 
органының мерзімсіз 
қаржы құралдары бойынша 
дивидендтерді (сыйақыны) 
есептемеу құқығы көзделген

банктің бастамасы бойынша 
кем дегенде 5 (бес жыл) өткен 
соң ғана мерзімінен бұрын 
кері қайтарылды (орындал-
ды), егер аталған іс-əрекет 
Қалыптарға 2-қосымшада 
белгіленген мəндерден төмен 
капиталдың жеткіліктілік 
коэффициенттерінің ең төмен 
мəндерінің төмендеуіне алып 
келмесе, мынадай талаптар-
ды орындаған кезде: 
уəкілетті органның оң 
қорытындысының болуы;
капиталды ауыстыру ретінде 
сондай немесе сапасы 
жақсыны беру;
банкті капиталдандыруды 
мерзімсіз қаржы құралдарын 
қайтарып алуды жүзеге асы-
ру салдарынан капиталдың 
ең төмен талап етілетін 
деңгейінен жоғары жақсарту

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

осы құрал бойынша 
дискрециялық төлемдер 
төлеуді жою дефолт жағдайы 
болып табылмайды

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

9 төленген сома төлем 
қабілетсіздігін анықтау 
үшін меншікті капи-
тал ретінде танылады 
(міндеттеме ретінде 
танылмайды)

банктердің міндеттемелерді 
орындау мерзімі басталу-
ына қарай оларды орын-
дау мақсатында жойылған 
төлемдерге толық рұқсаты 
бар

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

10 төленген сома 
Қазақстан 
Республикасының 
бухгалтерлік есеп пен 
қаржылық есептілік ту-
ралы заңнамасының та-
лаптарына сəйкес капи-
тал ретінде жіктеледі

төлемдерді жою негізгі ак-
ционерлерге дивиденд-
тер төлемін жүзеге асы-
руды қоспағанда, банктің 
қызметіндегі шектеулерге 
əкеп соқтырмайды

 

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

бухгалтерлік есеп мақсатында 
міндеттемелер ретінде 
жіктелген құралдардың 
берілген жəне алдын-ала 
анықталған талаптарда (триг-
герде) жəне (немесе) ал-
дын-ала анықталған талапқа 
(триггерге) сəйкес құралдағы 
шығынды анықтайтын есеп-
тен шығару тетігінің жай 
акцияларға конвертацияла-
нуы арқылы шығындарды 
жою мүмкіндігіне ие.
Есептен шығарудың мынадай 
тиімділігі бар:
тарату кезінде құралдың та-
лап ету құқығын кемітеді;
құралды қайтарып алған кез-
де төлем сомасын кемітеді;
құрал бойынша 
дивидендтердің (сыйақының) 
төлемдерін ішінара не толық 
кемітеді 

 

12 жай акциялар қамтамасыз 
етілмеген, эмитент-
банктің немесе эми-
тент-банкпен ерекше 
қатынаспен байланысты 
тұлғаның кепілдігімен 
жабылмаған жəне заңдық 
немесе экономикалық 
жағынан осындай жай ак-
циялар бойынша эмитент-
банк міндеттемелерінің 
эмитент-банктің басқа 
кредиторларына қатысты 
басымдығын арттыратын 
қандай да бір азаматтық-
құқықтық шарттар 
болған жоқ 

банк немесе сол арқылы банк 
бақылауды жүзеге асыра-
тын немесе оның қызметіне 
қомақты түрде ықпал ете 
алатын кез келген байланы-
сты тұлға банктің аталған 
құралдарының меншік иесі 
болып табылмайды немесе 
банк осы құралды сатып алу-
ды қаржыландыруды тікелей 
немесе жанама жүзеге асыр-
майды 

 

13 жай акциялардың 
жарияланған санын 
ұлғайту туралы шешімді 
тек қана акционерлердің 
жалпы жиналысы 
қабылдайды, бұл ретте 
жай акцияларды олардың 
жарияланған саны 
шеңберінде орналасты-
ру банктің директорлар 
кеңесінің шешімі бойын-
ша жүзеге асырылады 

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

 

14 банктің қаржылық 
есептілігінде нақты 
жəне жеке ашып 
көрсетілген

  

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

капиталының мөлшерiне 5-қосымша
 

 Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша мөлшерленген банк 
активтерiнiң кестесi 

№ Баптар атауы Тəуекел 
дəрежесi 
пайыз-

бен
I-топ

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

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

0

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

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

0

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

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

0

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

0

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

0

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

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

0

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

0

13 Қазақстан Республикасы Үкіметінің дебиторлық берешегі 0
14 Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының салықтар мен бюджет-

ке төленетін басқа да төлемдер бойынша дебиторлық берешегi
0

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

0

16 Астана жəне Алматы қалаларының жергілікті атқарушы органдары шығарған 
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк бағалы қағаздары

0

17 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры», «Бəйтерек» ұлттық басқарушы 
холдингі», «Проблемалық кредиттер қоры» акционерлік қоғамдары шығарған 
бағалы қағаздар

0

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

0

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

0

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

0

21 Тəуекелдің І-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы 0
II-топ

22 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен тəуелсiз рейтингі немесе басқа 
рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң 
жəне тиiстi рейтингтiк бағасы жоқ елдердiң қолма-қол шетел валютасы

20

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

20

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

20

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

20

26 Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдарына берiлген қарыздар 20
27 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «AA-» төмен емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа 

рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердің 
жергiлiктi билiк органдарына берiлген қарыздар

20

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

20

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

20

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

20

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

20

32 Тəуекелдің І тобына жатқызылған дебиторлық берешекті қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының жергiлiктi билiк органдарының дебиторлық берешегi

20

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

20

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

20

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

20

36 Қазақстан Республикасының жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар 20
37 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «АА-» төмен емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа 

рейтингтік агенттiктердiң бiрiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң 
жергiлiктi билiк органдары шығарған бағалы қағаздар

20

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

20

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

20

40 Тəуекелдің ІІ-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы 20
III-топ

41 Тазартылмаған бағалы металдар 50
42 Standard & Poor’s агенттiгiнiң «ВВВ+»-тан «ВВВ-»-ке дейiнгi тəуелсiз рейтингi не-

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

47 Мынадай шартқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 
72, 74, 75 жəне 76-жолдарында көрсетілген жеке тұлғалардың қарыздарын 
қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына 
қатынасы қоса алғанда кепіл құнының 50 (елу) пайызынан аспайды

35

48 Мынадай шартқа сəйкес келетін ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 
72, 74, 74, 75 жəне 76-жолдарында көрсетілген жеке тұлғалардың қарыздарын 
қоспағанда): берілген ипотекалық тұрғын үй қарызы сомасының кепіл құнына 
қатынасы қоса алғанда кепіл құнының 51 (елу бір) пайызынан 85 (сексен бес) пай-
ызына дейін қоса алғандағы шекте болады

50

49 Басқа да ипотекалық тұрғын үй қарыздары (осы кестенің 72, 74, 75 жəне 76-жолда-
рында көрсетілген, жеке тұлғаларға берілген қарыздарды қоспағанда)

100

50 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық қаржылық 
есептіліктің стандарттарына сəйкес 35 (отыз бес) пайыздан аз провизиялар 
(резервтер) қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне 
берілген, негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 
(тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық тұрғын 
үй қарыздарын жəне осы кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 76 жəне 102-жолдарында 
көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

100

51 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық қаржылық 
есептіліктің стандарттарына сəйкес 35 (отыз бес) пайыздан көп жəне 50 
(елу) пайыздан аз провизиялар (резервтер) қалыптастырылған Қазақстан 
Республикасының резиденттеріне берілген, негізгі борыш жəне (немесе) есептел-
ген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 (тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі 
бар қарыздар (ипотекалық тұрғын үй қарыздарын жəне осы кестенің 71, 72, 73, 74, 
75, 76 жəне 102-жолдарында көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

75

52 Олар бойынша қарыздардың өтелмеген бөлігінен халықаралық қаржылық 
есептіліктің стандарттарына сəйкес 50 (елу) пайыздан көп провизиялар (резерв-
тер) қалыптастырылған Қазақстан Республикасының резиденттеріне берілген, 
негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйықы бойынша күнтізбелік 90 
(тоқсан) күннен астам мерзімі өткен берешегі бар қарыздар (ипотекалық тұрғын 
үй қарыздарын жəне осы кестенің 71, 72, 73, 74, 75, 76 жəне 102-жолдарында 
көрсетілген қарыздарды қоспағанда)

50

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

75

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

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

50

64 «Қазақстан қор биржасы» акционерлік қоғамына талаптар 50
65 Тəуекелдің III-тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы 50

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

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

200

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

100

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

200

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

150

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

150

76 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғаларға берілген басқа да қарыздар, 
оның ішінде тұтынушылық кредиттер (осы кестенің 74 жəне 75-жолдарында 
көрсетілген ипотекалық тұрғын үй қарыздары мен жеке тұлғаларға қарыздарды 
қоспағанда)

100

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

100

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

100

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

100

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

100

81 Жеке тұлғалардың дебиторлық берешегі 100
82 Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+»-тан «В-»-ке дейінгі тəуелсіз рейтингі неме-

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

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

100

89 IV-тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы 100
90 Төлемдер бойынша есеп айырысулар 100
91 Негізгі қаражат 100
92 Материалдық қорлар 100
93 Сыйақы жəне шығыстар сомасын алдын ала төлеу 100

V-топ
94 Банктiң инвестицияларын қоспағанда, заңды тұлғалардың реттелген борышына 

акциялар (жарғылық капиталға қатысу үлестерi) жəне салымдар бөлігінде, əдiл 
құны бойынша есептелетін инвестициялар

100

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

100

96 Əрқайсысы банктің қаржылық есептілігін жасаған кезде қаржылық есептілігі 
шоғырландырылмайтын заңды тұлғаның шығарылған акцияларының (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерiнің) 10 (он) пайызын құрайтын, негізгі капиталдың 15 (он 
бес) пайызынан аспайтын банктің барлық инвестицияларының сомасы

250

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

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

200

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

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

150

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

350

116 V-тəуекелдер тобына енгізілген активтер бойынша есептелген сыйақы 150
Салымдардың кредиттiк тəуекел дəрежесi бойынша 
мөлшерленген банк активтерiнiң кестесiне қосымша

 
Салымдардың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленуге тиіс банк 

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

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

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

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

қамтамасыз етуге берілген бағалы қағаздардың нарықтық құнының 95 (тоқсан бес) пайызына;
қамтамасыз етуге берілген тазартылған бағалы металдардың нарықтық құнының 85 (сек-

сен бес) пайызына тең болады.
Жоғарыда көрсетілген салымдардың, дебиторлық берешектің, сатып алынған бағалы 

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

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

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

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

1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген;
2) оффшорлық аймақтар аумағында тіркелген, жекелей алғанда жарғылық капиталдың 5 

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



22 5 ЖЕЛТОҚСАН 2017 ЖЫЛ
РЕСМИ

(Соңы 23-бетте) 

(Жалғасы. Басы 18-21-беттерде)
3) оффшорлық аймақтардың азаматтары болып табылатын;
Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық 

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

4. Түсіндірменің 1-тармағында көрсетілген, мынадай:
1) оффшорлық аймақтар аумағында заңды тұлға ретінде тіркелген, бірақ Standard&Poor’s 

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

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

Қазақстан Республикасының бейрезиденттеріне ұсынылған салымдар, дебиторлық бе-
решек, сатып алынған бағалы қағаздар жəне қарыздар тəуекелдің нөл дəрежесі бойынша 
мөлшерленеді.

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

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

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

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

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

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

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

капиталының мөлшерiне 6-қосымша
 

 Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген шартты жəне 
ықтимал міндеттемелерінің кестесі

№ Баптардың атауы Конверсия 
коэффициентi 

пайызбен
I-топ

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

0

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

0

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

0

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

0

5 Банктiң еншiлес компанияларының пайдасына олар арқылы сыртқы 
қарыздарды тартқан жəне банктiң борыштық мiндеттемелерiн 
орналастырған кезде берiлген банктiң кепілдіктері мен кепiлдемелерi

0

6 Банк берілген қарызды қамтамасыз етуге қабылдаған кепілдіктер 0
II-топ
7 Өтеу мерзiмi 1 (бір) жылдан аз қарыздар мен салымдарды банктiң 

болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) мiндеттемелер
20

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

20

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

20

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

20

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

болашақта орналастыруы бойынша ықтимал (шартты) мiндеттемелер
50

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

50

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

50

14 «Қазақстанның ипотекалық компаниясы» акционерлік қоғамынан 
ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша талап ету құқықтарын керi 
сатып алу бойынша ықтимал (шартты) мiндеттемелер

50

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

50

IV-топ
16 Қаржы құралдарын банкке жəне банктің керi сатып алу 

мiндеттемесiмен сату туралы келісім
100

17 Банктiң өзге кепiлдiктерi (кепiлдемелерi) 100
18 Банктiң өзге аккредитивтерi 100
19 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстайтын жəне Standard & 

Poor’s агенттігінің «ВВВ+»-тен «ВВВ-»-ке дейінгі кредиттік рейтингі не-
месе басқа рейтингілiк агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi 
рейтингi немесе Standard & Poor’s агенттiгiнің ұлттық шəкілі бойынша 
«kzBBB+»-тен «kzBBB-»-ке дейінгі рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтiк агенттiктердiң бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар секьюритилендіру позициялары

100

20 Банктiң өзге шартты (ықтимал) мiндеттемелерi 100
21 Банк шартты міндеттемелер шоттарында ұстайтын жəне Standard & 

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

350

 
Банктің кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген шартты 

жəне ықтимал міндеттемелерінің кестесіне қосымша
 

Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленген банктің ықтимал жəне шартты 
міндеттемелерінің есебіне түсіндірме

 
Қалыптардың 21-тармағына сəйкес нарықтық тəуекелі ескерілген активтердің, 

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

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

капиталының мөлшерiне 7-қосымша

 Туынды қаржы құралдарына арналған кредиттік тəуекел 
коэффициенттерiнiң кестесі

 (пайызбен)

Өтеуге 
дейiн 

қалған 
мерзiм

Сыйақы 
мөлшерле-
меле-рімен 
байланысты 

операци-
ялар

Валюта 
жəне алтын 

бағамдарының 
өзгеруiне бай-

ланысты опера-
циялар

Акциялармен 
байланысты 
операциялар

Алтыннан 
басқа бағалы 
металдармен 
байланысты 
операциялар

Бағалы метал-
дардан басқа 

құндылықтармен 
байланысты 
операциялар

1 (бір) 
жыл 
жəне 
одан аз

0 1 6 7 10

1 (бір) 
жылдан 
5 (бес) 
жылға 
дейiн

0,5 5 8 7 12

5 (бес) 
жылдан 
көп

1,5 7,5 10 8 15

 
Ескерту:
Осы кестеде көрсетiлген санаттардың ешбiріне жатпайтын туынды қаржы құралдарымен 

операциялар «Бағалы металдардан басқа құндылықтармен байланысты операциялар» сана-
тында көрсетiлген кредиттік тəуекел коэффициенттерi бойынша мөлшерленуге тиіс.

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

капиталының мөлшерiне 8-қосымша
 

Халықаралық қор биржалары болып танылатын сауда-саттықты 
ұйымдастырушылар тiзiмi

 1. Чикаго тауар биржасы (Chicago Mercantile Exchange).
2. Чикаго мерзiмдi тауар биржасы (The Chicago Board of Trade).
3. Лондон халықаралық қаржылық фьючерстер биржасы (London International Financial 

Futures and Options Exchange).
4. Француз халықаралық қаржылық фьючерстер биржасы (French International Financial 

Futures Exchange MATIF).
5. Франкфурт қор биржасы (Frankfurt Stock Exchange).
6. Стокгольм қор биржасы (Stockholm Exchange).
7. Стамбул қор биржасы (Istanbul Stock Exchange).
8. Шанхай қор биржасы (Shanghai Stock Exchange).
9. Шэньчжень қор биржасы (Shenchzhen Stock Exchange).
10. Америка қор биржасы (American Stock Exchange).
11. Афина қор биржасы (Athens Exchange).
12. Австралия қор биржасы (Australian Stock Exchange).
13. Испания бiрлескен қор биржасы (ВМЕ Spanish Exchanges).
14. Италия қор биржасы (Borsa Italiana SPA).
15. Люксембург қор биржасы (Bourse de Luxembourg).
16. Монреаль қор биржасы (Bourse de Montreal).
17. Малайзия қор биржасы (Bursa Malaysia).
18. Чикаго опциондар биржасы (Chicago Board Options Exchange).
19. Копенгаген қор биржасы (Copenhagen Stock Exchange).
20. Немiс қор биржасы (Deutsche bourse AG).
21. Амстердамдағы «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Amsterdam).
22. Брюссельдегi «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Brussels).
23. Лиссабондағы «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Lisbon).
24. Париждегi «Еуронекст» Еуропа қор биржасы (Euronext Paris).
25. Кұрамына Стокгольм, Хельсинки, Таллин жəне Рига биржалары кiретiн бiрлескен қор 

биржасы (Hex Integrated Markets Ltd.).
26. Гонконг қор биржасы (Hong Kong Exchanges and Clearing).
27. Ирландия қор биржасы (Irish Stock Exchange).
28. Джакарт қор биржасы (Jakarta Stock Exchange).
29. Йоханнесбург қор биржасы (Оңтүстiк Африка) (JSE Securities Exchange South Africa).
30. Оңтүстiк Корея қор биржасы (Korea Stock Exchange).
31. Лондон қор биржасы (London Stock Exchange).
32. Мальта қор биржасы (Malta Stock Exchange).
33. Үндiстан ұлттық қор биржасы (National Stock Exchange of India Limited).
34. Нью-Йорк қор биржасы (New York Stock Exchange).
35. Жаңа Зеландия қор биржасы (New Zealand Exchange).
36. Осака қор биржасы (Osaka Securities Exchange).
37. Осло қор биржасы (Oslo bourse).
38. Филиппин қор биржасы (Philippine Stock Exchange).
39. Сингапур қор биржасы (Singapore Exchange).
40. Швейцария қор биржасы (SWX Swiss Exchange).
41. Токио қор биржасы (Tokyo Stock Exchange).
42. Австрия қор биржасы (Wiener bourse AG).
43. Варшава қор биржасы (Warsaw Stock Exchange).
44. Бомбей қор биржасы (The Bombay Stock Exchange Limited, BSE).
45. Бразилия қор биржасы (Bovespa).
46. Үндiстан қор биржасы (Delhi Stock Exchange).
47. Мексика қор биржасы (Bolsa Mexicana de Valores, BMV).
48. Ресей Федерациясының қор биржасы (ОАО ММВБ-РТС).
49. Торонто қор биржасы (Toronto Stock Exchange).
50. АҚШ қор биржасы (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, 

NASDAQ).

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

капиталының мөлшерiне 9-қосымша
 

Ашық позицияларды уақыт аралықтары бойынша бөлу
Аймақ-

тар
Уақыт 

аралық-
тары

Ашық пози-
циялар

Мөлшер-
леу 

коэффи-
циенті

Мөлшер-
ленген 

ашық пози-
циялар

Мөлшер-
ленген 

жабық по-
зициялар

Жиынтық 
мөлшер-

ленген ашық 
позициялар

ұзақ қысқа ұзақ қысқа ұзақ қысқа
1 1 ай-

дан аз
  0,00      

1-3 ай   0,002      
3-6 ай   0,004      
6-12 ай   0,007      
1-аймақ жиынтығы    

2 1-2 жыл   0,0125      
2-3 жыл   0,0175      
3-4 жыл   0,0225      
2-аймақ жиынтығы    

3 4-5 жыл   0,0275      
5-7 жыл   0,0325      
7-10 жыл   0,0375      
10-15 жыл   0,0450      
15-20 жыл   0,0525      
20 жыл-
дан 
астам

  0,06      

3-аймақ жиынтығы    
Аймақтар бойынша жиынтығы    

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

капиталының мөлшерiне 10-қосымша
 

Жалпы пайыздық тəуекелдi есептеу
Позициялардың атауы Сомасы

Аймақтар бойынша өтемақы берiлген, мөлшерленген позицияларды есептеу  
1-аймақ  
Уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген жабық позиция бойынша жиынтығы  
Мөлшерленген ашық позиция (ұзақ)  
Мөлшерленген ашық позиция (қысқа)  
Жиынтық ашық позициялар бойынша мөлшерленген жабық позиция  
Мөлшерленген ашық позиция  
2-аймақ  
Уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген жабық позиция бойынша жиынтығы  
Мөлшерленген ашық позиция (ұзақ)  
Мөлшерленген ашық позиция (қысқа)  
Жиынтық ашық позициялар бойынша мөлшерленген жабық позиция  
Мөлшерленген ашық позиция  
3-аймақ  
Уақыт аралықтары бойынша мөлшерленген жабық позиция бойынша жиынтығы  
Мөлшерленген ашық позиция (ұзақ)  
Мөлшерленген ашық позиция (қысқа)  
Жиынтық ашық позициялар бойынша мөлшерленген жабық позиция  
Мөлшерленген ашық позиция  
1 жəне 2-аймақтар арасындағы жабық позиция  
2-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
1-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
2 жəне 3-аймақтар бойынша жабық позиция  
3-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
2-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
1 жəне 3-аймақтар бойынша жабық позиция  
1-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
3-аймақ бойынша қалдық ашық позиция  
Қалған мөлшерленген ашық позиция  
Аймақтар бойынша мөлшерленген жабық позициялар сомасының 10 пайызы  
1-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 40 пайызы  
2-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 30 пайызы  
3-аймақтың мөлшерленген жабық позициясының 30 пайызы  
1 жəне 2-аймақтар арасындағы мөлшерленген жабық позицияның 40 пайызы  
2 жəне 3-аймақтар арасындағы мөлшерленген жабық позицияның 40 пайызы  
1 жəне 3-аймақтар арасындағы мөлшерленген жабық позицияның 100 пайызы  
Қалған мөлшерленген ашық позицияның 100 пайызы  
Жалпы пайыздық тəуекел жиынтығы   

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

капиталының мөлшерiне 11-қосымша

Сауалнама
 Оригинатор банктің атауы ______________________________________________

 № Сұрақтар Жауаптар 
1 Арнайы қаржы компаниясының атауы, орналасқан орны
2 Секьюритилендіруді есептемегендегі k2 меншікті капитал жеткiлiктiлiгі 

коэффициентінің мəні
3 Секьюритилендіруді есептегендегі k2 меншікті капитал жеткiлiктiлiгі 

коэффициентінің мəні (шектеулі тəсіл)
4 Банк басқармасының құрамынан секьюритилендірудің шектеулі 

тəсілін қолданудың мақсатқа лайықтылығын анықтауға жауапты 
тұлғалар айқындалған

_____ иə _____ 
жоқ

5 Арнайы қаржы компаниясы секьюритирлендірілген активтер бой-
ынша төлемдерді борышкерлердің ықтимал төлемеуімен байланы-
сты, оның ішінде оригинатордың банкроттығы (төлем қабілетсіздігі) 
жағдайында да барлық тəуекелдерді көтеретіні туралы заңгерлік 
қорытынды бар ма?

_____ иə _____ 
жоқ

6 Оригинатор жарғылық капиталға қатысу үлестеріне тура немесе 
жанама не арнайы қаржы компаниясында дауыс беру құқығы бар 
акцияларға ие ме?

_____ иə _____ 
жоқ
егер иə болса, 
қатысу үлесі 
көрсетілсін

7 Оригинатор арнайы қаржы компаниясындағы директорлар кеңесі не-
месе басқарма мүшелерінің басым көпшілігін тағайындауға немесе 
сайлауға құқылы ма?

_____ иə _____ 
жоқ

8 Оригинатор шарт күшімен немесе өзге тəсілмен арнайы қаржы 
компаниясының шешімдерін айқындауға құқылы ма?

_____ иə _____ 
жоқ
егер иə бол-
са, қандай 
тəсілмен екені 
нақтылансын

9 Оригинатор арнайы қаржы компаниясынан секьюритилендірілген 
активтерді сатып алу бойынша өзіне қандай да бір міндеттемелерді 
қабылдауға құқылы ма?

_____ иə _____ 
жоқ
егер иə болса, 
міндеттемелер 
көрсетілсін

10 Оригинатор секьюритилендірілген активтерге қатысты қандай да бір 
тəуекелдерді ұстап қалу бойынша міндеттемелерді өзіне қабылдауға 
құқылы ма?

_____ иə _____ 
жоқ
егер иə болса, 
түсіндрілсін

11 Оригинатор секьюритилендірілген активтер арнайы қаржы ком-
паниясына берілгеннен кейін секьюритилендірумен жəне арнайы 
қаржы компаниясының қызметімен байланысты шығыстарды өзіне 
қабылдайды ма?

_____ иə _____ 
жоқ

12 Арнайы қаржы компаниясы шығарған бағалы қағаздар оригинатордың 
төлем міндеттемелерін білдіреді ме?

_____ иə _____ 
жоқ

13 Секьюритилендіру мəмілесінде кері сатып алу опционы көзделген бе? _____ иə _____ 
жоқ
егер иə болса, 
кері сатып алу 
опционын іске 
асыру талап-
тары 
ашып 
көрсетілсін

14 Оригинатор секьюритилендірілген активтерді сатып алуға не оларды 
пулда басқа активтерге ауыстыруға құқылы ма?

_____ иə _____ 
жоқ
егер иə болса, 
активтерді са-
тып алу немесе 
оларды ауы-
стыру қандай 
жағдайларда 
мүмкін бола-
тыны ашып 
көрсетілсін

15 Оригинатор секьюритилендірілетін активтерге қызет көрсету бойын-
ша қызмет көрсетеді ме?

_____ иə _____ 
жоқ

16 Оригинатордың секьюритилендіру мəмілесін жүзеге асыру 
басталғанда қолдау көрсетуін қоспағанда, оригинатор мен арнайы 
қаржы компаниясының арасындағы шартта жəне арнайы қаржы ком-
паниясы мен оригинатордың басқа құжаттарында оригинатордың 
арнайы қаржы компаниясына қандай да бір қолдау көрсетуіне тыйым 
салу көзделген бе?

_____ иə _____ 
жоқ
егер иə болса, 
түсіндрілсін

17 Арнайы қаржы компаниясының бағалы қағаздар шығарылымының 
проспектісінде оригинатордың арнайы қаржы компаниясына 
көрсететін шарттық қолдауы туралы ақпарат бар ма?

_____ иə _____ 
жоқ

18 Оригинатордың, сондай-ақ оригинатормен айрықша қатынастармен 
байланысты тұлғалардың құжаттарында арнайы қаржы компания-
сына қандай да бір нысанда жанама қолдау көрсетуге тыйым салу 
көзделген бе?

_____ иə _____ 
жоқ

19 Тартылған рейтингтік агенттіктер туралы ақпарат
20 Бір секьюритилендіру мəмілесі шеңберінде транштарға берілген 

(сақталған немесе иеленген) кредиттік рейтингтер туралы ақпарат
21 Секьюритилендіру мəмілесімен байланысты банкте туындайтын по-

зициялар туралы ақпарат
22 Құжаттарда өтімділік құралдарын пайдалану көзделген бе? _____ иə _____ 

жоқ
егер иə бол-
са, қандай 
құралдар екені 
жəне олар-
ды қолдану 
талаптары 
көрсетілсін 

Банк сауалнамаға қоса берілген құжаттар мен ақпараттың дəйектілігіне, сондай-ақ 
уəкілетті органға сауалнаманың қаралуына байланысты сұралатын қосымша ақпараттың жəне 
құжаттардың уақтылы ұсынылуына толық растайды.

Қоса берілетін құжаттар (жіберілетін құжаттардың ат-атымен тізбесі жəне əрбір құжат 
бойынша парақтары көрсетілсін).

Басқарма Төрағасы ____________________________________________
    (қолы)
Директорлар кеңесінің Төрағасы ________________________________
    (қолы)
Мөр орны (бар болса)

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

капиталының мөлшерiне 12-қосымша
 

Меншікті капитал жеткіліктілігінің коэффициенттерін есептеу туралы мəліметтер
(мың теңгемен)
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1 Бірінші деңгейдегі капитал   
1.1 Негізгі капитал   
1.2 Үстеме капитал   
2 Екінші деңгейдегі капитал   
3 Негізгі капиталдан шегерілетін инвестициялар   
3.1 Үстеме капиталдан шегерілетін инвестициялар   
3.2 Екінші деңгейдегі капиталдан шегерілетін инвестициялар   
4 Меншікті капитал   
5 Банктің секьюритилендіру мəмілесі бойынша ұстап қалатын 

жəне Standard&Poor’s агенттігінің «В+»-тен бастап жəне 
төмен халықаралық рейтингтік бағасы немесе басқа 
рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі немесе Standard &Poor’s агенттігінің ұлттық шəкілі 
бойынша «kzBB+»- тен бастап жəне төмен рейтингтік бағасы 
немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің ұлттық шəкілі 
бойынша осыған ұқсас рейтингі не рейтингтік бағасы жоқ по-
зициялар сомасы

Х  

6 Негізгі капиталдың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленген активтер, шартты жəне ықтимал талаптар, 
нарықтық тəуекелді, операциялық тəуекелді ескере отырып 
есептелген активтер, шартты жəне ықтимал талаптар сома-
сына қатынасы (k1)

  

7 Бірінші деңгейдегі капиталдың кредиттік тəуекел дəрежесі 
бойынша мөлшерленген активтер, шартты жəне ықтимал 
талаптар, нарықтық тəуекелді, операциялық тəуекелді ескере 
отырып есептелген активтер, шартты жəне ықтимал талап-
тар сомасына қатынасы (k1-2)

  

8 Кредиттік тəуекел ескеріле отырып мөлшерленген активтер   
8.1 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 

мөлшерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «ААА» 
бастап «АА-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzAAA» бастап «kzAА-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

8.2 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөлшерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «А+» 
бастап «А-» дейінгі халықаралық рейтингттік бағасы бар 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzA+» бастап «kzA-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х

8.3 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөлшерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+» 
бастап «ВВВ-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzBBB+» бастап «kzBBB-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

8.4 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөлшерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+» 
бастап «ВВ-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzВВ+» бастап «kzВВ-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

9 Кредиттік тəуекел ескеріле отырып, мөлшерленген шартты 
жəне ықтимал міндеттемелер, оның ішінде:

  

9.1 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөлшерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «ААА» 
бастап «АА-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzAAA» бастап «kzAА-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

9.2 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөршерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «А+» 
бастап «А-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар не-
месе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzA+» бастап «kzA-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

9.3 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөршерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+» 
бастап «ВВВ-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzBBB+» бастап «kzВВ-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктерінің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

9.4 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөршерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+» 
бастап «ВВ-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzВВ+» бастап «kzВВ-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

10 Кредиттік тəуекел ескеріле отырып, мөлшерленген туында 
қаржы құралдары, оның ішінде:

10.1 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөршерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «ААА» 
бастап «АА-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzAAA» бастап «kzAА-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

10.2 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөршерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «А+» 
бастап «А-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар не-
месе басқа рейтингтік агенттіктерінің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzA+» бастап «kzA-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

10.3 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөршерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «ВВВ+» 
бастап «ВВВ-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzBBB+» бастап «kzBBB-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

10.4 Банк ұстап қалатын, кредиттік тəуекел ескеріле отырып 
мөршерленетін жəне Standard & Poor’s агенттігінің «ВВ+» 
бастап «ВВ-» дейінгі халықаралық рейтингтік бағасы бар 
немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі бар немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzВВ+» бастап «kzВВ-» дейінгі 
рейтингтік бағасы бар немесе басқа рейтингтік агенттіктердң 
бірінің ұлттық шəкілі бойынша осыған ұқсас деңгейдегі 
рейтингі бар секьюритилендіру мəмілесі бойынша позици-
ялар сомасы

Х  

11 Екінші деңгейдегі капиталдың есебіне енгізілмеген жалпы ре-
зервтер (провизиялар) сомасына кемітілген кредиттік тəуекел 
дəрежесі бойынша мөлшерленген активтер, шартты жəне 
ықтимал міндеттемелер жиынтығы

  

12 Ерекше пайыздық тəуекел сомасы   
13 Жалпы пайыздық тəуекел сомасы   
14 Сыйақы мөлшерлемесінің өзгеруіне байланысты нарықтық 

тəуекел жиынтығы
  

15 Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты жалпы тəуекел 
сомасы

  

16 Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты ерекше тəуекел 
сомасы

  

17 Нарықтық құнның өзгеруіне байланысты нарықтық тəуекел 
жиынтығы

  

18 Айырбастау бағамының өзгеруіне байланысты нарықтық 
тəуекел сомасы

  

19 Нарықтық тəуекел ескеріле отырып, есептелген 
активтердің жəне шартты жəне ықтимал талаптардың жəне 
міндеттемелердің жиынтығы

  

20 Операциялық тəуекел сомасы   
21 Меншікті капиталдың кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 

мөлшерленген активтер, шартты жəне ықтимал талаптар, 
нарықтық тəуекелді, операциялық тəуекелді ескере отырып 
есептелген активтер, шартты жəне ықтимал талаптар сома-
сына қатынасы (k2)

  

 
Бірінші басшы немесе қол қоюға уəкілетті адам
 _________________________________ _________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
Бас бухгалтер: ___________________________ ___________________
  (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
Орындаушы: __________________________________ ________________
  (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (қолы)
 (телефон нөмірі)

Қол қойылған күні 201 __ жылғы «___» ____________
Мөр орны (бар болса)

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

капиталының мөлшерiне 13-қосымша
 

Банктің сапасы жоғары өтімді активтерінің кестесі
№ Баптар атауы Есеп 

коэффициенті 
пайызбен

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

мемлекеттердің орталық үкiметтерiне, шет мемлекеттердің орталық 
банктерiне жəне халықаралық қаржы ұйымдарына 0 (нөл) пайыз 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін талаптар

100

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

100

Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтер
5 Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарына талаптар, 

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

85

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

85

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

85

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

85

 
Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi норма-

лар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiне 14-қосымша

Банктің ақша əкетілуі мен əкелінуінің кестесі
№ Баптар атауы Ақша əкетілуі 

(келуі) 
коэффициенті 

пайызбен
Жеке тұлғалардың алдындағы міндеттемелер бойынша ақшаның əкетілуі
1 Тұрақты депозиттер 5
2 Тұрақтылығы төмен депозиттер 10
3 Жеке тұлғалар алдындағы міндеттемелер бойынша осы кестенің 1 

жəне 2-жолдарына енгізілмеген өзге де ақшаның əкетілуі 
100

Заңды тұлғалардың, шағын кəсіпкерлік субъектілерінің алдындағы банктің активтерімен 
қамтамасыз етілмеген міндеттемелер бойынша ақшаның əкетілуі
4 Толық көлемі баламасында Америка Құрама Штаттарының 1 (бір) 

миллион долларынан аспайтын, шағын кəсіпкерлік субъектілері болып 
табылатын қаржылық емес ұйымдар орналастырған салымдар

10

5 Клирингтік, кастодиандық қызметпен, өтімділікті басқару қызметімен 
байланысты салымдар

25

6 Қаржылық емес ұйымдардың, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің, Ұлттық Банктің, Қазақстан Республикасының жергілікті 
билік органдарының, халықаралық қаржы ұйымдарының, шет 
мемлекеттердің орталық үкіметтерінің, шет мемлекеттердің орталық 
банктерінің, шет мемлекеттердің жергілікті билік органдарының 
депозиттері

40

7 Қаржылық емес ұйымдардың (бір заңды тұлға басқа заңды тұлғаның 
ірі қатысушысы болып табылған, бұл ретте əрбір заңды тұлғаның 
міндеттемелерінің мөлшері банктің негізгі капиталының 0,5 (нөл бүтін 
оннан бес пайызынан асатын жағдайларда қаржылық емес ұйымдар 
топтарының) депозиттері банк міндеттемелері сомасының 5 (бес) пай-
ызынан асатын сомада

60

8 Өзге заңды тұлғалардың алдындағы міндеттемелер, оның ішінде 
шығарылған бағалы қағаздар бойынша міндеттемелер

100

Заңды тұлғалардың алдындағы банктің активтерімен қамтамасыз етілген міндеттемелер 
бойынша ақшаның əкетілуі
9 Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз 

етілген міндеттемелер
0

10 Қазақстан Республикасының Үкіметі жəне Ұлттық Банктің алдындағы 
міндеттемелер

0

11 Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз 
етілген міндеттемелер

15

12 Кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 20 (жиырма) пайыздан жоғары 
емес мөлшерленетін, бірінші жəне екінші деңгейлердегі сапасы 
жоғары өтімді активтер болып табылмайтын активтермен қамтамасыз 
етілген Қазақстан Республикасының жергілікті билік органдарының, 
халықаралық қаржы ұйымдарының алдындағы міндеттемелер

25

13 Өзге қамтамасыз етілген міндеттемелер 100
Шартты жəне ықтимал міндеттемелер бойынша қосымша ақшаның əкетілуі

14 Банктің ағымдағы рейтингінен 1 (бір), 2 (екі) не 3 (үш) сатыға 
дейін төмендеген кезде шартты міндеттемелер, туынды қаржы 
құралдарымен мəмілелер жəне өзге де операциялар бойынша 
өтімділіктегі қосымша қажеттілік толық көлемде

100

15 Туынды қаржы құралдары немесе өзге де операциялар бойынша по-
зицияларды нарықтық бағалаудың өзгеру кезінде қосымша өтімділікке 
қажеттілік

Алдыңғы 
24 (жиырма 
төрт) айдағы 
ең көп 30 
(отыз) күндік 
ақшаның нет-
то əкетілуі

16 Туынды қаржы құралдары мен өзге де операциялар бойын-
ша қамтамасыз етуді қайта бағалау кезінде қосымша өтімділікке 
қажеттілік (бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтерді 
қоспағанда)

20

17 Кез келген уақытта қайтарып алу көзделген туынды қаржы құралдары 
бойынша позицияны қолдауға байланысты банк ұстап қалатын 
қамтамасыз етудің асып кету мөлшері

100

18 Егер қамтамасыз ету ұсынылмаған жағдайда шарттың талаптары-
на сəйкес қарсы агенттің талап етуі бойынша банктің қамтамасыз 
етуді ұсынуы көзделетін операциялар бойынша қосымша өтімділікке 
қажеттілік

100

19 Қамтамасыз етуді сапасы жоғары өтімді активтер болып табылмайтын 
активтерге ауыстыру мүмкіндігімен байланысты қосымша өтімділікке 
қажеттілік

100

20 Активтер бойынша, оның ішінде банк шығарған жəне өтімділікті өтеу 
коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде өтеу 
мерзімі бар ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз етілген бағалы 
қағаздар бойынша (оның ішінде ипотекалық бағалы қағаздар бойын-
ша) ақшаның əкетілуі

100

21 Активтер бойынша ақшаның келіп түсуімен қамтамасыз етілген 
жəне банктің еншілес арнайы ұйымдары шығарған, өтімділікті өтеу 
коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай ішінде өтеу 
мерзімі бар бағалы қағаздар бойынша ақшаның əкетілуі (ұстаушының 
толық немесе бөлшек мөлшерінде мерзімінен бұрын сатып алуын та-
лап ету құқығын көздейтін туынды қаржы құралдарын ескере отырып)

100

22 Жеке тұлғаларға жəне шағын кəсіпкерлік субъектілеріне берілген 
кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

5

23 Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, 
Ұлттық Банкке, Қазақстан Республикасының жергілікті билік орган-
дарына жəне халықаралық қаржы ұйымдарына берілген кредиттік 
желілердің пайдаланылмаған бөлігі

10

24 Қаржылық емес ұйымдарға, Қазақстан Республикасының Үкіметіне, 
Ұлттық Банкке, Қазақстан Республикасының жергілікті билік орган-
дарына жəне халықаралық қаржы ұйымдарына берілген өтімділік 
желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

30

25 Басқа банктерге берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің 
пайдаланылмаған бөлігі

40

26 Банктер болып табылмайтын қаржы ұйымдарына берілген кредиттік 
желілердің пайдаланылмаған бөлігі

40

27 Банктер болып табылмайтын өзге қаржы ұйымдарына берілген 
өтімділік желілерінің пайдаланылмаған бөлігі

100

28 Өзге заңды тұлғаларға (оның ішінде банктің еншілес арнайы 
ұйымдарына) берілген кредиттік желілер мен өтімділік желілерінің 
пайдаланылмаған бөлігі

100

29 Тауарлар мен қызметтердің экспортын жəне импортын 
қаржыландыруға байланысты міндеттемелер (факторинг жəне фор-
фейтинг операцияларын жүргізуге байланысты кепілдіктер мен 
кепілдімелер, аккредитивтер бойынша)

5

30 Тауарлар мен қызметтердің экспортын жəне импортын 
қаржыландыруға байланысты емес кепілдіктер мен кепілдімелер, ак-
кредитивтер бойынша міндеттемелер

10

31 Осы кестенің 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 жəне 30-жолдарға енгізілмеген 
міндеттемелер бойынша өзге де ақшаның əкетілуі

100

Ақшаның келуі
32 Бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз 

етілген қарыз операциялары
0

33 Екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз 
етілген қарыз операциялары

15

34 Сапасы жоғары өтімді активтерге жатпайтын активтерді қамтамасыз 
етуге бағалы қағаздарды сатып алу-сатуды жасау үшін (маржалық 
мəмілелер) ұсынылған қарыздар

50

35 Өзге активтермен қамтамасыз етілген қарыз операциялары 100
36 Басқа банктер берген кредиттік желілер, өтімділік желілері 0
37 Басқа қаржы ұйымдарындағы клирингтік, кастодиандық қызметпен, 

клиенттің өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдар
0

38 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі 
өткен берешегі бар қарыздарды қоспағанда, оның ішінде мыналарға 
берілген кредиттер бойынша ақшаның келуі:
жеке тұлғаларға жəне шағын кəсіпкерлік субъектілеріне 50
қаржылық емес ұйымдарға 50
қаржы ұйымдарына 100

39 Туынды қаржы құралдары бойынша ақшаның келуі 100
40 Өтімділікті өтеу коэффициентін есептеу күнінен кейінгі күнтізбелік ай 

ішінде ақшаның келуі күтілетін шарттар бойынша операциялардан 
түсетін өзге де ақшаның келуі

100

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

капиталының мөлшерiне 15-қосымша

Қолжетімді тұрақты қорландыру міндеттемелерінің кестесі 
№ Баптар атауы Қолжетімді 

тұрақты 
қорландыру 

коэффициенті, 
пайызбен

1 Қалыптардың 11-тармағында көрсетілген инвестицияларды шегер-
генге дейінгі меншікті капитал (1 (бір) жылдан аз өтеу мерзімі бар 
екінші деңгейдегі капитал құралдарын қоспағанда)

100

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

100

3 Тұрақты депозиттер 95
4 Тұрақтылығы төмен депозиттер 90
5 Қаржылық емес ұйымдар берген 1 (бір) жылдан аз қалған өтеу 

мерзімі бар міндеттемелер
50

6 Клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің өтімділігін басқару 
қызметімен байланысты салымдар

50

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

50

8 6 (алты) айдан көп жəне 1 (бір) жылдан аз қалған өтеу мерзімі бар 
міндеттемелердің өзге түрлері

50

9 Заңды тұлғалардың шартсыз мерзімінен бұрын алу мүмкіндігі бар 
салымдары 

0

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

0

11 Егер мiндеттемелер мөлшері туынды қаржы құралдары бойынша 
активтердің мөлшерінен асқан жағдайда, туынды қаржы құралдары 
бойынша активтерді шегергенде туынды қаржы құралдары бойынша 
міндеттемелер бойынша нетто тұрақты қорландыру коэффициенті

0

12 Сатып алу күнінде қаржы құралдарын, шетел валютасын сатып алу-
дан туындайтын төлемдер

0

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

капиталының мөлшерiне 16-қосымша
 

Талап етілетін тұрақты қорландыру активтерінің кестесі
№ Баптар атауы Талап етілетін 

тұрақты 
қорландыру 

коэффициенті, 
пайызбен

1 Қолма-қол ақша 0
2 Ұлттық Банктегі резервтер 0
3 6 (алты) айдан аз қалған өтеу мерзімі бар шет мемлекеттердің 

орталық банктеріне қойылатын талаптар
0

4 Сату күнінде қаржы құралдарын, шетел валютасын сатудан туын-
дайтын ақшаның келуі

0

5 Ұлттық Банктегі ақша қаражатын жəне резервтерді қоспағанда, 
ауыртпалық салынбаған бірінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді 
активтер

5
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(Жалғасы 24-бетте) 

(Соңы. Басы 18-22-беттерде)

6 Қаржы ұйымдарына берілген 6 (алты) айдан аз қалған өтеу мерзімі 
бар, банк кепілге қайта беруі мүмкін бірінші деңгейдегі сапа-
сы жоғары өтімді активтермен қамтамасыз етілген, ауыртпалық 
салынбаған қарыздар

10

7 Қаржы ұйымдарына берілген 6 (алты) айдан аз қалған өтеу мерзімі 
бар, ауыртпалық салынбаған өзге қарыздар

15

8 Ауыртпалық салынбаған екінші деңгейдегі сапасы жоғары өтімді 
активтер

15

9 6 (алты) айдан көп жəне 1 (бір) жылдан аз кезеңге ауыртпалық 
салынған сапасы жоғары өтімді активтер

50

10 6 (алты) айдан көп жəне 1 (бір) жылдан аз қалған өтеу мерзімі 
бар қаржы ұйымдарына, шет мемлекеттердің орталық банктеріне 
берілген қарыздар

50

11 Басқа банктердегі клирингтік, кастодиандық қызметпен, клиенттің 
өтімділігін басқару қызметімен байланысты салымдар

50

12 Қаржылық емес ұйымдарға қарыздарды, тұтынушылық қарыздарды, 
шағын кəсіпкерлік субъектілеріне қарыздарды қоса алғанда, сапа-
сы жоғары өтімді активтер болып табылмайтын, 1 (бір) жылдан аз 
қалған өтеу мерзімі бар өзге активтер

50

13 1 (бір) жыл жəне одан көп қалған өтеу мерзімі бар, 35 (отыз 
бес) пайыздан аспайтын кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша 
мөлшерленетін ауыртпалық салынбаған ипотекалық кредиттер

65

14 1 (бір) жыл жəне одан көп қалған өтеу мерзімі бар, 35 (отыз 
бес) пайыздан аспайтын кредиттік тəуекел дəрежесі бойын-
ша мөлшерленетін, қаржы ұйымдарына берілген қарыздарды 
қоспағанда, ауыртпалық салынбаған өзге қарыздар

65

15 Туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша бастапқы маржа 
ретінде қамтамасыз ету болып табылатын ақша, бағалы қағаздар 
мен өзге активтер, орталық қарсы агентке міндетті төлем ретінде 
берілген ақша немесе өзге активтер

85

16 Негізгі борыш жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша мерзімі 
өткен берешегі бар қарыздарды қоспағанда, қаржы ұйымдарына 
берілген қарыздарды қоспағанда, 35 (отыз бес) пайыздан асатын 
кредиттік тəуекел дəрежесі бойынша мөлшерленетін жəне 1 (бір) 
жыл жəне одан көп қалған өтеу мерзімі бар ауыртпалық салынбаған 
кредиттер

85

17 1 (бір) жыл жəне одан көп қалған өтеу мерзімі бар, сапасы жоғары 
өтімді активтер болып табылмайтын жəне қор биржаларында 
айналыстағы ауыртпалық салынбаған бағалы қағаздар (акциялар)

85

18 Тазартылған алтынды қоса алғанда, қор биржаларында 
айналыстағы тауарлар

85

19 1 (бір) жыл жəне одан көп кезеңге ауыртпалық салынған активтер 100
20 Егер активтердің мөлшері туынды қаржы құралдары бойынша 

міндеттемелердің мөлшерінен асқан жағдайда, туынды қаржы 
құралдары бойынша міндеттемелерді шегергенде, туынды қаржы 
құралдары бойынша активтер бойынша нетто тұрақты қорландыру 
коэффициенті

100

21 1 (бір) жыл жəне одан көп қалған өтеу мерзiмi бар қаржы 
ұйымдарына берілген жұмыс істемейтін кредиттерді, қарыздарды 
қоса алғанда, өзге активтер

100

22 Қор биржаларында айналмайтын акциялар, материалдық актив-
тер, банктің меншікті капиталынан шегерілген баптар, жинақталған 
сыйақы, сақтандыру активтері, еншілес ұйымдардағы үлес, мерзімі 
өткен борыш бойынша пайыздық мөлшерлеме

100

 
Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi норма-

лар мен лимиттердi маңызы мен есептеу əдiстемелерiне, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiне 17-қосымша

 
Талап етілетін тұрақты қорландырудың шартты жəне ықтимал міндеттемелерінің 

кестесі
№ Баптар атауы Талап етілетін 

тұрақты 
қорландыру 

коэффициенті, 
пайызбен

1 Кез келген клиенттерге берілген қайтарып алынбайтын жəне 
шартты-қайтарып алынатын кредиттік желілер мен өтімділік желілері 
(пайдаланылмаған көлемнің үлесі)

5

2 Мынадай құралдарды қоса алғанда, өзге міндеттемелер:
шартсыз қайтарып алынатын кредиттік желілер мен өтімділік 
желілері;
сауданы қаржыландыру бойынша міндеттемелер (кепілдіктер мен 
кепілдемелерді қоса алғанда);
тауарлар мен қызметтердің экспортын жəне импортын 
қаржыландыруға байланысты емес кепілдіктер мен кепілдімелер;
банк шығарған немесе құрылымдандырылған өнімдермен байла-
нысты борышты сатып алуға ықтимал талаптарды қоса алғанда, 
келісімшарттық емес міндеттемелер

50

 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2017 жылғы 13 қыркүйектегі №170 қаулысына 2-қосымша

Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары жəне лимиттерi
 1. Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары жəне лимиттерi (бұдан əрі – 

Қағидалар) «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметi туралы» 1995 жылғы 
31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Банктер туралы заң) сəйкес 
əзірленді.

2. Ашық валюталық позиция – банктің талаптарының (міндеттемелерінің) жеке шет 
мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасында немесе тазартылған бағалы металда 
сол шетел валютасында немесе тазартылған бағалы металда банктің міндеттемелерінен 
(талаптарынан) асып кетуі.

Ұзақ валюталық позиция – талаптар (активтер мен шартты талаптардың жиынтық сома-
сы) банктің сол шетел валютасында немесе тазартылған бағалы металда міндеттемелерінен 
(міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасынан) асып кететін жеке 
шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасындағы немесе тазартылған бағалы 
металдағы ашық валюталық позиция.

Қысқа валюталық позиция – міндеттемелер (міндеттемелер мен шартты міндеттемелердің 
жиынтық сомасы) банктің сол шетел валютасында немесе тазартылған бағалы металда 
талаптарынан (активтер мен шартты талаптардың жиынтық сомасынан) асып кететін жеке 
шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасындағы немесе тазартылған бағалы 
металдағы ашық валюталық позиция.

Валюталық позициялар есебіне мөлшері валюталардың айырбастау бағамының 
(тазартылған бағалы металдар құнының) өзгеруімен анықталатын, теңгемен көрсетілген та-
лаптар (активтер мен шартты талаптардың жиынтық сомасы), міндеттемелер (міндеттемелер 
мен шартты міндеттемелердің жиынтық сомасы) енгізіледі.

Мөлшері бір шетел валютасынан артық айырбастау бағамының өзгеруімен анықталатын, 
теңгемен көрсетілген талаптар (активтер, шартты жəне ықтимал талаптардың жиынтық сома-
сы), міндеттемелер (міндеттемелердің, шартты жəне ықтимал міндеттемелердің жиынтық со-
масы) Қағидалардың 2-тармағында белгіленген ашық валюталық позицияның ең төмен лимитін 
иеленетін шетел валютасындағы валюталық позициялар есебіне енгізіледі.

Əрбір шетел валютасы бойынша жəне əрбір тазартылған бағалы металл бойынша ашық 
валюталық позиция жеке есептеледі.

Жекелеген шет мемлекеттердің (шет мемлекеттер топтарының) валюталары (тазартылған 
бағалы металдар) бойынша ашық валюталық позицияларын есептеу кезінде бірінші кезекте ак-
тивтер шоттарында халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына (бұдан əрі – ХҚЕС) сəйкес 
қалыптасқан резервтерді шегергенде жəне банктің міндеттемелері шоттарында ашылған əрбір 
шетел валютасы (тазартылған бағалы металы) бойынша шоттардың сальдосы есептеледі.

Одан кейін ХҚЕС сəйкес қалыптасқан резервтерді шегергенде, шартты талаптар шотта-
рында жəне шартты міндеттемелер шоттарында ашылған осы шетел валютасы (тазартылған 
бағалы металл) бойынша шоттар сальдосы анықталады.

Міндеттемелерден (талаптардан) шетел валютасындағы (тазартылған бағалы металдағы) 
талаптардың (міндеттемелердің) асып кетуін көрсететін сальдо өзара жиынтықталады, ал 
алынған нəтиже банктің шетел валютасы (тазартылған бағалы металы) бойынша ашық 
позициясының мөлшерін жəне түрін анықтайды.

Шартты талаптар шоттарында жəне шартты міндеттемелер шоттарында ашылған жекеле-
ген шет мемлекеттің (шет мемлекеттер тобының) валютасындағы туынды қаржы құралдары 
бойынша банктің ашық ұзақ жəне (немесе) қысқа позициясы банктің меншікті капиталы 
мөлшерінің 30 (отыз) пайызынан аспауға тиіс.

Банктің ашық ұзақ жəне (немесе) қысқа позициясын есептеу мақсаттары үшін туынды қаржы 
құралдарының тізбесіне банктер жасаған мəміле споты енгізілмейді.

Туынды қаржы құралдары бойынша банктің ашық ұзақ жəне (немесе) қысқа позициясын 
есептеу мақсаттары үшін олар бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі қарсы агенті 
болып табылатын туынды қаржы құралдарымен мəмілелер, 2 (екі) күн жəне одан аз валюталау 
күнімен валюталық құралдармен айырбастау операциялары, 2 (екі) күн жəне одан аз валюта-
лау күнімен валюталық своп операциялары, базалық активтері ұлттық валютадан тұрмайтын 
валюталық жұп болып табылатын туынды қаржы құралдары енгізілмейді.

Банктің валюталық нетто-позициясы банктің барлық шетел валюталары (тазартылған 
бағалы металдары) бойынша ұзақ позициясының жиынтық сомасы мен барлық шетел валю-
талары (тазартылған бағалы металдары) жəне барлық шетел валюталары бойынша қысқа 
позициясының жиынтық сомасы арасындағы айырма ретінде есептеледі.

Шетел валютасында көрсетілген талаптар жəне міндеттемелер осы талаптар жəне 
міндеттемелер көрсетілген (белгіленген) шетел валюталары бөлігіндегі валюталық позици-
ясы есебіне енгізіледі.

Мəмілені жасаған күн болып табылмайтын, болашақ валюталау күні бар валюталық опе-
рацияларды жүргізу кезінде осы сияқты валюталық операциялар осындай мəмілені жасаған 
күннен бастап валюталық позиция есебіне енгізіледі.

3. Қағидаларда ашық валюталық позицияның мынадай лимиттерi белгiленедi:
1) Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А» төмен емес тəуелсiз рейтингi немесе 

Moody’sInvestorsService и Fitch агентіктерінің (бұдан əрі – басқа рейтингтік агенттiктер) осыған 
ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң шетел валютасы жəне «еуро» валютасы, сондай-ақ 
тазартылған қымбат металдар бойынша банктiң меншiктi капиталы шамасының 12,5 (он екі бүтін 
оннан бес) пайызынан аспайтын мөлшердегi ашық валюталық позиция (ұзақ жəне қысқа) лимитi;

2) Standard & Poor’s агенттiгiнiң «А» төмен емес тəуелсiз рейтингi немесе басқа рейтингтік 
агенттiктердiң бірiнiң осыған ұқсас деңгейдегi рейтингi бар елдердiң шетел валютасы бойын-
ша банктiң меншiктi капиталы шамасының 5 (бес) пайызынан аспайтын мөлшердегi ашық 
валюталық позиция (ұзақ жəне қысқа) лимитi;

3) банктiң меншiктi капиталы шамасының 25 (жиырма бес) пайызынан аспайтын мөлшердегi 
валюталық нетто-позиция лимитi.

Қағидалардың ашық валюталық позиция лимиттерін сақтау жөніндегі талаптар Банктер 
туралы заңға сəйкес қайта құрылымдауды жүзеге асыратын (жүзеге асырған) банктерге, 
сондай-ақ егер қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне 
қадағалау жөніндегі уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) мақұлдаған банктің қаржылық 
тұрақтылығын арттыру, банк қызметіне байланысты оның қаржылық жағдайының нашарлау-
ын жəне тəуекелдердің ұлғаюын болдырмау бойынша ертерек ден қою шараларын көздейтін 
іс-шаралар жоспарында ашық валюталық позиция лимиттерінің мəні жəне ашық валюталық 
позиция лимиттерінің мəні қолданылатын мерзімі анықталса, Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10210 болып тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 257 қаулысымен бекітілген Қаржы 
ұйымдарын жүйе құраушылар қатарына жатқызу қағидаларына сəйкес жүйе құраушы банктің 
өлшемшарттарына сəйкес келетін банктерге қолданылмайды.

4. Ашық валюталық позицияның лимиттерi есепті апта ішінде кез келген шетел валютасы 
(тазартылған қымбат металл) бойынша шектен асып кеткен кезде кейiнгi 3 (үш) апта iшiнде 
бұзушылық жіберген банк үшін бұзылған валюталар (тазартылған қымбат металдар) бойынша 
ашық валюталық позицияларының лимиттерi осы Қағидалардың 3-тармағында белгiленген 
ашық валюталық позиция лимиттерiнен 5 (бес) пайыздық тармаққа кемуiмен айқындалады.

Жеке алынған шетел валютасы (тазартылған қымбат металл) ашық валюталық 
позициясының лимиттерін бұзылуы болып мыналар есептелмейді:

0,09 (нөл бүтін жүзден тоғыз) пайыз шегінде;
банкке қатыссыз себептермен, сот шешімі бойынша банк берген қарыз валютасының өзгеру 

бөлігінде банк белгіленген лимиттерді асыруы.
Егер банкке қатыссыз, сот шешімі бойынша банк берген қарыз валютасының өзгеру 

бөлігінде банк ашық валюталық позицияларының лимиттерін асырған болса, банк ол туралы 
тез арада уəкілетті органға хабарлап, көрсетілген шектен асып кету айқындаған күннен ба-
стап 3 (үш) ай ішінде жою бойынша міндеттемелер қабылдайды. Егер осы шектен асып кету 
көрсетілген мерзiмде жойылмаған жағдайда онда валюталар бойынша ашық валюталық пози-
ция лимиттерiнiң асып кетуі көрсетілген асып кету анықталған күннен бастап мұндай қалыптың 
бұзылуы ретінде қарастырылады.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 12 қазанда 
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15886 бо-
лып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 31 шілде                 №149                        Алматы қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 
сəуірдегі Заңы 10-бабының 2) тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы қаулы етеді:

1. Мына:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес «Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте 

банк шотын ашу туралы хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;
2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес «Валюталық операцияны тіркеу» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет регламенті;
3) осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес «Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті; 
4) осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес «Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, 

«Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін 
тағайындауға (сайлауға) келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

5) осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес «Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

6) осы қаулыға 6-қосымшаға сəйкес «Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті;

7) осы қаулыға 7-қосымшаға сəйкес «Инвестициялық портфельді басқарушының iрi 
қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

8) осы қаулыға 8-қосымшаға сəйкес «Жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

9) осы қаулыға 9-қосымшаға сəйкес «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

10) осы қаулыға 10-қосымшаға сəйкес «Инвестициялық пай қорлары пайларының 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті; 

11) осы қаулыға 11-қосымшаға сəйкес «Акцияларды орналастыру қорытындылары туралы 
есепті бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті; 

12) осы қаулыға 12-қосымшаға сəйкес «Облигацияларды орналастыру қорытындылары 
туралы есепті бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

13) осы қаулыға 13-қосымшаға сəйкес «Актуарийлерден біліктілік емтиханын қабылдау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті; 

14) осы қаулыға 14-қосымшаға сəйкес «Кредиттік тарихтардың деректер базасын басқару 
жүйесін кредиттік бюроның өнеркəсіптік пайдалануына енгізу актісін беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті;

15) осы қаулыға 15-қосымшаға сəйкес «Инвестициялық пай қорларының пайларын 
орналастыру қорытындылары туралы есепті бекіту» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті;

16) осы қаулыға 16-қосымшаға сəйкес «Банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 
асыратын ұйымдарға банкноталарды, монеталарды жəне құндылықтарды инкассациялауға 
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

17) осы қаулыға 17-қосымшаға сəйкес «Банк ашуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті; 

18) осы қаулыға 18-қосымшаға сəйкес «Банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымдарға банк операцияларына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті;

19) осы қаулыға 19-қосымшаға сəйкес «Ислам банктері жүзеге асыратын банктік жəне 
өзге операцияларды жүргізуге арналған лицензияны беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті;

20) осы қаулыға 20-қосымшаға сəйкес «Банктерге банк операцияларын жəне Қазақстан 
Республикасының банк заңнамасында көзделген өзге де операцияларды жүргізуге лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

21) осы қаулыға 21-қосымшаға сəйкес «Банкті (банк холдингін) ерікті түрде қайта 
ұйымдастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

22) осы қаулыға 22-қосымшаға сəйкес «Актуарлық қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

23) осы қаулыға 23-қосымшаға сəйкес «Өмірді сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру 
қызметін жүзеге асыруға немесе исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына 
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

24) осы қаулыға 24-қосымшаға сəйкес «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру 
(қайта сақтандыру) қызметін немесе исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметін жүзеге 
асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті; 

25) осы қаулыға 25-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген жəне сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті 
сақтандырудың түрлеріне немесе Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жəне 
сақтандырудың жекелеген сыныптары болып табылатын міндетті сақтандырудың түрлері 
бойынша исламдық сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті;

26) осы қаулыға 26-қосымшаға сəйкес «Қайта сақтандыру жөніндегі қызметке неме-
се исламдық қайта сақтандыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

27) осы қаулыға 27-қосымшаға сəйкес «Сақтандыру брокерінің қызметін жүзеге асыру 
құқығына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

28) осы қаулыға 28-қосымшаға сəйкес «Бағалы қағаздар нарығында Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

29) осы қаулыға 29-қосымшаға сəйкес «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын құруға 
рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

30) осы қаулыға 30-қосымшаға сəйкес «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын жəне (не-
месе) сақтандыру холдингін ерікті қайта ұйымдастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті;

31) осы қаулыға 31-қосымшаға сəйкес «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті 
таратуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті; 

32) осы қаулыға 32-қосымшаға сəйкес «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
(немесе) сақтандыру холдингінің ұйымдардың капиталына елеулі қатысуына рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

33) осы қаулыға 33-қосымшаға сəйкес «Қоғамды жария компания деп тану немесе қоғамның 
мəлімдемесі негізінде ол белгілеген тəртіппен оның жария компания мəртебесін кері қайтарып 
алу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

34) осы қаулыға 34-қосымшаға сəйкес «Банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес 
ұйым құруына немесе сатып алуына жəне (немесе) банктің жəне (немесе) банк холдингінің 
ұйымдардың жарғылық капиталына қомақты қатысуына рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламенті;

35) осы қаулыға 35-қосымшаға сəйкес «Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының жəне 
(немесе) сақтандыру холдингінің еншілес ұйым құруына немесе иеленуіне рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

36) осы қаулыға 36-қосымшаға сəйкес «Қазақстан Республикасының резидент-ұйымының 
эмиссиялық бағалы қағаздарын шет мемлекеттің аумағында орналастыруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

37) осы қаулыға 37-қосымшаға сəйкес «Шет мемлекеттің аумағындағы Қазақстан 
Республикасының резидент-ұйымының эмиссиялық бағалы қағаздарын шығаруға рұқсат беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

38) осы қаулыға 38-қосымшаға сəйкес «Кредиттік бюро қызметін жүзеге асыру құқығына 
рұқсат жəне кредиттік тарихтардың деректер базасын, пайдаланылатын ақпараттық жүйелерді 
қорғау жəне олардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі кредиттік бюроға жəне үй-жайларға 
қойылатын талаптарға кредиттік бюроның сəйкестігі туралы актіні беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті;

39) осы қаулыға 39-қосымшаға сəйкес «Банкті ерікті түрде таратуға рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламенті;

40) осы қаулыға 40-қосымшаға сəйкес «Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын қайта 
ұйымдастыруға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

41) осы қаулыға 41-қосымшаға сəйкес «Ерікті жинақтаушы зейнетақы қорын ерікті түрде 
таратуға рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

42) осы қаулыға 42-қосымшаға сəйкес «Уəкілетті ұйымдарға қолма-қол шетел валютасымен 
айырбастау операцияларын ұйымдастыру бойынша қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

43) осы қаулыға 43-қосымшаға сəйкес «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 
салымшысының (алушысының) зейнетақы жинақтарының (инвестициялық кірісін ескере 
отырып) жай-күйі туралы ақпарат беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті;

44) осы қаулыға 44-қосымшаға сəйкес «Кредит тарихын қалыптастыру жəне оларды 
пайдалану жүйесіне қатысушыларға қойылатын талаптарға сəйкестік туралы актіні беру 
(кредит тарихы субъектісін қоспағанда)» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін регламентерін бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 29 мамырдағы 
№ 96 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11665 
тіркелген, 2015 жылғы 29 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған);

2) «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің мемлекеттік көрсетілетін регламентерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 29 мамырдағы № 
96 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2016 жылғы 6 қаңтардағы № 1 қаулысының (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13108 тіркелген, 2016 жылғы 30 наурызда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

 3. Ұйымдастыру жұмысы жəне бақылау басқармасы (Сырымбаев М.Қ.) Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

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

3) осы қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
ресми интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

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

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары Д.Т. Ғалиеваға жүктелсін.

6. Осы қаулы, осы қаулының алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жи-
ырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізілетін 1-тармағының 3), 5), 6), 7), 13), 14), 16), 17), 
18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25), 26), 27), 28), 29), 30), 31), 32), 34), 35), 38), 39), 40), 41), 42) 
жəне 44) тармақшаларын қоспағанда, алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 31 шілдедегі № 149 қаулысына 1-қосымша

«Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын туралы 
хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі.
«Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын ашу туралы 

хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет) Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі: қағаз жеткізгіштегі хабарлама туралы куəлік. 
Егер валюталық операцияға «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2005 

жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына жəне Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген «Қазақстан Республикасында 
валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сəуірдегі № 154 қаулысына сəйкес хабарлау 
режімі қолданылмаса, көрсетілетін қызметті алушыға түсіндіру сипатындағы хат жіберіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде. 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған құжаттарды көрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарды кері қайтару себептері көрсетілген еркін нысандағы жазбаша өтінішті 
беруі арқылы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 
тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі 
№ 71 қаулысымен бекітілген «Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк 
шотын туралы хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан 
əрі – стандарт) 4-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзім аяқталғанға дейін кері 
қайтаруға жол беріледі.

Хабарлама туралы куəлік аралас шарт шеңберіде жүзеге асырылатын əрбір валюталық 
опеарцияға, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының бір өтініші бойынша валюталық 
шарттың əрбір валютасы бойынша бөлек ресімделеді.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) іс-қимылының тəртібін сипаттау

4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: 
көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін стандарттың 
9-тармағында көзделген құжаттарды ұсынуы.

Шет тілде жасалған құжаттар көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік тілдегі немесе 
орыс тіліндегі аудармасымен беріледі.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға 
негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі: 

1) 1 (бір) жұмыс күні ішінде:  
хабарламаны (валюталық шартты) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға 

жəне тіркеуге уəкілетті жауапты адамының қабылдауы;
хабарламаны (валюталық шартты) көрсетілетін қызметті беруші басшысының қарауы, 

бұрыштама қоюы; 
хабарламаны (валюталық шартты) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі 

басшысының қарауы, орындаушыны тағайындау;
көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушының көрсетілетін қызметті алушы 

туралы мəліметтерді мемлекеттік органның мемлекеттік қызмет көрсету процесін, оның 
ішінде халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетін, автоматтандыру мен 
мониторингіне арналған ақпараттық жүйедегі автоматтандырылған жұмыс орнында (бұдан 
əрі – ХҚО ИАЖ МО АЖО) тіркеуі;

2) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің хабарламаны (валюталық 
шартты) қарауы:

қажет болған кезде – көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің көрсетілетін 
қызметті алушыдан валюталық шартты сұратуы;

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің валюталық шартты сұратуды ХҚО 
ИАЖ МО АЖО-да тіркеуі;

валюталық шартты ұсынғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушы осы тармақтың 1) 
тармақшасында көрсетілген рəсімдерді қайтадан жүзеге асырады;

3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің хабарлама туралы куəліктің 
жобасын (куəліктердің жобаларын) (бұдан əрі – куəліктің жобасы, куəліктердің жобалары) 
дайындауы:

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің куəлік (куəліктер) туралы ақпаратты 
«Төлем балансы бойынша деректерді жинау жəне өңдеу» автоматтандырылған ақпараттық 
шағын жүйесіне (бұдан əрі – ААШЖ) енгізуі;

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының куəліктің жобасын 
(куəліктердің жобаларын) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің басшысына 
қол қоюға жіберуі;

4) куəліктің жобасын тексеру (куəліктердің жобаларын) жəне «Төлем балансы бойынша 
деректерді жинау жəне өңдеу» ААШЖ-ға куəлік (куəліктер) туралы ақпаратты енгізу, көрсетілетін 
қызметті берушінің жауапты бөлімшесі басшысының куəліктің жобасына (куəліктердің 
жобаларына) қол қоюы;

5) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының куəлікті 
(куəліктерді) бланкіде мемлекеттік тілде жəне орыс тілінде ресімдеуі;

6) көрсетілетін қызметті беруші басшысының бланкідегі мемлекеттік тілдегі жəне орыс 
тіліндегі куəлікке (куəліктерге) қол қоюы;

7) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті ХҚО ИАЖ МО АЖО-да тіркеуі;

осы тармақтың 2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында көрсетілген рəсімдердің ұзақтығы 
6 (алты) жұмыс күнінен аспайды;

8) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының куəлік (куəліктер) 
туралы ақпаратты «Төлем балансы бойынша деректерді жинау жəне өңдеу» ААШЖ-да бекітуі;

9) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының қағаз жеткізгіштегі 
куəлікті (куəліктерді) көрсетілетін қызметті алушының, оның сенім білдірген адамының 
(Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен ресімделген 
сенімхат негізінде) өтініш беруге қарай, көрсетілетін қызметті алушыға, оның сенім білдірген 
адамына хабарлама туралы куəліктерді беруді есепке алу журналына қол қойғыза отырып беру.

Көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының мемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижесі берілген күнді ХҚО ИАЖ МО АЖО-да тіркеуі. 

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау 

6. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті адамы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің басшысы;
4) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің орындаушысы.
7. Мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете 

отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне 1-қосымшаға сəйкес жазылған.

4-тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен жəне 
(немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-
ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін 

сипаттау
8. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына жəне (немесе) өзге 

де көрсетілетін қызметті берушілерге өтініш жасау тəртібін сипаттау, көрсетілетін қызмет 
алушының сұрау салуын өңдеу ұзақтығы: көрсетілмейді.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы арқылы алу процесін сипаттау, оның ұзақтығы: көрсетілмейді.

10. «Электрондық үкімет» веб-портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 
көрсетілетін қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру тəртібін 
жəне рəсімдерінің (іс-қимылдары) жүйелілігін сипаттау: көрсетілмейді.

11. Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымшаға сəйкес жазылған.

«Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын туралы 
хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын 
көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау

 
 

Ескерту:
1, 2, 3 жəне 4-тармақтарда көрсетілген рəсімдердің ұзақтығы 1 (бір) жұмыс күнінен аспайды;
5, 6, 7, 8, 9 жəне10-тармақтарда көрсетілген рəсімдердің ұзақтығы 6 (алты) жұмыс күнінен 

аспайды.

«Валюталық операция туралы немесе шетелдік банкте банк шотын туралы 
хабарламаны растау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

Ескерту:
1, 2, 3 жəне 4-тармақтарда көрсетілген рəсімдердің ұзақтығы 1 (бір) жұмыс күнінен аспайды;
5, 6, 7, 8, 9 жəне 10-тармақтарда көрсетілген рəсімдердің ұзақтығы 6 (алты) жұмыс 

күнінен аспайды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 31 шілдедегі №149 қаулысына 2-қосымша

«Валюталық операцияны тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі.
«Валюталық операцияны тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді.

2. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: қағаз түрінде.
3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі: қағаз жеткізгіштегі хабарлама куəлік.
Егер валюталық операцияға «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 2005 

жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңына жəне Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген, «Қазақстан Республикасында 
валюталық операцияларды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сəуірдегі № 154 қаулысына сəйкес хабарлау 
режімі қолданылмаса, көрсетілетін қызметті алушыға түсіндіру сипатындағы хат жіберіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде. 
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынылған құжаттарды көрсетілетін қызметті 

алушының құжаттарды кері қайтару себептері көрсетілген еркін нысандағы жазбаша өтінішті 
беруі арқылы Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 
тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 
71 қаулысымен бекітілген «Валюталық операцияны тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан əрі – стандарт) 4-тармағының 1) тармақшасында белгіленген мерзім 
аяқталғанға дейін кері қайтаруға жол беріледі.

Хабарлама туралы куəлік аралас шарт шеңберіде жүзеге асырылатын əрбір валюталық 
операцияға, сондай-ақ көрсетілетін қызметті алушының бір өтініші бойынша валюталық 
шарттың əрбір валютасы бойынша бөлек ресімделеді.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) іс-қимылының тəртібін сипаттау 

4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: 
көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін стандарттың 
9-тармағында көзделген құжаттарды ұсынуы.

Шет тілде жасалған құжаттар көрсетілетін қызметті берушіге мемлекеттік тілдегі немесе 
орыс тіліндегі аудармасымен беріледі.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға 
негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі:

1) құжаттарды (қосымша құжаттарды) қабылдау, қарау жəне көрсетілетін қызметті алушы 
туралы мəліметтерді мемлекеттік органның мемлекеттік қызмет көрсету процесін, оның 
ішінде халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы көрсетілетін, автоматтандыру мен 
мониторингіне арналған ақпараттық жүйедегі автоматтандырылған жұмыс орнында (бұдан 
əрі – ХҚО ИАЖ МО АЖО) тіркеу:

құжаттарды (қосымша құжаттарды) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға 
жəне тіркеуге уəкілетті жауапты адамының қабылдауы; 

құжаттарды (қосымша құжаттарды) көрсетілетін қызметті беруші басшысының қарауы, 
бұрыштама қоюы; 

құжаттарды (қосымша құжаттарды) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі 
басшысының қарауы, орындаушыны тағайындау;

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының көрсетілетін қызметті 
алушы туралы мəліметтерді ХҚО ИАЖ МО АЖО-да тіркеуі;

рəсімнің ұзақтығы 1 (бір) жұмыс күні;
2) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының құжаттарды 

(қосымша құжаттарды) қарауы:
қажет болған кезде – көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің көрсетілетін 

қызметті алушыдан қосымша құжаттарды сұратуы;
көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің қосымша құжаттарды сұратуды 

ХҚО ИАЖ МО АЖО-да тіркеуі;
қосымша құжаттарды ұсынғаннан кейін көрсетілетін қызметті алушы осы осы тармақтың 

1) тармақшасында көрсетілген рəсімдерді қайтадан жүзеге асырады;
3) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің тіркеу куəлігінің жобасын (тіркеу 

куəліктерінің жобаларын) (бұдан əрі – куəліктің жобасы, куəліктердің жобалары) дайындауы, 
куəлік (куəліктер) туралы ақпаратты «Төлем балансы бойынша деректерді жинау жəне өңдеу» 
автоматтандырылған ақпараттық шағын жүйесіне (бұдан əрі – ААШЖ) енгізуі;

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының куəліктің жобасын 
(куəліктердің жобаларын) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің басшысына 
қол қоюға жіберуі;

4) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі басшысының қағаз жеткізгіштегі 
куəліктің жобасын (куəліктердің жобаларын) қарауы жəне қол қоюы;

көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі басшысының куəлік (куəліктер) 
туралы ақпараттың «Төлем балансы бойынша деректерді жинау жəне өңдеу» ААШЖ-ға 
енгізілгенін тексеруі;

5) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының куəлікті 
(куəліктерді) бланкіде мемлекеттік тілде жəне орыс тілінде дайындауы;

6) көрсетілетін қызметті беруші басшысының бланкідегі мемлекеттік тілдегі жəне орыс 
тіліндегі куəлікке (куəліктерге) қол қоюы;

7) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті ХҚО ИАЖ МО АЖО-да тіркеуі;

осы тармақтың 2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында көрсетілген рəсімдердің ұзақтығы 
9 (тоғыз) жұмыс күнін құрайды;

8) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының куəлік (куəліктер) 
туралы ақпаратты «Төлем балансы бойынша деректерді жинау жəне өңдеу» ААШЖ-да бекітуі;

9) көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының қағаз жеткізгіштегі 
куəлікті (куəліктерді) көрсетілетін қызметті алушының, оның сенім білдірген адамының 
(Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен ресімделген 
сенімхат негізінде) өтініш берген кезде, көрсетілетін қызметті алушыға, оның сенім білдірген 
адамына тіркеу куəліктерін беруді есепке алу журналына қол қойғыза отырып беруі.

Көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесі орындаушысының мемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижесі берілген күнді ХҚО ИАЖ МО АЖО-да тіркеуі. 

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау 

6. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
2) жауапты бөлімшенің басшысы;
3) жауапты бөлімшенің орындаушысы.
7. Мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете 

отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне 1-қосымшаға сəйкес жазылған.

4-тарау. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясымен жəне 
(немесе) өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен өзара іс-қимыл тəртібін, сондай-
ақ мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану тəртібін 

сипаттау 
8. «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясына жəне (немесе) өзге 

де көрсетілетін қызметті берушілерге өтініш жасау тəртібін сипаттау, көрсетілетін қызмет 
алушының сұрау салуын өңдеу ұзақтығы: көрсетілмейді.

9. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы арқылы алу процесін сипаттау, оның ұзақтығы: көрсетілмейді.

10. «Электрондық үкімет» веб-портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 
көрсетілетін қызметті берушінің жəне көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру тəртібін 
жəне рəсімдерінің (іс-қимылдары) жүйелілігін сипаттау: көрсетілмейді.

11. Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымшаға сəйкес жазылған.

«Валюталық операцияны тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне 1-қосымша

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау

Ескерту:
1, 2, 3 жəне 4-тармақтарда көрсетілген рəсімдердің ұзақтығы 1 (бір) жұмыс күнінен аспайды;
5, 6, 7, 8, 9 жəне 10-тармақтарда көрсетілген рəсімдердің ұзақтығы 9 (тоғыз) жұмыс 

күнінен аспайды.

«Валюталық операцияны тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

Ескерту:
1, 2, 3 жəне 4-тармақтарда көрсетілген рəсімдердің ұзақтығы 1 (бір) жұмыс күнінен аспайды;
5, 6, 7, 8, 9 жəне 10-тармақтарда көрсетілген рəсімдердің ұзақтығы 9 (тоғыз) жұмыс 

күнінен аспайды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 31 шілдедегі №149 қаулысына 3-қосымша

«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі.
«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан 

əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан 
əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетілетін қызметті алушы орналасқан жер бойынша, 
оның ішінде «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 
көрсетеді.

2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі: микроқаржылық ұйымға оның 
микроқаржылық ұйымдарының тізіліміне (бұдан əрі – тізілім) енгізілгені туралы хабарлау не 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен 
бекітілген «Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының (бұдан əрі – стандарт) 10-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін қағаз жеткізгіште өтініш жасаған жағдайда, 
нəтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады жəне көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының қолымен расталады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін 
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылған электрондық құжат нысанында «жеке кабинетке» жіберіледі.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) іс-қимылының 

тəртібін сипаттау
4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: 

көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін стандарттың 
9-тармағында көзделген құжаттарды ұсынуы.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға 
негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті 
қызметкерінің көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі, 
құжаттарды көрсетілетін қызметті беруші басшысының қарауы үшін жіберуі – өтініш түскен күні;

2) көрсетілетін қызметті беруші басшысының құжаттарды қарауы жəне бұрыштама қоюы 
– өтініш түскен күні;

3) мемлекеттік қызметті көрсету үшін жауапты бөлімше (бұдан əрі –жауапты бөлімше) 
басшысының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі – өтініш келіп түскен күн;

осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні 
ішінде жүзеге асырылады;

4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:

ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі белгіленген жағдайда, жауапты бөлімшенің 
жауапты қызметкерінің өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – 
өтінішті қараудан бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының қолын қойғызуы, көрсетілетін қызметті алушыға өтінішті қараудан бас 
тартуды беруі – 4 (төрт) жұмыс күні ішінде;

ұсынылған құжаттардың толық болу фактісі белгіленген жағдайда жауапты қызметкердің 
оларды стандарттың талаптарына сəйкес келу мəніне қарауы, микроқаржылық ұйымды тізілімге 
енгізу туралы бұйрықтың (бұдан əрі – бұйрық), микроқаржылық ұйымға оның тізілімге енгізілгені 
не бас тартылғаны туралы хабарламаның (бұдан əрі – хабарлама) жобаларын дайындауы, 
көрсетілетін қызметті берушінің жауапты бөлімшесінің басшысына келісуге жіберуі – 2 (екі) 
жұмыс күні ішінде;

5) бұйрықтың не бас тартудың жобаларын келісу, көрсетілетін қызметті берушінің жауапты 
бөлімшесі басшысының көрсетілетін қызметті берушінің маман-заң консультантына құқықтық 
сараптамаға жіберуі – құжаттарды келісуге алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

6) қызметті берушінің маман-заң консультантының түскен құжаттардың стандарттың 
талаптарына сəйкес келу мəніне қарауы, бұйрықтың, хабарламаның не бас тартудың 
жобаларын келісуі – құжаттарды келісуге алған сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде;

7) маман-заң консультантымен келісілген бұйрықтың, хабарламаның не бас тартудың 
жобаларын жауапты бөлімшесі басшысының жауапты қызметкерге беруі – маман-заң 
консультантынан құжаттарды алған сəттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;

8) жауапты бөлімшенң жауапты қызметкерінің бұйрықты, хабарламаны не бас тартуды 
ресімдеуі – құжаттарды орындау үшін алған сəттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде;

9) көрсетілетін қызметті беруші басшысының бланкідегі бұйрыққа, хабарламаға не бас 
тартуға қол қоюы – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;

10) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің микроқаржы ұйымын тізілімге енгізуі, 
микроқаржы ұйымының тізілімге енгізілгені туралы ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің 
интернет – ресурсына орналастыру үшін Банктердің қадағалау департаментіне (бұдан əрі – 
БҚД) жіберуі, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесінің дайын екендігі туралы көрсетілетін 
қызметті алушыға хабарлауы (телефон бойынша), мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
көрсетілетін қызметті алушыға не жеке басын растайтын құжатты ұсынған кезде не оның 
заңды өкіліне (Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен 
ресімделген сенімхат негізінде) жіберуі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде. 

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау 

6. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) көрсетілетін қызметті берушінің хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті адамы;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшысы;
3) жауапты бөлімшенің басшысы;
4) жауапты бөлімшесінің жауапты қызметкері;
5) маман-заң консультанты.
7. Мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете 

отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне 1-қосымшаға сəйкес жазылған.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тəртібінің сипаты

8. Мемлекеттік қызметтер портал арқылы көрсетілген кезде көрсетілетін қызметті берушінің 
жəне көрсетілетін қызметті алушының рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің 
интернет-браузерінде сақталатын өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;

2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда пароль енгізу (автори-
зациялау процесі);

3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің 
түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль 
арқылы тексеру;

4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті 
көрсетуге арналған сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті алушының 
құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып нысанды толтыруы (деректерді енгізу), 
сұрау салу нысанына қажетті құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;

5) 3-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуды куəландыру (қол қою) үшін 
ЭЦҚ-ны таңдауы;

6) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда логин мен парольді 
енгізуі (авторизация);

7) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген қызметкері туралы 
деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль арқылы тексеру;

8) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын) тіркеу 
жəне оны порталда өңдеу;

9) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды стандарттың талаптарына 
сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;

10) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
11) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алуы. 
9. Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық 

өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2-қосымшада келтірілген.

10. Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымшада берілген.

«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентіне 1-қосымша

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау

Ескерту:
1, 2 жəне 3-тармақтарда көрсетілген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады

блок-схеманың жалғасы

«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша 

Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің 
функционалдық өзара іс-қимылының диаграммасы

«Микроқаржылық ұйымдарды есептік тіркеу» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

Ескерту:
1, 2 жəне 3-тармақтарда көрсетілген рəсімдер 1 (бір) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады
бизнес-процестер анықтамалығының жалғасы

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 31 шілдедегі №149 қаулысына 4-қосымша

«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру 
төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін 

тағайындауға (сайлауға) келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі.
«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік 

беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметті (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді, оның ішінде 
«электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы көрсетеді.

2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызмет көрсетудің нəтижесі: көрсетілетін қызметті алушының атына 
қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің басшы қызметкерлері лауазымына 
кандидаттарды келісу нəтижелері туралы мəліметтер бар хат не Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген «Қаржы ұйымдарының, 
банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік 
қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға (сайлауға) келісім беру» стандартының (бұдан 
əрі – стандарт) 11-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап жіберу.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін қағаз жеткізгіште өтініш жасаған жағдайда, 
нəтиже электрондық нысанда ресімделеді, қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін 
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) 
куəландырылған электрондық құжат нысанында «жеке кабинетке» жіберіледі.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін 
қызметті берушінің құрылымдық бөлімшелері (қызметкерлері) іс-қимылының 

тəртібін сипаттау 
4. Мемлекеттік қызметті көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: 

көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін:
стандарттың 9-тармағында (көрсетілетін қызметті берушіге өтініш жасаған кезде);
стандарттың 10-тармағында (порталға өтініш жасаған кезде) көзделген құжаттарды ұсынуы.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 

мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға 
негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі:

1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің көрсетілетін қызметті 
алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшысына беруі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;

2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының құжаттарға бұрыштама қоюы, құжаттарды 
мемлекетітк қызметті көрсетуге жауапты бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) жіберуі – 
1 (бір) жұмыс күні ішінде;

3) жауапты бөлімше басшылығының жауапты қызметкерді айқындауы, оған құжаттарды 
орындауға беруі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде;
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4) кандидаттың басшы қызметкер лауазымымен айналысу мерзімін жəне құжаттарды 

көрсетілетін қызметті берушіге ұсынған күнді тексеру:
көрсетілетін қызметті алушы басшы қызметкерді келісу мерзімдерін бұзған жағдайда, 

жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің бас тартуды дайындауы, бас тартуға көрсетілетін 
қызметті берушінің басшылығының қолын қойғызуы, көрсетілетін қызметті алушыға бас тартуды 
беруі – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

басшы қызметкерді келісу мерзімдері бұзылмаған жағдайда жауапты бөлімшенің жауапты 
қызметкері ұсынылған құжаттардың толық болуын тексеруді жүзеге асырады;

5) ұсынылған құжаттардың толық болуын тексеру:
құжаттардың толық болмау фактісі белгіленген жағдайда, жауапты бөлімшенің жауапты 

қызметкерінің өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартуды (бұдан əрі – өтінішті қараудан бас 
тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін қызметті берушінің басшылығының 
қолын қойғызуы, көрсетілетін қызметті алушыға өтінішті одан əрі қараудан бас тартуды беру – 
құжаттарды алған күннен бастап 7 (жеті) жұмыс күні ішінде, бірақ көрсетілетін қызметті берушіге 
құжаттар түскен күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күннен кешіктірмей;

құжаттардың толық болу фактісі белгіленген жағдайда, құжаттарды стандарттың 
9-тармағының талаптарына сəйкес болу тұрғысынан қарау кезінде олардың толық болу фактісі 
белгіленген жағдайда жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің ұсынылған құжаттардың 
мазмұнын тексеруі, ескертулерді (олар болған кезде) көрсетілетін қызметті алушымен 
пысықтау, көрсетілетін қызметті берушінің мүдделі бөлімшелеріне, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органдарына жəне шет мемлекеттердің уəкілетті қадағалау органдарына тиісті 
сұрау салулар жіберуі – 5 (бес) жұмыс күні ішінде;

6) жауапты бөлімше сұратқан ақпаратты көрсетілетін қызметті берушінің мүдделі 
бөлімшелерінің беруі – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

7) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің кандидатты келісуге ұсыным дайындауы, 
ұсынымды кандидаттың құжаттар топтамасымен бірге банктердің, сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің, бірыңғай жинақташуы зейнетақы 
қорларының, ерікті жинақтаушы зейнетақы қорының, бағалы қағаздар нарығындағы қызметті 
жүзеге асыруға лицензия алуға үміткер немесе лицензиялары бар заңды тұлғалардың, орталық 
депозитарийдің жəне бірыңғай тіркеушінің, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру 
төлемдеріне кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлері лауазы-
мына кандидаттарының сəйкестігін анықтау жөніндегі комиссияның (бұдан əрі – Комиссия) 
мүшелеріне келісуге не келісуден бас тарту туралы қызметтік жазбаны Комиссия мүшелеріне 
жіберуі – 3 (үш) жұмыс күні ішінде;

8) Комиссия мүшелерінің жауапты бөлімше ұсынған құжаттарды қарауы, кандидатты 
шақырумен жəне тестілеуден өтумен (шақырусыз) келісетіндігі не келісуден бас тартуы туралы 
шешім қабылдауы, хаттамаға қол қоюы – 4 (төрт) жұмыс күні ішінде;

9) Комиссия тестілеуден өтуге шақыра отырып кандидатты келісу туралы шешім 
қабылдаған жағдайда, жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің тестілеу жүргізуі – 1 (бір) 
жұмыс күні ішінде;

10) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
көрсетілетін қызметті алушыға беруі – 1 (бір) жұмыс күні ішінде – мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі шегінде.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау 

6. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) тізбесі:

1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
3) жауапты бөлімшенің басшылығы;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері;
5) көрсетілетін қызметті берушінің мүдделі бөлімшелері;
6) Комиссия мүшелері.
7. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдың) 

реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшаға сəйкес 
жазылған.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тəртібінің сипаты 

8. Мемлекеттік қызметтер портал арқылы көрсетілген кезде көрсетілетін қызметті берушінің 
жəне көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру тəртібін жəне рəсімдердің (іс-қимылдардың) 
реттілігін сипаттау:

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің 
интернет-браузерінде сақталатын өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;

2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда пароль енгізу (автори-
зациялау процесі);

3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің 
түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль 
арқылы тексеру;

4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті 
көрсетуге арналған сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті алушының 
құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып нысанды толтыруы (деректерді енгізу), 
сұрау салу нысанына қажетті құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;

5) 3-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуды куəландыру (қол қою) үшін 
ЭЦҚ-ны таңдауы;

6) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда логин мен парольді 
енгізуі (авторизация);

7) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген қызметкері туралы 
деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль арқылы тексеру;

8) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын) тіркеу 
жəне оны порталда өңдеу;

9) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды стандарттың талаптарына 
сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;

10) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
11) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алуы. 
9. Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық 

өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2-қосымшаға сəйкес жазылған.

10. Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымшаға сəйкес жазылған.

«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне 
кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға 

(сайлауға) келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің 
(іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау

блок-схеманың жалғасы

«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне 
кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға 

(сайлауға) келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің 
функционалдық өзара іс-қимылының диаграммасы

«Қаржы ұйымдарының, банк, сақтандыру холдингтерінің, «Сақтандыру төлемдеріне 
кепілдік беру қоры» акционерлік қоғамының басшы қызметкерлерін тағайындауға 

(сайлауға) келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

бизнес-процестер анықтамалығының жалғасы 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 31 шілдедегі № 149 қаулысына 5-қосымша 

«Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.
«Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші), оның ішінде 
«электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы көрсетеді.

2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: көрсетілетін қызметті алушының атына 
көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының тиісті қаулысының көшірмесімен қоса банктің 
немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру туралы хатты 
жіберу не Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 
қаулысымен бекітілген «Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 24 жəне 
25-тармақтарында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту 
туралы дəлелді жауап.

Тұлғаға банк холдингінің мəртебесін иеленуге келісім беру кезінде банк капиталына елеулі 
қатысуға не еншілес банк құруға немесе сатып алуға рұқсат бірге беріледі. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға қағаз жеткізгіште өтініш берген жағдайда, 
нəтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады жəне көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының қолымен расталады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі порталда көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау

4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: 
көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін стандартта 
көзделген құжаттарды ұсынуы.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға 
негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі:

1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің көрсетілетін қызметті 
алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшылығына беруі – күнтізбелік 1 (бір) күн ішінде;

2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың мазмұнымен танысуы жəне 
оларға өзінің бұрыштамаларын қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты 
бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) беруі – күнтізбелік 1 (бір) күн ішінде;

3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, 
оған құжаттарды орындауға беруі – күнтізбелік 1 (бір) күн ішінде;

4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда жауапты бөлімшенің жауапты 

қызметкерінің өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тарту (бұдан əрі – өтінішті 
қараудан бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін қызметті беруші 
басшылығының қол қоюы, көрсетілетін қызметті алушыға өтінішті қараудан бас тартуды беруі 
– құжаттарды алған күннен бастап күнтізбелік 12 (он екі) күн ішінде;

құжаттардың толық болу фактісі анықталған жағдайда жауапты бөлімшенің жауапты 
қызметкерінің оларды стандарт талаптарына сəйкестігі тұрғысынан қарауы, көрсетілетін 
қызметті берушінің мүдделі бөлімшелеріне жəне Қазақстан Республикасының мүдделі 
органдарына тиісті сұрау салулар жіберуі, банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы 
мəртебесін иеленуге келісім беру (беруден бас тарту) туралы ұсынымды (бұдан əрі – ұсыным), 
көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының (бұдан əрі – Басқарма) банктің немесе банк 
холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру (беруден бас тарту) туралы 
қаулысының жобасын (бұдан əрі – қаулының жобасы) дайындауы, құжаттарды көрсетілетін 
қызметті берушінің заң бөлімшесіне келісуге жіберуі – күнтізбелік 33 (отыз үш) күн ішінде;

5) заң бөлімшесінің құжаттарды стандарт талаптарына сəйкестігі тұрғысынан қарауы, 
қаулының жобасын келісуі, келісілген қаулының жобасын жауапты бөлімшеге қайтаруы – 
күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде;

6) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің қаулының жобасын қоса берілген 
құжаттармен бірге көрсетілетін қызметті берушінің басшылығына қарауға жіберуі – күнтізбелік 
2 (екі) күн ішінде;

7) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды жəне қаулының жобасын 
қарауы, қаулының жобасын келісуі, мəселені көрсетілетін қызметті беруші Басқармасының 
отырысына енгізуге қатысты қызметтік жазбаға бұрыштама қоюы, құжаттарды жауапты 
бөлімшеге қайтаруы – күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде;

8) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің қаулының жобасын қоса берілген 
құжаттармен бірге көрсетілетін қызметті берушінің Басқарма хатшысына жіберуі – күнтізбелік 
1 (бір) күн ішінде;

9) Басқарма хатшысының қаулының жобасын Басқармасының қарауына енгізуге дайындауы 
– күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде;

10) Басқарманың қаулыны қабылдауы жəне оны Басқарма хатшысының тіркеуі – күнтізбелік 
2 (екі) күн ішінде;

11) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
поштамен жіберуі немесе тікелей көрсетілетін қызметті алушыға не Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен ресімделген сенімхатты ұсынған кезде оның 
уəкілетті өкіліне беруі – мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі шегінде, қабылданған қаулы 
жауапты бөлімшеге келіп түскен күннен бастап күнтізбелік 4 (төрт) күн ішінде.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау

6. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызмет көрсету процесіне қатысатын 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) жəне органының тізбесі:

1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
3) жауапты бөлімшенің басшылығы;
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері;
5) заң бөлімшесі;
6) Басқарма.
7. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдардың) 

реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшаға сəйкес 
жазылған.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тəртібінің сипаты 

8. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде көрсетілетін қызметті берушінің 
жəне көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру тəртібінің жəне рəсімдері (іс-қимылдары) 
жүйелілігінің сипаты:

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің 
интернет-браузерінде сақталатын өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады;

2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда пароль енгізу 
(авторизациялау процесі);

3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің 
түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль 
арқылы тексеру;

4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті 
көрсетуге арналған сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті алушының 
құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып нысанды толтыруы (деректерді енгізу), 
сұрау салу нысанына қажетті құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;

5) 3-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуды куəландыру (қол қою) үшін 
ЭЦҚ-ны таңдауы;

6) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда логин мен парольді 
енгізуі (авторизация);

7) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген қызметкері туралы 
деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль арқылы тексеру;

8) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын) тіркеу 
жəне оны порталда өңдеу;

9) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды стандарт талаптарына 
сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;

10) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
11) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алуы.
9. Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық 

өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2-қосымшаға сəйкес жазылған. 

10. Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымшаға сəйкес жазылған.

«Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын 
көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдардың) реттілігін сипаттау

блок-схеманың жалғасы

«Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің 
функционалдық өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы

«Банктің немесе банк холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

бизнес-процестер анықтамалығының жалғасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 31 шілдедегі №149 қаулысына 6-қосымша

«Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі 
қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламенті
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі.
«Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі қатысушысы 

мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет) Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші), оның ішінде «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі 
– портал) арқылы көрсетеді.

2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: көрсетілетін қызметті алушының атына 
сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының 
мəртебесін иеленуге келісім беру туралы хатты жіберу не Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі № 71 қаулысымен бекітілген «Сақтандыру холдингінің 
немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының мəртебесін иеленуге келісім 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан əрі – стандарт) 24-тармағында 
көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті қағаз жеткізгіште алуға өтініш жасаған жағдайда 
нəтиже электрондық нысанда ресімделеді жəне қағазға басылады.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті алушыға көрсетілетін 
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен куəландырылған 
электрондық құжат нысанында «жеке кабинетке» жіберіледі.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі порталда көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан 

əрі – ЭЦҚ) куəландырылған электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетіне» жіберіледі.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау

4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: 
көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін стандартта 
көзделген құжаттарды ұсынуы.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға 
негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі:

1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің көрсетілетін қызметті алу-
шы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің 
басшылығына беруі – күнтізбелік 1 (бір) күн ішінде;

2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың мазмұнымен танысуы жəне 
оларға өзінің бұрыштамаларын қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты 
бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) беруі – күнтізбелік 1 (бір) күн ішінде;

3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, 
оған құжаттарды орындауға беруі – күнтізбелік 1 (бір) күн ішінде;

4) ұсынылған құжаттардың толықтығын тексеру:
жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттардың толық болмау фактісі анықталған 

жағдайда өтінішті одан əрі қараудан жазбаша дəлелді бас тарту (бұдан əрі – өтінішті 
қараудан бас тарту) дайындауы, өтінішті қараудан бас тартуға көрсетілетін қызметті беруші 
басшылығының қол қоюы, көрсетілетін қызметті алушыға өтінішті қараудан бас тартуды беруі 
– құжаттарды алған күннен бастап күнтізбелік 12 (он екі) күн ішінде;

жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттардың толық болу фактісі анықталған 
жағдайда оларды стандарт талаптарына сəйкестігі тұрғысынан қарауы, сақтандыру холдингінің 
немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының мəртебесін иеленуге келісім 
беру (беруден бас тарту) туралы ұсынымды (бұдан əрі – ұсыным), көрсетілетін қызметті 
беруші Басқармасының (бұдан əрі – Басқарма) сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы ірі қатысушысының мəртебесін иеленуге келісім беру (беру-
ден бас тарту) туралы қаулысының жобасын (бұдан əрі – қаулының жобасы) дайындауы, 
құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің заң бөлімшесіне келісуге жіберуі – күнтізбелік 
33 (отыз үш) күн ішінде; 

5) заң бөлімшесінің құжаттарды стандарт талаптарына сəйкестігі тұрғысынан тексеруі, 
қаулының жобасын келісуі, келісілген қаулы жобасын жауапты бөлімшеге қайтаруы – күнтізбелік 
14 (он төрт) күн ішінде;

6) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің қаулы жобасын қоса берілген құжаттарымен 
бірге көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қарауына жіберуі – күнтізбелік 2 (екі) күн 
ішінде;

7) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды жəне қаулының жобасын 
қарауы, қаулының жобасын келісуі, мəселені Басқармасының отырысына енгізуге қатысты 
қызметтік жазбаға бұрыштама қоюы, құжаттарды жауапты бөлімшеге қайтаруы – күнтізбелік 
5 (бес) күн ішінде;

8) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің қаулының жобасын қоса берілген 
құжаттарымен бірге көрсетілетін қызметті берушінің Басқарма хатшысына жіберуі – күнтізбелік 
1 (бір) күн ішінде;

9) Басқарма хатшысының қаулының жобасын Басқарманың қарауына шығару үшін дай-
ындауы – күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде;

10) Басқарманың қаулыны қабылдауы жəне Басқарма хатшысының оны тіркеуі – күнтізбелік 
2 (екі) күн ішінде;

11) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін по-
штамен жіберуі немесе тікелей көрсетілетін қызметті алушыға не Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен ресімделген сенімхатты тапсырған кезде оның 
уəкілетті өкіліне беруі – қабылданған қаулы жауапты бөлімшеге келіп түскен күннен бастап 
күнтізбелік 4 (төрт) күн ішінде – мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі шегінде.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау

6. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) жəне органының тізбесі:

1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
3) жауапты бөлімшенің басшылығы; 
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері;
5) заң бөлімшесі;
6) Басқарма.
7. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдардың) 

реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшаға сəйкес 
жазылған.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тəртібінің сипаты

8. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде көрсетілетін қызметті берушінің 
жəне көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру тəртібінің жəне рəсімдері (іс-қимылдары) 
жүйелілігінің сипаты:

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің 
интернет-браузерінде сақталатын өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады; 

2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда пароль енгізу 
(авторизациялау процесі);

3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің 
түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль 
арқылы тексеру;

4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті 
көрсетуге арналған сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті алушының 
құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып нысанды толтыруы (деректерді енгізу), 
сұрау салу нысанына қажетті құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;

5) 3-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуды куəландыру (қол қою) үшін 
ЭЦҚ-ны таңдауы;

6) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда логин мен парольді 
енгізуі (авторизация);

7) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген қызметкері туралы 
деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль арқылы тексеру;

8) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын) тіркеу 
жəне оны порталда өңдеу;

9) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды стандарт талаптарына 
сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;

10) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
11) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алуы.
9. Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық 

өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2-қосымшаға сəйкес жазылған. 

10. Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымшаға сəйкес жазылған.

«Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі 
қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне 1-қосымша

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-
қимылдардың) реттілігін сипаттау

 блок-схеманың жалғасы 

«Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі 
қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің 
функционалдық өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы

«Сақтандыру холдингінің немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының ірі 
қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы 

бизнес-процестер анықтамалығының жалғасы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 31 шілдедегі № 149 қаулысына 7-қосымша

«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Көрсетілетін қызметті берушінің атауы: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі. 
«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметін (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет) 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші), оның 
ішінде «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 
көрсетеді.

2. Көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
жəне қағаз түрінде.

3. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі: көрсетілетін қызметті алушының атына 
инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру 
туралы хатты жіберу не Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11534 
тіркелген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 30 сəуірдегі 
№ 71 қаулысымен бекітілген «Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы 

мəртебесін иеленуге келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының (бұдан 
əрі – стандарт) 24-тармағында көзделген негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық. Көрсетілетін қызметті 
алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға қағаз жеткізгіште өтініш берген жағдайда, 
нəтижесі электрондық форматта ресімделеді, қағазға басылады жəне көрсетілетін қызметті 
беруші басшысының қолымен расталады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі порталда көрсетілетін қызметті берушінің уəкілетті 
адамының электрондық цифрлық қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) куəландырылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» жіберіледі.

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесіндегі көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) іс-қимыл тəртібін сипаттау

4. Мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) басталуына негіз: 
көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін стандартта 
көзделген құжаттарды ұсынуы.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінің құрамына кіретін əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) 
мазмұны, оны орындау ұзақтығы, сондай-ақ келесі рəсімді (іс-қимылды) орындауды бастауға 
негіз болатын мемлекеттік қызмет көрсету бойынша рəсімнің (іс-қимылдың) нəтижесі:

1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкердің көрсетілетін қызметті 
алушы ұсынған құжаттарды қабылдауы жəне тіркеуі, құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушінің басшылығына беруі – күнтізбелік 2 (екі) күн ішінде;

2) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттардың мазмұнымен танысуы жəне 
оларға өзінің бұрыштамаларын қоюы, құжаттарды мемлекеттік қызметті көрсетуге жауапты 
бөлімшеге (бұдан əрі – жауапты бөлімше) беруі – күнтізбелік 2 (екі) күн ішінде;

3) жауапты бөлімше басшылығының құжаттарды қарауы, жауапты қызметкерді белгілеуі, 
оған құжаттарды орындауға беруі – күнтізбелік 2 (екі) күн ішінде;

4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің құжаттардың стандарт талаптарына 
сəйкестігі тұрғысынан қарауы, инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы 
мəртебесін иеленуге келісім беру (беруден бас тарту) туралы ұсынымды, көрсетілетін қызметті 
беруші Басқармасының (бұдан əрі – Басқарма) инвестициялық портфельді басқарушының 
iрi қатысушысы мəртебесін иеленуге келісім беру (беруден бас тарту) туралы қаулысының 
жобасын (бұдан əрі – қаулының жобасы) дайындауы, құжаттарды заң бөлімшесіне келісуге 
жіберуі – күнтізбелік 36 (отыз алты) күн ішінде; 

5) заң бөлімшесінің құжаттарды стандарт талаптарына сəйкестігі тұрғысынан тексеруі, 
қаулының жобасын келісуі, келісілген қаулы жобасын жауапты бөлімшеге қайтаруы – күнтізбелік 
14 (он төрт) күн ішінде;

6) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің қаулы жобасын қоса берілген құжаттарымен 
бірге көрсетілетін қызметті беруші басшылығының қарауына жіберуі – күнтізбелік 2 (екі) күн 
ішінде;

7) көрсетілетін қызметті беруші басшылығының құжаттарды жəне қаулының жобасын 
қарауы, қаулының жобасын келісуі, мəселені Басқарманың отырысына енгізуге қатысты 
қызметтік жазбаға бұрыштама қоюы, құжаттардыжауапты бөлімшеге қайтаруы – күнтізбелік 
7 (жеті) күн ішінде;

8) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің қаулының жобасын қоса берілген 
құжаттарымен бірге көрсетілетін қызметті берушінің Басқарма хатшысына жіберуі – күнтізбелік 
1 (бір) күн ішінде;

9) Басқарма хатшысының қаулының жобасын Басқарманың қарауына шығару үшін 
дайындауы – күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде;

10) Басқарманың қаулыны қабылдауы жəне Басқарма хатшысының оны тіркеуі – күнтізбелік 
5 (бес) күн ішінде;

11) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкерінің мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін 
поштамен жіберуі немесе көрсетілетін қызметті берушіге тікелей не Қазақстан Республикасының 
азаматтық заңнамасында белгіленген тəртіппен ресімделген сенімхатты тапсырған кезде оның 
уəкілетті өкіліне беруі – қабылданған қаулы жауапты бөлімшеге келіп түскен күннен бастап 
күнтізбелік 5 (бес) күн ішінде – мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі шегінде.

Көрсетілетін қызметті беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде – көрсетілетін қызметті алушының 
құжаттарын алған сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің шегінде ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді. 

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті 
беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде – көрсетілетін қызметті алушының құжаттарын алған сəттен 
бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің шегінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша 
дəлелді бас тарту береді. 

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) өзара іс-қимыл тəртібін сипаттау

6. Мемлекеттік қызметті көрсету процесіне қатысатын көрсетілетін қызметті берушінің 
құрылымдық бөлімшелерінің (қызметкерлерінің) жəне органының тізбесі:

1) хат-хабарды қабылдауға жəне тіркеуге уəкілетті қызметкер;
2) көрсетілетін қызметті берушінің басшылығы;
3) жауапты бөлімшенің басшылығы; 
4) жауапты бөлімшенің жауапты қызметкері;
5) заң бөлімшесі;
6) Басқарма.
7. Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-қимылдардың) 

реттілігін сипаттау осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымшаға сəйкес 
жазылған.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету процесінде ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тəртібінің сипаты

8. Мемлекеттік қызмет портал арқылы көрсетілген кезде көрсетілетін қызметті берушінің 
жəне көрсетілетін қызметті алушының өтініш беру тəртібінің жəне рəсімдері (іс-қимылдары) 
жүйелілігінің сипаты:

1) көрсетілетін қызметті алушы порталда тіркеуді көрсетілетін қызметті алушы компьютерінің 
интернет-браузерінде сақталатын өзінің ЭЦҚ тіркеу куəлігінің көмегімен жүзеге асырады; 

2) 1-рəсім – мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін порталда пароль енгізу 
(авторизациялау процесі);

3) 1-талап – порталда тіркелген көрсетілетін қызметті алушы туралы деректердің 
түпнұсқалығын логин (жеке сəйкестендіру нөмірі не бизнес сəйкестендіру нөмірі) жəне пароль 
арқылы тексеру;

4) 2-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
регламентінде көрсетілген мемлекеттік көрсетілетін қызметті таңдауы, мемлекеттік қызметті 
көрсетуге арналған сұрау салу нысанын экранға шығару жəне көрсетілетін қызметті алушының 
құрылымы мен форматтық талаптарын ескере отырып нысанды толтыруы (деректерді енгізу), 
сұрау салу нысанына қажетті құжаттарды электрондық нысанда қоса беру;

5) 3-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуды куəландыру (қол қою) үшін 
ЭЦҚ-ны таңдауы;

6) 1-рəсім – көрсетілетін қызметті беруші қызметкерінің порталда логин мен парольді 
енгізуі (авторизация);

7) 1-талап – порталда көрсетілетін қызметті берушінің тіркелген қызметкері туралы 
деректердің түпнұсқалығын логин мен пароль арқылы тексеру;

8) 2-рəсім – электрондық құжатты (көрсетілетін қызметті алушының сұрау салуын) тіркеу 
жəне оны порталда өңдеу;

9) 2-талап – көрсетілетін қызметті алушы ұсынған құжаттарды стандарт талаптарына 
сəйкес келуі тұрғысынан тексеру;

10) 3-рəсім – мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін қалыптастыру;
11) 4-рəсім – көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алуы.
9. Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің функционалдық 

өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 
2-қосымшаға сəйкес жазылған. 

10. Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымшаға сəйкес жазылған.

«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 1-қосымша

Əрбір рəсімнің (іс-қимылдың) ұзақтығын көрсете отырып рəсімдердің (іс-
қимылдардың) реттілігін сипаттау

блок-схеманың жалғасы 

Ескертпе: 
көрсетілетін қызметті беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде – көрсетілетін қызметті алушы 

құжаттарды алған сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің шегінде ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді;

ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісін анықтаған жағдайда көрсетілетін қызметті 
беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде – көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды алған сəттен 
бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің шегінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша 
дəлелді бас тарту береді.

«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 2-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсетуге тартылған ақпараттық жүйелердің 
функционалдық өзара іс-əрекеттерінің диаграммасы

«Инвестициялық портфельді басқарушының iрi қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентіне 3-қосымша

Мемлекеттік қызметті көрсету бизнес-процестерінің анықтамалығы

бизнес-процестер анықтамалығының жалғасы

Ескертпе: 
көрсетілетін қызметті беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде – көрсетілетін қызметті алушы 

құжаттарды алған сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің шегінде ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді;

ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісін анықтаған жағдайда көрсетілетін қызметті 
беруші 5 (бес) жұмыс күні ішінде – көрсетілетін қызметті алушы құжаттарды алған сəттен 
бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімінің шегінде өтінішті одан əрі қараудан жазбаша 
дəлелді бас тарту береді.

(Жалғасы бар) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 12 шілде           №238             Астана қаласы

«Атом энергиясын пайдалану саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сәуірдегі № 299 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Атом энергиясын пайдалану саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стан-

дарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 22 
сəуірдегі № 299 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11222 тіркелген, 2015 жылғы 14 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 жəне 10-қосымшалар осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 жəне 10-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Атом энергиясы пайдаланылатын объектілерде жұмыс 
істейтін персоналды аттестаттау» мемлекеттік қызмет көрсету стандартында:

16 жəне 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8 800 080 7777.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ядролық, радиациялық, ядролық физикалық қауіпсіздік 

сараптамасын жүргізу құқығына ұйымдарды аккредиттеу» мемлекеттік қызмет көрсету стан-
дартында:

16 жəне 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8 800 080 7777.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Көліктік қаптама комплектілерінің конструкциясын бекіту, 

сондай-ақ басқа елдердің уəкілетті органдары бекіткен Қазақстан Республикасының аумағында 
оларға сертификаттар-рұқсаттар күшін қолдану» мемлекеттік қызмет көрсету стандартында:

16 жəне 17-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы арқылы 
қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

17. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8 800 080 7777.».
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне энергетикалық 

қадағалау мен бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

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

жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасының 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін 
«Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 
мерзімді баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің ресми интернет-ре-
сурсында орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Ұлттық экономика министрі
_______________ Д. Абаев  _______________ Т. Сүлейменов
2017 жылғы 17 шілде   2017 жылғы 26 шілде

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 12 шілдедегі №238 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сəуірдегі № 299 бұйрығына 1-қосымша

«Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне 
байланысты жұмыстарды орындауға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне байланы-
сты жұмыстарды орындауға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 
министрлігі əзірледі (бұдан əрі – Министрлік).

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру www.еgov.
kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде – 30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс 

күні мынадай жағдайларда: 
заңды тұлға-лицензиаттың атауы жəне (немесе) орналасқан жері өзгергенде;
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе 

лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгергенде; 

Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болғанда; 
заңды тұлға-лицензиат бірігу, қайта құру, заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен 

қосылу нысанында қайта ұйымдастырылғанында;
заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 

жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 30 
(отыз) жұмыс күні;

Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алу-
шы) құжаттарын алған кезден бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын жəне қолданылу 
мерзімін тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне қолданылу мерзімінің өту 
фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – атом энергиясын пайдалану объектілерінің 

тіршілік циклінің кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орындауға лицензия жəне (немесе) 
лицензияға қосымша, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, 
көрсетілетін қызметті алушының қайтып алуға қанағаттандырылған өтініші, не осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздер бойын-
ша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету 

кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы 
орналасқан жері бойынша бюджетке лицензиялық алым төлейді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 
100 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 % құрайды, бірақ 4 АЕК көп емес.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз нысанында 
екінші деңгейдегі банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен жүргізіледі.

2) порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, (мемлекеттік қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
берген жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
құжаттар тізбесі:

 1) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған заңды тұлғаның осы 

мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі. Лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес атом энергия-
сын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орын-
дау жөніндегі қызметіне құжаттардың электрондық көшірмелері (бұдан əрі – құжаттардың 
электрондық көшірмелері);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес атом энергиясын 
пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орындау 
жөніндегі қызметіне мəліметтер нысаны (бұдан əрі – мəліметтер нысаны).

2) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін: 
заңды тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі; 

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, ЭҮТШ арқылы 
төлеу туралы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті 
беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпарат болмағанда халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы мен оның 
аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының электрондық 
көшірмесі ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы Портал арқылы толық қажетті құжаттарды ұсынғанда – 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Егер лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша қағаз нысанында берілген болса, 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш бойынша оларды электрондық форматқа көшіреді жəне 
лицензияның электрондық нысанын алады. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызмет 

түрімен айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмеуі;
көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сай келмеуі; 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оған лицензиялауға жататын қызметті немесе 

қызметтің жекелеген түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
үкімінің болуы; 

сот орындаушысының ұсынуы негізінде соттың көрсетілетін қызметті алушыға-борышкерге 
лицензия беруге уақытша тыйым салуы болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының шешіміне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Министрлік басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта арқылы немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы, немесе портал арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды, онда оның тегі, аты, əкесінің аты 
(болған жағдайда), шығыс нөмірі мен күні пошталық мекенжайы, байланыс телефоны 
көрсетіледі.

Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы немесе портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің интернет-ресурсында – www.energo.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында – www.kaenk.energo.gov.kz, 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық түрде алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты портал арқылы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығы: (1414), 8 800 080 7777. 

«Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне 
байланысты жұмыстарды орындауға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 1-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды 
тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, мекенжайы, 

бизнес-сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда 
– шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________________

________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 
қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы __________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

______________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
 (қолы)  (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне 
байланысты жұмыстарды орындауға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 
 

Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне байла-
нысты жұмыстарды орындау жөніндегі қызметіне құжаттар 

 
1. Лауазымды адамдар мен радиациялық жəне ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жа-

уапты адамдардың иерархиясы белгіленген өтініш беруші бекіткен графикалық схема немесе 
өтініш берушінің ұйымдық құрылымның мəтіндік сипаттамасы - еркін нысанда;

2. «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу 
мен есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) нысан бойынша 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген өндірістік-техникалық 
базаға санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды, санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытындының көшірмесін ұсыну, лицензиарда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда 
қамтылған ақпаратты тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған 
жағдайда талап етілмейді – бұл тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды 
сақтау қоймаларын пайдалану жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне 
ғана қатысты;

3. Ядролық қондырғыны жəне/немесе радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймасының 
физикалық қорғау жоспары – бұл тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды 
сақтау қоймаларын салу жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

4. Өтініш беруші бекіткен қабылдау актілері жəне сынау хаттамаларының, жүйенің, 
жабдықтардың жəне персоналдың физикалық іске қосуға дайындығы жөніндегі акті – бұл 
тармақ ядролық қондырғыларды пайдалану жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің 
кіші түрлеріне ғана қатысты;

5. Өтініш беруші бекіткен объектінің қауіпсіздігін талдау жөніндегі алдын ала есеп – бұл 
тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын салу жөніндегі 
қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

6. Өтініш беруші бекіткен объектiнi пайдаланудан шығару алдын ала жоспарының көшірмесі 
– бұл тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын, пайда-
лану жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

7. Еңбекке қабілеттілікті қолдауға жəне қауіпсіздік жүйелеріндегі ақаулықтардың алдын 
алуға бағытталған жабдықтарды, механизмдерді, технологиялық желілерді пайдалануды, 
техникалық қызмет көрсетуді, тексеруді жəне сынауды қамтамасыз ететін қызметті құру туралы 
бұйрықтар жəне қызмет туралы ережелер – бұл тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті 
қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің 
кіші түрлеріне ғана қатысты;

8. Техникалық қызмет көрсетуді жүргізу нұсқаулығы; техникалық қызмет көрсету жүргізу 
бағдарламасы жəне кестесі – бұл тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды 
сақтау қоймаларын, пайдалану жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне 
ғана қатысты;

9. Өтініш берушінің радиациялық қауіпсіздік қызметін құру туралы бұйрығы, радиациялық 
қауіпсіздік қызметі туралы ереже, радиациялық қауіпсіздік бойынша оқу сертификаттары – бұл 
тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану 
жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

10. Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі қызмет басшысын тағайындау туралы бұйрығы, 
радиациялық бақылау аспаптары мен өлшеу құралдарын тексеру сертификаттары – бұл 
тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын, пайдалану 
жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

11. «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке 
алу мен есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) нысан бойын-
ша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген қоймаға санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін 
ұсыну, лицензиарда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда қамтылған ақпаратты 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған жағдайда талап етілмейді;

12. Өтініш беруші бекіткен сапаны қамтамасыз ету бағдарламасы;
13. Өтініш беруші бекіткен радиациялық қауіпсіздік бойынша; физикалық іске қосуды 

жүргізу кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша; жаңа жəне пайдаланылған 
отынды тасымалдау, қайта тиеу жəне сақтау кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
бойынша, персоналдың авариялық жағдайлардағы іс-əрекеті бойынша нұсқаулықтар – бұл 
тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану 
жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

14. Өтініш беруші бекіткен жəне облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
жергiлiктi атқарушы органымен, радиациялық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету саласында 
мемлекеттiк басқаруды, қадағалау мен бақылауды жүзеге асыратын уəкiлеттi мемлекеттiк 
органдармен келiсiлген радиациялық авариядан жəне оның салдарынан персоналды жəне 
халықты қорғау жөнiндегi iс-шаралар жоспары – бұл тармақ ядролық қондырғыларды, 
радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану жəне пайдаланудан шығару жөніндегі 
қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

15. Өтініш беруші бекіткен авария жағдайында персоналдың іс-қимылын пысықтауға 
арналған əдістеме, аварияға қарсы жаттығуларды өткізу бағдарламасы мен кестесі – бұл 
тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану 
жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

16. Өтініш беруші бекіткен радиациялық жағдайды бағалаумен өндірістік бақылау 
бағдарламасы – бұл тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау 
қоймаларын пайдалану жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана 
қатысты;

17. Радиациялық бақылауды жүргізу тəртібін бекітетін құжат; радиациялық бақылауды 
өлшеу құралдарын тексеру туралы сертификаттар – бұл тармақ ядролық қондырғыларды, 
радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану жəне пайдаланудан шығару жөніндегі 
қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

18. Жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрық, жеке дозиметрлік бақылау 
қызметі туралы ереже (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда) – бұл 
тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану 
жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

19. Өлшеу жүргізу, аттестатталған жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік 
жүйесінің тізілімінде тіркелген əдістемелер, зертхананы түгендеу актілерінен үзінділер, тек-
серу жəне жеке сəулелену дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертифи-
каттар (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда) – бұл тармақ ядролық 
қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану жəне пайдаланудан 
шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты;

20. Жеке дозиметрлік өлшеу карточкалары, жеке дозаларды есепке алу журналы (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда) – бұл тармақ ядролық қондырғыларды, 
радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану жəне пайдаланудан шығару жөніндегі 
қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты.

«Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік 
циклінің кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орындауға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің кезеңдеріне 
байланысты жұмыстарды орындау жөніндегі қызметіне мəліметтер нысаны

1. 1-кестеге сəйкес мамандардың білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Мамандардың білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
1-кесте
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
2-кестеге сəйкес мынадай рұқсат етілген жұмыстармен лицензия туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер нысаны: 1. Жер қабатындағы арнаулы жұмыстар, оның ішінде іргетас 
негіздерді орналастыру; 2. Объектілерді күрделі жөндеу мен реконструкциялауды, оның ішінде: 
1) металл конструкцияларды монтаждауды; 2) монолиттi конструкцияларды орналастыру, 
сондай-ақ құрамабетон жəне темiр-бетон конструкцияларын монтаждауды, қабырғалар мен 
аралық қабырғалардың жеке элементтерін қалауды жəне ойықтарды толтыруды; 3) шатыр жабу 
жұмыстары. 3. байланыспен, апатқа қарсы қорғанумен, бақылау жəне дабыл беру жүйесімен, 
көліктегі, электр энергетикасы жəне сумен жабдықтау объектілеріндегі, өзге де тіршілікті 
қамтамасыз ету объектілеріндегі бұғаттаумен, сондай-ақ өндірістік мақсаттағы есепке алу 
жəне бақылау аспаптарымен байланысты технологиялық жабдықтарды монтаждау, іске қосу-
баптау жұмыстары– бұл тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау 
қоймаларын салу жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты.

Лицензия туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
2-кесте

Лицензия нөмірі/рұқсат құжатының бірегей сəйкестендіру нөмірі

3. 3-кестеге сəйкес ядролық материалдарды есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны 
тағайындау туралы бұйрық жөнінде ақпаратты қамтитын мəліметтер – бұл тармақ ядролық 
қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану жəне пайдалану-
дан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты.

Ядролық материалдарды есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау 
туралы бұйрық жөнінде ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны

3-кесте

Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) 
жəне атқаратын қызметі

Тағайындау туралы 
бұйрықтың нөмірі

Тағайындау туралы 
бұйрықтың мерзімі

1 2 3
4. 4-кестеге сəйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт тура-
лы ақпаратты қамтитын мəліметтер – бұл тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті 
қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің 
кіші түрлеріне ғана қатысты.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе 
заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
4-кесте

Шарт 
тақырыбы

Шарт жасалған 
тұлғаның заңды 

тұлға/дара 
кəсіпкер/ жеке 
тұлға атауы 

Шарттың 
нөмірі жəне 

күні, шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Атом энергиясын 
пайдалану сала-
сында қызметтер 
көрсету құқығына 

рұқсат беретін 
лицензияның 

нөмірі 

Жеке 
дозиметрлік 

бақылау шар-
ты бойынша 
қамтылған 

қызметкерлер 
саны 

1 2 3 4 5
5. 5-кестеге сəйкес қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер – шарт жасасу мемлекеттік мекемелер үшін талап етілмейді.

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
5-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың 
нөмірі жəне 

жасалған 
күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес сақтандыру 
жағдайларына жатпайтын 

тармақтарды көрсету 

1 2 3 4 5

6. 6-кестеге сəйкес объектiлер иелерiнiң жауапкершiлiгiн мiндеттi сақтандыру жəне 
экологиялық сақтандыру шарттары туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер – бұл тармақ 
ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану жəне 
пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты.

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
6-кесте

Шарт 
тақырыбы

Шарт 
нөмірі жəне 

жасалған 
күн

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес сақтандыру 
жағдайларына жатпайтын 

тармақтарды көрсету 

1 2 3 4 5

«Атом энергиясын пайдалану объектілерінің тіршілік циклінің 
кезеңдеріне байланысты жұмыстарды орындауға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша 

Нысан
Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 

заңды тұлғаның өтiнiші
__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, _________________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

______________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 12 шілдедегі №238 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сəуірдегі № 299 бұйрығына 2-қосымша

«Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицен-
зия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 

министрлігі əзірледі (бұдан əрі – Министрлік).
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 

комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру www.еgov.

kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде – 30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс 

күні мынадай жағдайларда: 
заңды тұлға-лицензиаттың атауы жəне (немесе) орналасқан жері өзгергенде;
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе 

лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгергенде; 

Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болғанда; 
заңды тұлға-лицензиат бірігу, қайта құру, заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен 

қосылу нысанында қайта ұйымдастырылғанында;
заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 

жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 30 
(отыз) жұмыс күні.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) 
құжаттарын алған кезден ұсынылған құжаттардың толықтығын жəне қолданылу мерзімін 
тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне қолданылу мерзімінің өту фактісі 
анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан əрі 
қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – ядролық материалдармен жұмыс істеу 

жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, лицензияны 
жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, көрсетілетін қызметті алушының қайтып 
алуға қанағаттандырылған өтініші не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 

қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін «Салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы орналасқан жері 
бойынша бюджетке лицензиялық алым төлейді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 
50 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 % құрайды, бірақ 4 АЕК көп емес.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз нысанында 
екінші деңгейдегі банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен жүргізіледі.

3) порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, (мемлекеттік қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
берген жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
құжаттар тізбесі:

 лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған заңды тұлғаның осы мем-

ле кеттік қызмет көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі. Лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес ядролық матери-
алдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметіне құжаттардың электрондық көшірмелері (бұдан əрі 
– құжаттардың электрондық көшірмелері);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес ядролық материал-
дармен жұмыс істеу жөніндегі қызметіне мəліметтер нысаны (бұдан əрі – мəліметтер нысаны).

2) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін: 
заңды тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі; 

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, ЭҮТШ арқылы 
төлеу туралы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті 
беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпарат болмағанда халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы мен оның 
аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының электрондық 
көшірмесі ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы Портал арқылы толық қажетті құжаттарды ұсынғанда – 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Егер лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша қағаз нысанында берілген болса, 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш бойынша оларды электрондық форматқа көшіреді жəне 
лицензияның электрондық нысанын алады. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызмет 

түрімен айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмеуі;
көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сай келмеуі; 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оған лицензиялауға жататын қызметті немесе 

қызметтің жекелеген түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
үкімінің болуы; 

сот орындаушысының ұсынуы негізінде соттың көрсетілетін қызметті алушыға-борышкерге 
лицензия беруге уақытша тыйым салуы болып табылады. 

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының шешіміне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Министрлік басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта арқылы немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы, немесе портал арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды, онда оның тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда), шығыс нөмірі мен күні пошталық мекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қара луы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы немесе Портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін қыз-
метті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің интернет-ресурсында – www.energo.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде;

2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында – www.kaenk.energo.gov.kz, 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті портал арқылы электрондық түрде алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 
туралы ақпаратты портал арқылы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығы: (1414), 8 800 080 7777. 

«Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды 
тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________________

________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 
қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы _________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметіне құжаттар 

1. Өтініш беруші бекіткен лауазымды тұлғалардың жəне радиациялық жəне ядролық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты тұлғалардың иерархиясы белгіленген өтініш берушінің 
графикалық схемасы немесе ұйымдық құрылымның мəтіндік сипаттамасы;

2. «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу 
мен есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) нысан бойынша 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген өндірістік-техникалық базаға 
санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесі, санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытындының көшірмесін ұсыну, лицензиарда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда 
қамтылған ақпаратты тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған 
жағдайда талап етілмейді – бұл тармақ белсінділігі маңыздылығы ең аз белсенділіктен төмен 
уранның, торийдың жəне плутонийдың изотоптарымен радионуклидті көздерін пайдалану 
қызметіне қатысты емес;

3. Радиациялық қауіпсіздік қызмет туралы ереже (немесе радиациялық қауіпсіздікке жа-
уапты тұлғаның қызметтік нұсқаулығының) – радиациялық қауіпсіздікке жауапты тұлғаның 
қызметтік нұсқаулығының көшірмесін ұсыну белсінділігі маңыздылығы ең аз белсенділіктен 
төмен уранның, торийдың жəне плутонийдың изотоптарымен радионуклидті көздерін пайда-
лану қызметіне ғана қажет;

4. Радиациялық бақылау аспаптарын тексеру сертификаттары;
5. Ядролық материалдарды есепке алу жəне бақылау жөніндегі нұсқаулық;
6. Ядролық материалдарды физикалық қорғау жоспары – осы тармақ белсенділігі 

маңыздылығы ең аз белсенділіктен төмен уранның, торийдің, плутонийдің изотоптары бар 
радионуклидті көздермен жұмыс істеу бойынша қызметке қатысты емес;

7. Өтініш беруші бекіткен экспорттық бақылаудың фирмаішілік жүйесі бағдарламасы – 
бұл тармақ ядролық материалдарды іске асыру жөніндегі қызметтің кіші түріне ғана қатысты;

8. Өтініш беруші бекіткен физикалық іске қосуды жүргізу кезінде ядролық қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық;

9. Өтініш беруші бекіткен жаңа жəне пайдаланылған отынды тасымалдау, артық тиеу жəне 
сақтау кезінде ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық;

10. Өтініш беруші бекіткен мəлімделетін жұмыстарды жүргізу кезіндегі ядролық қауіпсіздік 
жөніндегі нұсқаулық;

11. Өтініш беруші бекіткен персоналдың авария жағдайындағы іс-қимылы жөніндегі 
нұсқаулық;

12. Өтініш беруші бекіткен радиациялық авариядан жəне оның салдарынан персоналды 
жəне халықты қорғау жөнiндегi iс-шаралар жоспары;

13. Өтініш беруші бекіткен мəлімделетін қызметті жүзеге асыру кезінде қауіпсіздік сапасын 
қамтамасыз ету бағдарламасы;

14. Өтініш беруші бекіткен жұмыстың негізгі тəсілдерін, операцияларды орындаудың ретті 
тəртібін, жұмыстың шегі мен жағдайын анықтайтын технологиялық регламент;

15. Жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрық жəне жеке дозиметрлік 
бақылау қызметі туралы ереже (жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда) – осы 
тармақ белсенділігі маңыздылығы ең аз белсенділіктен төмен уранның, торийдің, плутонийдің 
изотоптары бар радионуклидті көздермен жұмыс істеу бойынша қызметке қатысты емес;

16. Аттестатталған жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде 
тіркелген өлшем жүргізу əдістемесі, зертханаларды түгендеу актілерінен үзінділер, 
сəулеленудің жеке дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттар (жеке 
дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда) – осы тармақ белсенділігі маңыздылығы ең аз 
белсенділіктен төмен уранның, торийдің, плутонийдің изотоптары бар радионуклидті көздермен 
жұмыс істеу бойынша қызметке қатысты емес;

17. Дозиметрлік өлшеулердің жеке карточкалар, жеке дозаларды есепке алу журналы (жеке 
дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда) – осы тармақ белсенділігі маңыздылығы ең аз 
белсенділіктен төмен уранның, торийдің, плутонийдің изотоптары бар радионуклидті көздермен 
жұмыс істеу бойынша қызметке қатысты емес;

18. «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу 
мен есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) нысан бойынша 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген қоймаға санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін 
ұсыну, лицензиарда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда қамтылған ақпаратты 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған жағдайда талап етілмейді.

 «Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға 
лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметіне мəліметтер нысаны

1. 1-кестеге сəйкес радиациялық қауіпсіздік қызметі немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер.

Қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
1-кесте

Қызметті құру 
туралы(немесе 

жауапты тұлға ту-
ралы) бұйрықтың 
нөмірі жəне күні 

Маманның 
тегі, аты-
жөні жəне 
атқаратын 

қызметі

Оқыту сертификатының немесе 
куəліктің нөмірі жəне берілген 

күні (сертификатты немесе 
куəлікті шетелдік оқу орны бер-

ген жағдайда – тану жəне ностри-
фика циялау туралы мəліметтер)

Оқу кур-
сының 
атауы 
(тақы-
рыбы) 

Оқу 
меке-

месінің 
атауы

1 2 3 4 5
2. 2-кестеге сəйкес Ядролық материалдарды есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны 

тағайындау туралы бұйрық жөнінде ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Ядролық материалдарды есепке алу жəне сақтауға жауапты тұлғаны тағайындау 
туралы бұйрық жөнінде ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны

2-кесте

Тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда) жəне атқаратын қызметі

Тағайындау туралы 
бұйрықтың нөмірі

Тағайындау туралы 
бұйрықтың мерзімі

1 2 3
3. 3-кестеге сəйкес Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер – осы тармақ белсенділігі маңыздылығы ең аз белсенділіктен 
төмен уранның, торийдің, плутонийдің изотоптары бар радионуклидті көздермен жұмыс істеу 
бойынша қызметке қатысты емес.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе 
заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
3-кесте

Шарт 
тақырыбы

Шарт жасалған 
тұлғаның заңды 

тұлға/дара 
кəсіпкер/ жеке 
тұлға атауы 

Шарттың 
нөмірі 

жəне күні, 
шарттың 

қолданылу 
мерзімі

Атом энергиясын 
пайдалану саласында 

қызметтер көрсету 
құқығына рұқсат 

беретін лицензияның 
нөмірі 

Жеке дозиметрлік 
бақылау шар-
ты бойынша 
қамтылған 

қызметкерлер 
саны 

1 2 3 4 5
4. 4-кестеге сəйкес мамандардың біліктілік құрамының болуы туралы ақпаратты қамтитын 

мəліметтер нысаны – осы тармақ белсенділігі маңыздылығы ең аз белсенділіктен төмен 
уранның, торийдің, плутонийдің изотоптары бар радионуклидті көздермен жұмыс істеу бой-
ынша қызметке қатысты емес

Мамандардың білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
4-кесте
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
5. 5-кестеге сəйкес қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты туралы 

ақпаратты қамтитын мəлімет – мемлекеттік мекемелер үшін шарт жасасу қажет емес жəне осы 
тармақ белсенділігі маңыздылығы ең аз белсенділіктен төмен уранның, торийдің, плутонийдің 
изотоптары бар радионуклидті көздермен жұмыс істеу бойынша қызметке қатысты емес

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
5-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың 
нөмірі жəне 

жасалған 
күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру төлемінен 
босатудың барлық 

негіздерін санап шығу
1 2 3 4 5

6. 6-кестеге сəйкес қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер 
иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру, міндетті экологиялық сақтандыру шарты туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер – осы тармақ белсенділігі маңыздылығы ең аз белсенділіктен 
төмен уранның, торийдің, плутонийдің изотоптары бар радионуклидті көздермен жұмыс істеу 
бойынша қызметке қатысты емес

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
6-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың 
нөмірі жəне 

жасалған 
күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру төлемінен 
босатудың барлық 

негіздерін санап шығу
1 2 3 4 5

«Ядролық материалдармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша 

Нысан
Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 

заңды тұлғаның өтiнiші
__________________________________________________________________ 
  (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

(Жалғасы 26-бетте) 
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_____________________________________________________ жүзеге асыруға (қызметтiң 
түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)

20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

______________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 12 шілдедегі №238 бұйрығына 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сəуірдегі № 299 бұйрығына 3-қосымша

«Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен жəне 
қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен жəне 
қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 
министрлігі əзірледі (бұдан əрі – Министрлік).

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру www.еgov.
kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде – 30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс 

күні мынадай жағдайларда: 
заңды тұлға-лицензиаттың атауы жəне (немесе) орналасқан жері өзгергенде;
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе 

лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгергенде; 

Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болғанда; 
заңды тұлға-лицензиат бірігу, қайта құру, заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен 

қосылу нысанында қайта ұйымдастырылғанында;
заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 

жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 30 
(отыз) жұмыс күні.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алу-
шы) құжаттарын алған кезден бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын жəне қолданылу 
мерзімін тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне қолданылу мерзімінің өту 
фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – радиоактивті заттармен, құрамында 

радиоактивті заттар бар аспаптармен жəне қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру жөніндегі қызмет түріне лицензия жəне (немесе) лицензияға 
қосымша, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, көрсетілетін 
қызметті алушының қайтып алуға қанағаттандырылған өтініші не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттік қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде 

қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін «Салық жəне бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы орналасқан жері 
бойынша бюджетке лицензиялық алым төлейді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 
10 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 % құрайды, бірақ 4 АЕК көп емес.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз нысанында 
екінші деңгейдегі банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен жүргізіледі.

4) порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, (мемлекеттік қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
берген жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
құжаттар тізбесі:

 лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған заңды тұлғаның осы 

мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі. Лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес радиоактивті зат-
тармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен жəне қондырғылармен жұмыстарды 
орындау жөніндегі қызметіне құжаттардың электрондық көшірмелері (бұдан əрі – құжаттардың 
электрондық көшірмелері);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес радиоактивті зат-
тармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен жəне қондырғылармен жұмыстарды 
орындау жөніндегі қызметіне мəліметтер нысаны (бұдан əрі – мəліметтер нысаны).

2) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін: 
заңды тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі; 

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, ЭҮТШ арқылы 
төлеу туралы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті 
беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпарат болмағанда халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы мен оның 
аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының электрондық 
көшірмесі ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы толық қажетті құжаттарды ұсынғанда – 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Егер лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша қағаз нысанында берілген болса, 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш бойынша оларды электрондық форматқа көшіреді жəне 
лицензияның электрондық нысанын алады. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
Қазақстан Республикасының заңдарында заңды тұлғалардың осы санаты үшін қызмет 

түрімен айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмеуі;
көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сай келмеуі; 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оған лицензиялауға жататын қызметті немесе 

қызметтің жекелеген түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
үкімінің болуы; 

сот орындаушысының ұсынуы негізінде соттың көрсетілетін қызметті алушыға-борышкерге 
лицензия беруге уақытша тыйым салуы болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Министрлік басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта арқылы немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы, немесе портал арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды, онда оның тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда), шығыс нөмірі мен күні пошталық мекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы немесе портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің интернет-ресурсында – www.energo.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында – www.kaenk.energo.gov.kz, 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық түрде алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты портал арқылы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығы: (1414), 8 800 080 7777. 

«Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен 
жəне қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды 
тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, 

бизнес-сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда 
– шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________________

________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 
қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы _______________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

______________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен 
жəне қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен жəне 
қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметіне құжаттар

1. «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу мен 
есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) нысан бойынша халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведом-
ствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген мамандандырылған үй-жайларға санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін 
ұсыну, лицензиарда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда қамтылған ақпаратты 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған жағдайда талап етілмейді 
– бұл тармақты егер өтініш беруші тапсырыс берушінің аумағында жұмыс жүргізсе жəне 
радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғыларды 
өткізу қызметінің кіші түрі үшін орындау талап етілмейді;

2. Радиациялық қауіпсіздік жөніндегі қызмет туралы ереже (немесе жауапты тұлғаның 
лауазымдық нұсқаулығының), радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар 
мен қондырғыларды есепке алуға жəне бақылауға жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық;

3. Радиациялық бақылау жүргізу жоспарының жəне соңғы радиациялық бақылау жүргізу 
хаттамасы (өзінің радиациялық бақылау қызметі болған жағдайда) – бұл тармақты радиоактивті 
заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғыларды өткізу қызметінің 
кіші түрі үшін орындау талап етілмейді;

4. Радиациялық бақылау аспаптарын тексеру сертификаттары (өзінің радиациялық бақылау 
қызметі болған жағдайда) – бұл тармақты радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті зат-
тар бар аспаптар мен қондырғыларды өткізу қызметінің кіші түрі үшін орындау талап етілмейді;

5. Өтініш беруші бекіткен мəлімделетін жұмыстарды жүргізу кезіндегі радиациялық 
қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық;

6. Өтініш беруші бекіткен персоналдың авария жағдайындағы іс-қимылы жөніндегі 
нұсқаулық;

7. Өтініш беруші бекіткен радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар 
аспаптар мен қондырғыларды түгендеу актісінен үзінді немесе өтініш берушінің балансында 
радиоактивті заттар, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғылар болмаған 
жағдайда өтініш беруші радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар 
мен қондырғыларды сатып алғаннан кейін радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті 
заттар бар аспаптар мен қондырғыларды түгендеу актісінен үзінділердің көшірмелерін беру 
туралы кепілді хат;

8. Өтініш беруші бекіткен жұмыстың негізгі тəсілдерін, операцияларды орындаудың ретті 
тəртібін, жұмыстың шегі мен жағдайын анықтайтын мəлімделетін жұмыстарды орындаудың 
технологиялық регламент; 

9. Өтініш беруші бекіткен радиациялық авариядан жəне оның салдарынан персоналды жəне 
халықты қорғау жөнiндегi iс-шаралар жоспар – тек ғана І жəне ІІ категориялы радиациялық 
қауіптілік нысандарына; 

10. Өтініш беруші бекіткен иондаушы сəулелену көздерін есепке алу жəне бақылау 
нұсқаулығы;

11. Жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрық жəне жеке дозиметрлік бақылау 
қызметі туралы ереже (жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда) – бұл тармақты 
радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жəне қондырғыларды 
өткізу қызметінің кіші түрі үшін орындау талап етілмейді;

12. Аттестатталған жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің тізілімінде 
тіркелген өлшем жүргізу əдістемесі, зертханаларды түгендеу актілерінен үзінділер, 
сəулеленудің жеке дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттар 
(жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда) – бұл тармақты радиоактивті заттарды, 
құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жəне қондырғыларды өткізу қызметінің кіші 
түрі үшін орындау талап етілмейді;

13. Дозиметрлік өлшеулердің жеке карточкалары, жеке дозаларды есепке алу журналы 
(жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда) – бұл тармақты радиоактивті заттарды, 
құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жəне қондырғыларды өткізу қызметінің кіші 
түрі үшін орындау талап етілмейді;

14. Өтініш беруші бекіткен фирма ішіндегі экспорттық бақылау жүйесі бағдарламасы 
– бұл тармақ мəлімделген қызмет құрамында уранды қайта өңдеу өнімдерін Қазақстан 
Республикасының аумағынан тыс өткізу бойынша жұмыстар болған кезде табиғи уранды 
өндіру жəне қайта өңдеу қызметінің кіші түріне ғана қатысты;

15. Медициналық физиктердің шоғырды калибрлеуді жүргізу жəне сапаны бақылау 
бойынша дипломының жəне арнайы даярлығы туралы құжаттар – бұл тармақ құрамында 
радиоактивті заттар бар медициналық аспаптар мен қондырғыларды пайдалану бойынша 
жұмыстарға ғана қатысты;

16. Радиотерапиялық қондырғының сапасын бақылау бағдарламасының жəне шоғырларды 
калибрлеу жəне сапасын бақылау жүргізудің соңғы хаттамасы – бұл тармақ құрамында 
радиоактивті заттар бар медициналық аспаптар мен қондырғыларды пайдалану бойынша 
жұмыстарға ғана қатысты;

17. Шоғырларды калибрлеу жəне сапаны бақылау үшін пайдаланылатын құралдарды тек-
серу сертификаттары – бұл тармақ құрамында радиоактивті заттар бар медициналық аспаптар 
мен қондырғыларды пайдалану бойынша жұмыстарға ғана қатысты;

18. «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу 
мен есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) нысан бойынша 
халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген қоймаға санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін 
ұсыну, лицензиарда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда қамтылған ақпаратты 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған жағдайда талап етілмейді – 
радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды жəне қондырғыларды 
сақтау кіші қызметі үшін жеке меншіктегі қойманың болуы талап етіледі, егер құрамында 
радиоактивті заттар бар аспаптар аралық немесе уақытша жеке сақтауды қажет етпейтін болса 
жəне əрдайым пайдалану жəне қайта зарядтау барысында жұмыс орнында болса, онда бұл 
тармақты орындау талап етілмейді;

19. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 
наурыздағы № 261 бұйрығымен» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11205 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосының 
аумақтық бөлімшелерінен алғаны туралы белгісі бар иондаушы сəулелену көздерімен 
жұмыс істеу құқығына ақпараттық карталардың көшірмесін немесе өтініш берушінің балан-
сында радиоактивті заттар, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғылар 
болмаған жағдайда өтініш беруші радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар 
аспаптар мен қондырғыларды сатып алғаннан кейін «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 наурыздағы № 261 бұйрығымен» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11205 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша иондаушы сəулелену 
көздерімен жұмыс істеу құқығына ақпараттық карталарының көшірмелерін беру туралы кепілді 
хат – бұл тармақты радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптарды 
жəне қондырғыларды өткізу қызметінің кіші түрі үшін орындау талап етілмейді.

«Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен 
жəне қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен жəне 
қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметіне мəліметтер нысаны

1. 1 немесе 2-кестеге сəйкес мамандармен техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер – бұл тармақты егер өтініш беруші тапсырыс берушінің аумағында 
жұмыс жүргізсе жəне радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар 
мен қондырғыларды өткізу қызметінің кіші түрі үшін орындау талап етілмейді.

 
Мамандардың білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
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1. 2. 3. 4.  5. 6. 7. 8. 
Техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
2. 3-кестеге сəйкес радиациялық қауіпсіздік қызметі немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер.

Қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
3-кесте

Қызметті құру 
туралы(немесе 

жауапты 
тұлға туралы) 

бұйрықтың 
нөмірі жəне күні 

Маманның 
тегі, аты-
жөні жəне 
атқаратын 

қызметі

Оқыту сертификатының 
немесе куəліктің нөмірі 

жəне берілген күні (серти-
фикатты немесе куəлікті 

шетелдік оқу орны берген 
жағдайда – тану жəне но-
стрифика циялау туралы 

мəліметтер)

Оқу 
курсының 

атауы 
(тақырыбы)

Оқу 
мекемесінің 

атауы

1 2 3 4 5
3. 4-кестеге сəйкес Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге жұмыс орындарын радиациялық бақылау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер – бұл тармақты радиоактивті 
заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғыларды өткізу қызметінің 
кіші түрі үшін орындау талап етілмейді.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке неме-
се заңды тұлғамен бірге қызметтер көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер нысаны
4-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт 
нөмірі жəне 

жасалған 
күні, 

шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Техникалық қызмет көрсетумен 
қамтылған аппараттардың ата-

улары (берілген мəліметтер 
иондаушы сəулеленуді 

генерациялайтын аспаптар 
мен қондырғыларды жөндеу 

жəне техникалық қызмет 
көрсету туралы келісім үшін 

толтырылады)

Шарт 
жасалған 
тұлғаның 

заңды тұлға/
дара кəсіпкер/

жеке тұлға 
атауы

Лицензия 
нөмірі/рұқсат 
құжатының 

бірегей 
сəйкестендіру 

нөмірі

1 2 3 4 5
4. 5-кестеге сəйкес Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғыларға 

техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жүргізу қызметтерді көрсетуге арналған шарт туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер – бұл тармақ құрамында радиоактивті заттар бар медициналық 
құралдар мен қондырғыларды жəне радиоизотоптық тексеру жабдықтарын пайдаланатын 
жұмыстарға ғана қатысты.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке неме-
се заңды тұлғамен бірге қызметтер көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер нысаны
5-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт 
нөмірі жəне 

жасалған 
күні, 

шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Техникалық қызмет көрсетумен 
қамтылған аппараттардың 

атаулары (берілген мəліметтер 
иондаушы сəулеленуді 

генерациялайтын аспаптар 
мен қондырғыларды жөндеу 

жəне техникалық қызмет 
көрсету туралы келісім үшін 

толтырылады)

Шарт жасалған 
тұлғаның 

заңды тұлға/
дара кəсіпкер/

жеке тұлға 
атауы

Лицензия 
нөмірі/рұқсат 
құжатының 

бірегей 
сəйкестендіру 

нөмірі

1 2 3 4 5
5. 6-кестеге сəйкес Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспап-
тар мен қондырғыларды тасымалдау бойынша қызметтерді көрсетуге арналған шарт туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер – бұл тармақты мəлімделген қызмет құрамында радиоактивті 
заттар, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғыларды тасымалдау опера-
циясы болған кезде орындау талап етіледі.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке неме-
се заңды тұлғамен бірге қызметтер көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер нысаны
6-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт нөмірі 
жəне жасалған 
күні, шарттың 

қолданылу 
мерзімі

Техникалық қызмет 
көрсетумен қамтылған 
аппараттардың атаула-

ры (берілген мəліметтер 
иондаушы сəулеленуді 

генерациялайтын аспаптар 
мен қондырғыларды жөндеу 

жəне техникалық қызмет 
көрсету туралы келісім үшін 

толтырылады)

Шарт 
жасалған 
тұлғаның 

заңды 
тұлға/дара 
кəсіпкер/

жеке тұлға 
атауы

Лицензия 
нөмірі/рұқсат 
құжатының 

бірегей 
сəйкестендіру 

нөмірі

1 2 3 4 5
6. 7-кестеге сəйкес Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар 

жеке немесе заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт 
туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер – бұл тармақты радиоактивті заттарды, құрамында 
радиоактивті заттар бар аспаптар мен қондырғыларды өткізу қызметінің кіші түрі үшін орын-
дау талап етілмейді.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе 
заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
7-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт жасалған 
тұлғаның заңды 

тұлға/дара 
кəсіпкер/ жеке 
тұлға атауы 

Шарттың 
нөмірі 

жəне күні, 
шарттың 

қолданылу 
мерзімі

Атом энергиясын 
пайдалану саласын-

да қызметтер көрсету 
құқығына рұқсат 

беретін лицензияның 
нөмірі 

Жеке дозиметрлік 
бақылау шар-
ты бойынша 
қамтылған 

қызметкерлер 
саны 

1 2 3 4 5
7. 8-кестеге сəйкес радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар 

мен қондырғыларды тасымалдау үшін лицензия туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер – бұл 
тармақты мəлімделген қызмет құрамында радиоактивті заттар, құрамында радиоактивті заттар 
бар аспаптар мен қондырғыларды тасымалдау операциясы болған кезде орындау талап етіледі

Лицензия туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
8-кесте

Лицензия нөмірі/рұқсат құжатының бірегей сəйкестендіру нөмірі

8. 9-кестеге сəйкес қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер – шарт жасасу мемлекеттік мекемелер үшін талап етілмейді

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
9-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың 
нөмірі жəне 

жасалған 
күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компания-

сының 
атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны сақтандыру 
төлемінен босатудың барлық 

негіздерін санап шығу
1 2 3 4 5

9. 10-кестеге сəйкес қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты 
объектілер иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру, міндетті экологиялық сақтандыру 
шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер – құрамында радиоактивті заттар бар 
өнеркəсіптік аспаптар мен қондырғыларға бұл тармақты орындау қажет

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
10-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың нөмірі 
жəне жасалған 

күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру төлемінен 
босатудың барлық 

негіздерін санап шығу
1 2 3 4 5

«Радиоактивті заттармен, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптармен 
жəне қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
заңды тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

______________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 12 шілдедегі №238 бұйрығына 4-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сəуірдегі №299 бұйрығына 4-қосымша

«Иондаушы сəуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен жəне 
қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Иондаушы сəуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен 
жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 
министрлігі əзірледі (бұдан əрі – Министрлік).

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру www.еgov.kz, www.
elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде – 30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс 

күні мынадай жағдайларда: 
заңды тұлға-лицензиаттың атауы жəне (немесе) орналасқан жері өзгергенде;
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе 

лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгергенде; 

Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болғанда; 
заңды тұлға-лицензиат бірігу, қайта құру, заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен 

қосылу нысанында қайта ұйымдастырылғанында;
заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 

жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 30 
(отыз) жұмыс күні.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды жəне жеке тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) құжаттарын алған кезден бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын жəне қолданылу 
мерзімін тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне қолданылу мерзімінің өту 
фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – иондаушы сəуле шығаруды генерация-

лайтын аспаптармен жəне қондырғылармен жұмыс істеуге лицензия жəне (немесе) лицензияға 
қосымша, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, көрсетілетін 
қызметті алушының қайтып алуға қанағаттандырылған өтініші не осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздер бойынша мемлекеттік 
қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету 

кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы 
орналасқан жері бойынша бюджетке лицензиялық алым төлейді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 
5 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 % құрайды, бірақ 4 АЕК көп емес.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз нысанында 
екінші деңгейдегі банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен жүргізіледі.

2) порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, (мемлекеттік қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
берген жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған жеке тұлғаның осы мем лекет-

тік қызмет көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы өтініші;
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған заңды тұлғаның осы 

мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 2-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі. Лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес иондаушы 
сəулеленуді генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі 
қызметіне құжаттардың электрондық көшірмелері (бұдан əрі – құжаттардың электрондық 
көшірмелері);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес иондаушы 
сəулеленуді генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен жұмыс істеу жөніндегі 
қызметке мəліметтер нысаны (бұдан əрі – мəліметтер нысаны).

2) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін:
жеке тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға сəйкес 

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтініші;

заңды тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымшаға сəйкес 
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, ЭҮТШ арқылы 
төлеу туралы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті 
беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпарат болмағанда халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы мен оның 
аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының электрондық 
көшірмесі ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы толық қажетті құжаттарды ұсынғанда – 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Егер лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша қағаз нысанында берілген болса, 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш бойынша оларды электрондық форматқа көшіреді жəне 
лицензияның электрондық нысанын алады. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды тұлғалардың осы санаты 

үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмеуі;
көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сай келмеуі; 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оған лицензиялауға жататын қызметті немесе 

қызметтің жекелеген түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
үкімінің болуы; 

сот орындаушысының ұсынуы негізінде соттың көрсетілетін қызметті алушыға-борышкерге 
лицензия беруге уақытша тыйым салуы болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының шешіміне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Министрлік басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта арқылы немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы, немесе портал арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды, онда оның тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда), шығыс нөмірі мен күні пошталық мекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы немесе портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің интернет-ресурсында – www.energo.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында – www.kaenk.energo.gov.kz, 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық түрде алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты портал арқылы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығы: (1414), 8 800 080 7777. 

«Иондаушы сəуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен 
жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған 
жеке тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
________________________________________________________________________

_____________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қағаз тасығышта ______ 

(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi 
сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы___________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

______________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға___________ ____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Иондаушы сəуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен 
жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды 
тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________________

________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 
қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы __________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Иондаушы сəуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен 
жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

Иондаушы сəуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен 
жұмыс істеу жөніндегі қызметіне құжаттар

1. «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу мен 
есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) нысан бойынша халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведом-
ствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген мамандандырылған үй-жайларға санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін 
ұсыну, лицензиарда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда қамтылған ақпаратты 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған жағдайда талап етілмейді 
– егер өтініш беруші жұмыстарды тапсырыс берушінің аумағында жүргізсе, онда бұл тармақты 
орындау талап етілмейді;

2. Радиациялық қауіпсіздік бойынша қызмет туралы ереже (немесе радиациялық 
қауіпсіздікке жауапты тұлғаның лауазымдық нұсқаулығы); радиациялық қауіпсіздік жөніндегі 
иондаушы сəулеленудi генерациялайтын аспаптар мен қондырғыларды есепке алуға жəне 
бақылауға жауапты тұлғаны тағайындау туралы бұйрық;

3. Радиациялық бақылауды жүргізу жоспары; соңғы радиациялық бақылау жүргізу хатта-
масы (меншікті радиациялық бақылау қызметі болған жағдайда); 

4. Радиациялық бақылау аспаптарын тексеру сертификаттары (меншікті радиациялық 
бақылау қызметі болған жағдайда);

5. Өтініш беруші бекіткен мəлімделетін жұмыстарды жүргізу кезіндегі радиациялық 
қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық;

6. Өтініш беруші бекіткен иондаушы сəулеленуді өндіретін аспаптарды жəне қондырғыларды 
түгендеу актісінен үзінді немесе өтініш берушінің балансында иондаушы сəулеленуді өндіретін 
аспаптарды жəне қондырғылар болмаған жағдайда өтініш беруші иондаушы сəулеленуді 
өндіретін аспаптарды жəне қондырғылар сатып алғаннан кейін иондаушы сəулеленуді 
өндіретін аспаптарды жəне қондырғыларды түгендеу актісінен үзінділердің көшірмелерін 
беру туралы кепілдік хат;

7. Өтініш беруші бекіткен жұмыстың негізгі тəсілдерін, операцияларды орындаудың ретті 
тəртібін, жұмыстың шегі мен жағдайларын айқындайтын мəлімделетін жұмыстарды орындаудың 
технологиялық регламенті; 

8. Өтініш беруші бекіткен иондаушы сəулелену көздерін есепке алу жəне бақылау 
нұсқаулығы;

9. Жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрық, жеке дозиметрлік бақылау 
қызметі туралы ереже (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

10. Өлшеу жүргізу, аттестатталған жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік 
жүйесінің тізілімінде тіркелген əдістемелер, зертхананы түгендеу актілерінен үзінділер, тексеру 
жəне сəулелену дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттар (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

(Жалғасы. Басы 25-бетте) 

(Жалғасы 27-бетте) 
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11. Жеке дозиметрлік өлшеу карточкалары, жеке дозаларды есепке алу журналы (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

12. Аппараттың пайдалану параметрлерін (сапасын бақылау) бақылау жүргізу хатта-
масы немесе өтініш берушінің балансында иондаушы сəулеленуді өндіретін аспаптар мен 
қондырғылар болмаған жағдайда өтініш беруші иондаушы сəулеленуді өндіретін аспаптар мен 
қондырғылар сатып алғаннан кейін аппараттың пайдалану параметрлерін (сапасын бақылау) 
бақылау жүргізу хаттамасының көшірмелерін беру туралы кепілді хат – бұл тармақ иондаушы 
сəулеленуді генерациялайтын медициналық аспаптарды жəне қондырғыларды пайдалану 
жəне дайындау бойынша жұмыстарға ғана қатысты;

13. «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 
талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы № 261 бұйрығымен» (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11205 болып тіркелген) бекітілген нысан бой-
ынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның ведомствосының аумақтық бөлімшелерінен алғаны туралы белгісі бар иондаушы 
сəулелену көздерімен жұмыс істеу құқығына ақпараттық карталар немесе өтініш берушінің 
балансында иондаушы сəулеленуді генерациялайтын аспаптар мен қондырғылар болмаған 
жағдайда өтініш беруші радиоактивті заттарды, құрамында радиоактивті заттар бар аспаптар мен 
қондырғыларды сатып алғаннан кейін «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 27 
наурыздағы № 261 бұйрығымен» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 11205 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша иондаушы сəулелену көздерімен жұмыс 
істеу құқығына ақпараттық карталардың көшірмелерін беру туралы кепілдік хат.

«Иондаушы сəуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен 
жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша 

Иондаушы сəуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен 
жұмыс істеу жөніндегі қызметіне мəліметтер нысаны 

1. 1-кестеге сəйкес радиациялық қауіпсіздік қызметі немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер.

Қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
1-кесте

Қызметті құру 
туралы(немесе 

жауапты 
тұлға туралы) 

бұйрықтың 
нөмірі жəне 

күні 

Маманның 
тегі, аты-
жөні жəне 
атқаратын 

қызметі

Оқыту сертификатының 
немесе куəліктің нөмірі 

жəне берілген күні (серти-
фикатты немесе куəлікті 

шетелдік оқу орны берген 
жағдайда – тану жəне но-
стрифика циялау туралы 

мəліметтер)

Оқу 
курсының 

атауы 
(тақырыбы) 

Оқу 
мекемесінің 

атауы

1 2 3 4 5
2. 2-кестеге сəйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге жұмыс орындарын радиациялық бақылау бойынша қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке неме-
се заңды тұлғамен бірге қызметтер көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер нысаны
2-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт 
нөмірі жəне 

жасалған 
күні, 

шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Техникалық қызмет көрсетумен 
қамтылған аппараттардың ата-

улары (берілген мəліметтер 
иондаушы сəулеленуді гене-
рациялайтын аспаптар мен 

қондырғыларды жөндеу жəне 
техникалық қызмет көрсету 
туралы келісім үшін толты-

рылады)

Шарт 
жасалған 
тұлғаның 

заңды тұлға/
дара кəсіпкер/

жеке тұлға 
атауы

Лицензия 
нөмірі/рұқсат 
құжатының 

бірегей 
сəйкестендіру 

нөмірі

1 2 3 4 5
3. 3-кестеге сəйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе 
заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
3-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт жасалған 
тұлғаның заңды 

тұлға/дара 
кəсіпкер/ жеке 
тұлға атауы 

Шарттың 
нөмірі 

жəне күні, 
шарттың 

қолданылу 
мерзімі

Атом энергиясын пай-
далану саласында 
қызметтер көрсету 
құқығына рұқсат 

беретін лицензияның 
нөмірі 

Жеке дозиметрлік 
бақылау шар-
ты бойынша 
қамтылған 

қызметкерлер 
саны 

1 2 3 4 5
4. 4-кестеге сəйкес жеке қорғану құралдары туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер 

– бұл тармақ иондаушы сəулеленуді генерациялайтын медициналық аспаптарды жəне 
қондырғыларды пайдаланатын жұмыстарға ғана қатысты.

Жеке қорғану құралдары туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
4-кесте

Құралдың атауы жəне қысқаша сипаттамасы Шыққан жылы Қорғасын эквиваленті
1 2 3

5. 5 немесе 6-кестеге сəйкес мамандармен техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер.

Мамандардың білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
5-кесте
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны 

6-кесте
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
6. 7-кестеге сəйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар 

жеке немесе заңды тұлғамен бірге иондаушы сəулеленуді генерациялайтын аспаптар мен 
қондырғыларды жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жүргізу қызметтерді 
көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер немесе 8-кестеге сəйкес ион-
даушы сəулеленуді генерациялайтын аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету 
жəне жөндеу жүргізетін меншікті техник болған жағдайда техниктердің біліктілік құрамының 
болуы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны – бұл тармақ иондаушы сəулеленуді 
генерациялайтын медициналық аспаптар мен қондырғыларды жəне қол жүгі мен багажды 
тексеруге арналған жабдықтарды пайдаланатын жұмыстарға ғана қатысты.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке неме-
се заңды тұлғамен бірге қызметтер көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер нысаны
7-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт 
нөмірі жəне 

жасалған 
күні, 

шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Техникалық қызмет көрсетумен 
қамтылған аппараттардың ата-

улары (берілген мəліметтер 
иондаушы сəулеленуді гене-
рациялайтын аспаптар мен 

қондырғыларды жөндеу жəне 
техникалық қызмет көрсету 

туралы келісім үшін толтыры-
лады)

Шарт 
жасалған 
тұлғаның 

заңды 
тұлға/дара 

кəсіпкер/жеке 
тұлға атауы

Лицензия 
нөмірі/рұқсат 
құжатының 

бірегей 
сəйкестендіру 

нөмірі

1 2 3 4 5
Техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7. 9-кестеге сəйкес қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер – шарт жасасу мемлекеттік мекемелер үшін талап етілмейді.

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
9-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың нөмірі 
жəне жасалған 

күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру 
төлемінен босатудың 

барлық негіздерін 
санап шығу

1 2 3 4 5
8. 10-кестеге сəйкес қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер 

иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер – 
бұл тармақ ядролық қондырғыларды, радиоактивті қалдықтарды сақтау қоймаларын пайдалану 
жəне пайдаланудан шығару жөніндегі қызметтің кіші түрлеріне ғана қатысты.

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
10-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың 
нөмірі жəне 

жасалған күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру төлемінен 
босатудың барлық 

негіздерін санап шығу
1 2 3 4 5

«Иондаушы сəуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен 
жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
жеке тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі (лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (ларды) берген лицензиардың атауы) ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын)

қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х 
белгісін қою керек) 

мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) өзгеруі ____________
2) заңды тұлға-лицензиат қайта тіркелген, оның атауының өзгеруі ______
3) заңды тұлға-лицензиаттың қайта тіркелген, оның заңды мекенжайы өзгеруі ______
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы__________________________
__________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

______________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға _____________ _________________________________________
 ( қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Иондаушы сəуле шығаруды генерациялайтын аспаптармен жəне қондырғылармен 
жұмыс істеу жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
заңды тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

______________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
 (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________ 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 12 шілдедегі №238 бұйрығына 5-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сəуірдегі №299 бұйрығына 5-қосымша № 299

«Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті 

жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 
министрлігі əзірледі (бұдан əрі – Министрлік).

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру www.еgov.kz, www.
elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде – 30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс 

күні мынадай жағдайларда: 
заңды тұлға-лицензиаттың атауы жəне (немесе) орналасқан жері өзгергенде;
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе 

лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгергенде; 

Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болғанда; 
заңды тұлға-лицензиат бірігу, қайта құру, заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен 

қосылу нысанында қайта ұйымдастырылғанында;
заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 

жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 30 
(отыз) жұмыс күні;

Көрсетілетін қызметті беруші заңды жəне жеке тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) құжаттарын алған кезден бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын жəне қолданылу 
мерзімін тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне қолданылу мерзімінің өту 
фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – атом энергиясын пайдалану саласында 

қызметтер көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия жəне (немесе) лицензияға 
қосымша, қайта ресімдеу, көрсетілетін қызметті алушының қайтып алуға қанағаттандырылған 
өтініші, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағ-
дайлар жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету 

кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы 
орналасқан жері бойынша бюджетке лицензиялық алым төлейді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 
5 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 % құрайды, бірақ 4 АЕК көп емес.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз нысанында 
екінші деңгейдегі банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен жүргізіледі.

2) порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, (мемлекеттік қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
берген жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған жеке тұлғаның осы 

мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған заңды тұлғаның осы 
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 2-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі. Лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес атом энергия-
сын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметке құжаттардың электрондық 
көшірмелері (бұдан əрі – құжаттардың электрондық көшірмелері);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес атом энергиясын 
пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметке мəліметтер нысаны (бұдан əрі 
– мəліметтер нысаны).

2) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін:
жеке тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
5-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

заңды тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
6-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны.

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияның жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, ЭҮТШ арқылы 
төлеу туралы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті 
беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпарат болмағанда халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы мен оның 
аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының электрондық 
көшірмесі ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы толық қажетті құжаттарды ұсынғанда – 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Егер лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша қағаз нысанында берілген болса, 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш бойынша оларды электрондық форматқа көшіреді жəне 
лицензияның электрондық нысанын алады. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды тұлғалардың осы санаты 

үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмеуі;
көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сай келмеуі; 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оған лицензиялауға жататын қызметті немесе 

қызметтің жекелеген түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
үкімінің болуы; 

сот орындаушысының ұсынуы негізінде соттың көрсетілетін қызметті алушыға-борышкерге 
лицензия беруге уақытша тыйым салуы болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының шешіміне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Министрлік басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта арқылы немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы, немесе портал арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды, онда оның тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда), шығыс нөмірі мен күні пошталық мекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы немесе портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің интернет-ресурсында – www.energo.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында – www.kaenk.energo.gov.kz, 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық түрде алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты портал арқылы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығы: (1414), 8 800 080 7777. 

«Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның 
өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
________________________________________________________________________

_____________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қағаз тасығышта ______ 

(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi 
сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы__________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

______________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға___________ ____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды 
тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________________

________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 
қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы _________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

______________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
 (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

3-қосымша 

Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметіне 
құжаттар

1. Өтініш беруші немесе лицензиат жұмыс жүргізетін аспаптармен, қондырғылармен, ма-
териалдармен, заттармен типтерінің тізбесін көрсетумен жұмыс істейтін болатын түсіндірме 
жазба – еркін нысанда, түсіндірме жазбаға өтініш беруші немесе лицензиат қол қоюы тиіс;

2. Радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (немесе жауапты тұлғаның лауазымдық 
нұсқаулығының); радиациялық қауіпсіздік қызметінің басшысын тағайындау туралы бұйрық – 
бұл тармақ персоналды жеке дозиметрлік бақылау жөніндегі қызметтің кіші түріне қатысты;

3. Өтініш беруші бекіткен радиациялық қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық – бұл тармақ 
мынадай: құрамында радиоизотоптық иондаушы сəулелену көздері бар немесе иондаушы 
сəулеленуді генерациялайтын, медициналықты қоса алғанда, аспаптар мен қондырғыларға 
техникалық қызмет көрсету, монтаждау, бөлшектеу, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу; ион-
даушы сəулелену көздерінің, сондай-ақ құрамында осындай көздер бар немесе иондаушы 
сəулеленуді генерациялайтын аспаптардың, жабдықтардың, қондырғылардың жұмыс сапасын 
бақылау бойынша қызметтердің кіші түрлеріне ғана қатысты;

4. Жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрық, жеке дозиметрлік бақылау 
қызметі туралы ереже (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

5. Өлшеу жүргізу, аттестатталған жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің 
тізілімінде тіркелген əдістемелер, зертхананы түгендеу актілерінен үзінділер, тексеру жəне 
сəулелену дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттар (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

6. Жеке дозиметрлік өлшеу карточкалары, жеке дозаларды есепке алу журналы (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

7. «Радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын біліктілік талаптар санитариялық 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 27 наурыздағы №260 бұйрығымен белгіленген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11204 болып тіркелген) медициналық рентген 
жабдықтарының пайдалану параметрлеріне бақылау жүргізу талаптарына сəйкесетін, рентген 
аппаратының əрбір типінің тексерілетін негізгі параметрлерін, түсірілген суреттерді алу жүйесін 
жəне оларды бағалау шарттарын, пайдаланылатын қосалқы жабдықтарды сипаттай отырып 
сынау бағдарлама – бұл тармақ иондаушы сəулелену көздерінің, сондай-ақ құрамында осын-
дай көздер бар немесе иондаушы сəулеленуді генерациялайтын аспаптардың, жабдықтардың, 
қондырғылардың жұмыс сапасын бақылау бойынша қызметтің кіші түріне ғана қатысты;

8. Берілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 4-қосымшасының 4-кестесіне 
сəйкес, мəліметтер нысанының 1-бағанында көрсетілген құжаттар – бұл тармақты құрамында 
иондаушы сəулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сəулеленуді генера-
циялайтын, медициналықты қоса алғанда, аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет 
көрсету, оларды монтаждау, кері монтаждау, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу бойынша 
қызметтердің кіші түрлеріне орындау талап етілмейді;

9. Өлшеу құралдары мен бақылау аспаптарын тексеру сертификаттары – бұл тармақты 
құрамында иондаушы сəулеленудің радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сəулеленуді 
генерациялайтын, медициналықты қоса алғанда, аспаптар мен қондырғыларға техникалық 
қызмет көрсету, оларды монтаждау, кері монтаждау, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу бой-
ынша қызметтердің кіші түрлеріне орындау талап етілмейді;

10. «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу мен 
есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) нысан бойынша халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведом-
ствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 
көшірмесі, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін ұсыну, лицензиар-
да санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда қамтылған ақпаратты тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған жағдайда талап етілмейді – бұл тармақ өнімдердегі, 
материалдардағы, қоршаған орта объектілеріндегі радионуклидтердің мөлшерін анықтау; персо-
налды дозиметрлік жеке бақылау бойынша қызметтердің кіші түрлеріне ғана қатысты.

«Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

4-қосымша 

Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметіне 
мəліметтер нысаны

1. 1-кестеге сəйкес техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны 
1-кесте
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
2. 2-кестеге сəйкес радиациялық қауіпсіздік қызметі немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер – бұл тармақ персоналды жеке дозиметрлік бақылау жөніндегі қызметтің 
кіші түріне қатысты емес.

Қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
2-кесте

Қызметті құру 
туралы(немесе 

жауапты 
тұлға туралы) 

бұйрықтың 
нөмірі жəне күні 

Маманның 
тегі, аты-
жөні жəне 
атқаратын 

қызметі

Оқыту сертификатының не-
месе куəліктің нөмірі жəне 

берілген күні (сертификатты 
немесе куəлікті шетелдік 

оқу орны берген жағдайда – 
тану жəне нострифика ция-

лау туралы мəліметтер)

Оқу 
курсының 

атауы 
(тақырыбы)

Оқу 
меке-

месінің 
атауы

1 2 3 4 5
3. 3-кестеге сəйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе 
заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
3-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт жасалған 
тұлғаның заңды 

тұлға/дара 
кəсіпкер/ жеке 
тұлға атауы 

Шарттың 
нөмірі 

жəне күні, 
шарттың 

қолданылу 
мерзімі

Атом энергиясын 
пайдалану саласын-

да қызметтер көрсету 
құқығына рұқсат 

беретін лицензияның 
нөмірі 

Жеке дозиметрлік 
бақылау шар-
ты бойынша 
қамтылған 

қызметкерлер 
саны 

1 2 3 4 5
4. 4-кестеге сəйкес өлшеу құралдары, бақылау аспаптары, қосалқы материалдар мен 

жабдықтар туралы ақпаратты мəліметтер – бұл тармақты құрамында иондаушы сəулеленудің 
радиоизотоптық көздері бар немесе иондаушы сəулеленуді генерациялайтын, медициналықты 
қоса алғанда, аспаптар мен қондырғыларға техникалық қызмет көрсету, оларды монтаждау, 
кері монтаждау, зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу бойынша қызметтердің кіші түрлеріне 
орындау талап етілмейді.

Өлшеу құралдары, бақылау аспаптары, қосалқы материалдар мен жабдықтар ту-
ралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны

4-кесте

Иелік 
құқығын 

растайтын 
немесе өзге 
заңнамалық 
құқықтарды 
растайтың 

құжат

Өлшеу 
құралдары, 

бақылау аспап-
тары, қосалқы 

материалдар мен 
жабдықтардың 

атауы жəне 
қысқаша сипат-

тамасы 

Өлшеу 
құралдары, 

бақылау 
аспаптары, 

қосалқы мате-
риалдар мен 

жабдықтардың 
мақсаты

Шыққан 
жылы 
жəне 

өндіруші 
ел

Зауыттық 
нөмірі 
жəне 

түгендеу 
күні 

Техникалық 
паспорттың 

нөмірі

1 2 3 4 5 6
5. 5-кестеге сəйкес қызметкерді жазатайым оқиғалардан сақтандыру шарты туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер – шарт жасасу мемлекеттік мекемелер үшін талап етілмейді 
жəне бұл тармақ персоналды дозиметрлік жеке бақылау бойынша қызмет түріне қатысты емес

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
5-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың нөмірі 
жəне жасалған 

күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандыру 

жағдайларына жат-
пайтын тармақтарды 

көрсету 
1 2 3 4 5 

«Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

5-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
жеке тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі (лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (ларды) берген лицензиардың атауы) ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын)

қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х 
белгісін қою керек) 

мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) өзгеруі ____________
2) заңды тұлға-лицензиат қайта тіркелген, оның атауының өзгеруі ______
3) заңды тұлға-лицензиаттың қайта тіркелген, оның заңды мекенжайы өзгеруі ______
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы_________________________
_________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ___

____________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға _____________ _________________________________________
 (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Атом энергиясын пайдалану саласында қызметтер көрсету жөніндегі қызметті 
жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

6-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
заңды тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ___

____________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
 (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________ 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің
 2017 жылғы 12 шілдедегі №238 бұйрығына 6-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сəуірдегі №299 бұйрығына 6-қосымша

«Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 

министрлігі əзірледі (бұдан əрі – Министрлік).
3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 

комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру www.еgov.

kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде – 30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс 

күні мынадай жағдайларда: 
заңды тұлға-лицензиаттың атауы жəне (немесе) орналасқан жері өзгергенде;
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе 

лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгергенде; 

Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болғанда; 
заңды тұлға-лицензиат бірігу, қайта құру, заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен 

қосылу нысанында қайта ұйымдастырылғанында;
заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 

жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 30 
(отыз) жұмыс күні;

Көрсетілетін қызметті беруші заңды жəне жеке тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) құжаттарын алған кезден бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын жəне қолданылу 
мерзімін тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне қолданылу мерзімінің өту 
фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).

(Жалғасы. Басы 25-26-беттерде) 

(Жалғасы 28-бетте) 
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6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – радиоактивті қалдықтармен жұмыс 
істеу жөніндегі қызметке лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, лицензияны жəне 
(немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, көрсетілетін қызметті алушының қайтып 
алуға қанағаттандырылған өтініші, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету 

кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы 
орналасқан жері бойынша бюджетке лицензиялық алым төлейді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 
50 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 % құрайды, бірақ 4 АЕК көп емес.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз нысанында 
екінші деңгейдегі банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен жүргізіледі.

2) порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, (мемлекеттік қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
берген жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған жеке тұлғаның осы 

мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған заңды тұлғаның осы 
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 2-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі. Лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес радиоактивті 
қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке құжаттардың электрондық көшірмелері (бұдан 
əрі – құжаттардың электрондық көшірмелері);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес радиоактивті 
қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке мəліметтер нысаны (бұдан əрі – мəліметтер 
нысаны).

2) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін:
жеке тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
5-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

заңды тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
6-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны.

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияның жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, ЭҮТШ арқылы 
төлеу туралы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті 
беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпарат болмағанда халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы мен оның 
аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының электрондық 
көшірмесі ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы толық қажетті құжаттарды ұсынғанда – 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Егер лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша қағаз нысанында берілген болса, 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш бойынша оларды электрондық форматқа көшіреді жəне 
лицензияның электрондық нысанын алады. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды тұлғалардың осы санаты 

үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмеуі;
көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сай келмеуі; 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оған лицензиялауға жататын қызметті немесе 

қызметтің жекелеген түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
үкімінің болуы; 

сот орындаушысының ұсынуы негізінде соттың көрсетілетін қызметті алушыға-борышкерге 
лицензия беруге уақытша тыйым салуы болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының шешіміне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Министрлік басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта арқылы немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы, немесе портал арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды, онда оның тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда), шығыс нөмірі мен күні пошталық мекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы немесе портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің интернет-ресурсында – www.energo.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында – www.kaenk.energo.gov.kz, 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық түрде алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты портал арқылы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығы: (1414), 8 800 080 7777. 

«Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның 
өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
________________________________________________________________________

_____________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қағаз тасығышта ______ 

(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi 
сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы__________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға___________ ____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды 
тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________________

________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 
қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы _________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметіне құжаттар

1. «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу мен 
есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) нысан бойынша халықтың 

санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведом-
ствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген үй-жайлар мен жабдықтарға санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін 
ұсыну, лицензиарда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда қамтылған ақпаратты 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған жағдайда талап етілмейді;

2. Радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (немесе жауапты тұлғаның лауазымдық 
нұсқаулығының); радиоактивті қалдықтарды жинауды, сақтауды жəне өткізуді ұйымдастыруға 
жауапты туралы бұйрық;

3. Өтініш беруші бекіткен мəлімделетін жұмыстарды жүргізу кезіндегі радиациялық 
қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық;

4. Өтініш беруші бекіткен персоналдың авария жағдайындағы іс-қимылы жөніндегі 
нұсқаулық;

5. Өтініш беруші бекіткен радиациялық авариядан жəне оның салдарынан персоналды 
жəне халықты қорғау жөнiндегi iс-шаралар жоспары;

6. Өтініш беруші бекіткен радиоактивті қалдықтарды тіркеу журналы;
7. Өтініш беруші бекіткен жұмыстың негізгі тəсілдерін, қалдықтарды жинау, сұрыптау, 

сақтауға беру, өңдеу, қайта өңдеу, сақтау, көму тəсілдерін жəне кезеңдерін, үй-жайларды, 
жабдықтарды, материалдарды залалсыздандыруды қоса алғанда, операцияларды орындаудың 
жүйелі тəртібін, жұмыстың шегі мен жағдайларын айқындайтын мəлімделетін жұмыстарды 
орындаудың технологиялық регламенті;

8. Жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрықтың, жеке дозиметрлік бақылау 
қызметі туралы ереже (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

9. Өлшеу жүргізу, аттестатталған жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің 
тізілімінде тіркелген əдістемелердің, зертхананы түгендеу актілерінен үзінділердің, тексеру 
жəне сəулелену дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттар (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

10. Жеке дозиметрлік өлшеу карточкалары, жеке дозаларды есепке алу журналы (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

11. Радиоактивті қалдықтарды физикалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі жоспар 
– бұл тармақ радиоактивті қалдықтарды сақтау жəне көму жөніндегі қызметтің кіші түріне 
ғана қатысты;

12. «Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есепке алу 
мен есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы №415 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік-
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) нысан бойын-
ша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген қоймаға санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының көшірмесін 
ұсыну, лицензиарда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда қамтылған ақпаратты 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған жағдайда талап етілмейді 
– бұл тармақ радиоактивті қалдықтарды сақтау жəне көму жөніндегі қызметтің кіші түріне 
ғана қатысты.

«Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша 

Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметіне мəліметтер нысаны

1. 1-кестеге сəйкес радиациялық қауіпсіздік қызметі немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер.

Қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
1-кесте

Қызметті құру 
туралы(немесе 

жауапты 
тұлға туралы) 

бұйрықтың 
нөмірі жəне 

күні 

Маманның 
тегі, аты-
жөні жəне 
атқаратын 

қызметі

Оқыту сертификатының не-
месе куəліктің нөмірі жəне 
берілген күні (сертификат-

ты немесе куəлікті шетелдік 
оқу орны берген жағдайда – 
тану жəне нострифика ция-

лау туралы мəліметтер)

Оқу 
курсының 

атауы 
(тақырыбы) 

Оқу 
мекемесінің 

атауы

1 2 3 4 5
2. 2-кестеге сəйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге жұмыс орындарын жұмыс орындарында, ластанған жабдықтар, 
бұйымдарда, топырақта, қалдықтарда өндірістік радиациялық бақылауды қамтамасыз ету 
бойынша қызметтерді көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке неме-
се заңды тұлғамен бірге қызметтер көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер нысаны
2-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт нөмірі 
жəне жасалған 
күні, шарттың 

қолданылу 
мерзімі

Техникалық қызмет 
көрсетумен қамтылған 

аппараттардың атаулары 
(берілген мəліметтер ион-
даушы сəулеленуді гене-

рациялайтын аспаптар мен 
қондырғыларды жөндеу жəне 
техникалық қызмет көрсету 
туралы келісім үшін толты-

рылады)

Шарт 
жасалған 
тұлғаның 

заңды 
тұлға/дара 
кəсіпкер/

жеке тұлға 
атауы

Лицензия 
нөмірі/рұқсат 
құжатының 

бірегей 
сəйкестендіру 

нөмірі

1 2 3 4 5
3. кестеге сəйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе 
заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
3-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт жасалған 
тұлғаның заңды 

тұлға/дара 
кəсіпкер/ жеке 
тұлға атауы 

Шарттың 
нөмірі 

жəне күні, 
шарттың 

қолданылу 
мерзімі

Атом энергиясын 
пайдалану саласын-

да қызметтер көрсету 
құқығына рұқсат 

беретін лицензияның 
нөмірі 

Жеке дозиметрлік 
бақылау шар-
ты бойынша 
қамтылған 

қызметкерлер 
саны 

1 2 3 4 5
4. 4 немесе 5-кестеге сəйкес техниктермен жұмысшылардың білікті құрамы туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер – жұмысшылардың болуы барлық кіші қызмет түрлеріне, 
техниктердің болуы тек үй-жайларды, жабдық пен материалдарды қатерсіздендіру 
(радиоактивті ластанудан тазарту) кіші қызметі үшін ғана қажет.

Техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны 
4-кесте
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Жұмысшылардың білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны

5-кесте
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5. 6-кестеге сəйкес қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер – шарт жасасу мемлекеттік мекемелер үшін талап етілмейді.

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
6-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың нөмірі 
жəне жасалған 

күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру төлемінен 
босатудың барлық 

негіздерін санап шығу
1 2 3 4 5

6. 7-кестеге сəйкес қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер 
иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер 
– бұл тармақ радиоактивті қалдықтарды сақтау жəне көму жөніндегі қызметтің кіші түріне 
ғана қатысты.

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
7-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың нөмірі 
жəне жасалған 

күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру төлемінен 
босатудың барлық 

негіздерін санап шығу
1 2 3 4 5

«Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
жеке тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі (лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (ларды) берген лицензиардың атауы) ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын)

қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х 
белгісін қою керек) 

мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) өзгеруі ____________
2) заңды тұлға-лицензиат қайта тіркелген, оның атауының өзгеруі ______
3) заңды тұлға-лицензиаттың қайта тіркелген, оның заңды мекенжайы өзгеруі ______
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы_________________________
_________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға _____________ _________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу жөніндегі қызметке лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Нысан
Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 

заңды тұлғаның өтiнiші
__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
 (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________ 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 12 шілдедегі №238 бұйрығына 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сəуірдегі №299 бұйрығына 7-қосымша

«Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сəуле шығарудың 
радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса 
алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сəуле шығарудың радиои-
зотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан 
Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 
министрлігі əзірледі (бұдан əрі – Министрлік).

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру www.еgov.
kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде –  30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс 

күні мынадай жағдайларда: 
заңды тұлға-лицензиаттың атауы жəне (немесе) орналасқан жері өзгергенде;
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе 

лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгергенде; 

Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болғанда; 
заңды тұлға-лицензиат бірігу, қайта құру, заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен 

қосылу нысанында қайта ұйымдастырылғанында;
заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 

жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 30 
(отыз) жұмыс күні;

Көрсетілетін қызметті беруші заңды жəне жеке тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) құжаттарын алған кезден бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын жəне қолданылу 
мерзімін тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне қолданылу мерзімінің өту 
фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – ядролық материалдарды, радиоактивті 

заттарды, иондаушы сəуле шығарудың радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды 
транзиттік тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде 
тасымалдауға лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, лицензияны жəне (не-
месе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, көрсетілетін қызметті алушының қайтып 
алуға қанағаттандырылған өтініші, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету 

кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы 
орналасқан жері бойынша бюджетке лицензиялық алым төлейді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 
50 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 % құрайды, бірақ 4 АЕК көп емес.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз нысанында 
екінші деңгейдегі банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат  13.00-ден 14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен жүргізіледі.

2) порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, (мемлекеттік қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
берген жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған жеке тұлғаның осы 

мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған заңды тұлғаның осы 
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 2-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі. Лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес ядролық мате-
риалдарды, радиоактивтi заттарды, иондаушы сəуле шығарудың радиоизотопты көздерiн, 
радиоактивтi қалдықтарды транзиттiк тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы 
аумағының шегiнде тасымалдау жөнiндегi қызметке құжаттардың электрондық көшірмелері 
(бұдан əрі – құжаттардың электрондық көшірмелері);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес ядролық мате-
риалдарды, радиоактивтi заттарды, иондаушы сəуле шығарудың радиоизотопты көздерiн, 
радиоактивтi қалдықтарды транзиттiк тасымалдауды қоса алғанда, Қазақстан Республикасы 
аумағының шегiнде тасымалдау жөнiндегi қызметке мəліметтер нысаны (бұдан əрі – мəліметтер 
нысаны).

2) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін:
жеке тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
5-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

заңды тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
6-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, ЭҮТШ арқылы 
төлеу туралы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті 
беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпарат болмағанда халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы мен оның 
аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының электрондық 
көшірмесі ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы толық қажетті құжаттарды ұсынғанда – 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Егер лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша қағаз нысанында берілген болса, 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш бойынша оларды электрондық форматқа көшіреді жəне 
лицензияның электрондық нысанын алады. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды тұлғалардың осы санаты 

үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмеуі;
көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сай келмеуі; 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оған лицензиялауға жататын қызметті немесе 

қызметтің жекелеген түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
үкімінің болуы; 

сот орындаушысының ұсынуы негізінде соттың көрсетілетін қызметті алушыға-борышкерге 
лицензия беруге уақытша тыйым салуы болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының шешіміне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Министрлік басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта арқылы немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы, немесе портал арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды, онда оның тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда), шығыс нөмірі мен күні пошталық мекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы немесе портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің интернет-ресурсында – www.energo.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында – www.kaenk.energo.gov.kz, 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
14.  Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық түрде алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты портал арқылы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығы: (1414), 8 800 080 7777. 

«Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сəуле шығарудың 
радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса 

алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның 
өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
____________________________________________________________________________

______________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ 

(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi 
сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы__________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға___________ ____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны 
Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сəуле шығарудың 
радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса 

алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды 
тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________________

________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 
қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы __________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта _________________________________________________
Телефондары ______________________________________________________
Факс ______________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
 (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сəуле шығарудың 
радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса 

алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сəуле шығарудың 
радиоизотоптық көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды 

қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдау қызметіне 
құжаттар

1. Радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (немесе жауапты тұлғаның лауазымдық 
нұсқаулығы);

2. Радиациялық бақылау жүргізу жоспары, радиациялық бақылау аспаптарын тексеру 
сертификаттары; радиациялық бақылау аспаптарын жалға алған жағдайда радиациялық 
бақылау аспабын жалға алу шарты;

3. Өтініш беруші бекіткен мəлімделетін жұмыстарды жүргізу кезіндегі ядролық, радиациялық 
қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық; 

4. Өтініш беруші бекіткен жаңа жəне пайдаланылған отынды тасымалдау, тиеу жəне сақтау 
кезіндегі ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулық;

5. Өтініш беруші бекіткен авария жағдайында персоналдың іс-қимылы жөніндегі нұсқаулық;
6. Жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрықтың, жеке дозиметрлік бақылау 

қызметі туралы ереже (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);
7. Өлшеу жүргізу, аттестатталған жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің 

тізілімінде тіркелген əдістемелер, зертхананы түгендеу актілерінен үзінділер, тексеру жəне 
сəулелену дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттар (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

8. Жеке дозиметрлік өлшеу карточкалары, жеке дозаларды есепке алу журналы (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

9. Тасымалдауға болжанған аспаптардың, қондырғылардың, материалдардың, заттардың, 
қалдықтардың түрлері жөнінде, сонымен бірге тасымалдау жоспарланған көліктік қаптама 
комплектілері жөнінде түсіндірме жазба – еркін нысанда, түсіндірме жазбаға өтініш беруші 
немесе лицензиат қол қоюы тиіс;

10. «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы есеп-
ке алу мен есеп құжаттамасының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы  30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11626 болып тіркелген) 
нысан бойынша халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-
эпидемиологиялық қорытындының көшірмесі, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының 
көшірмесін ұсыну, лицензиарда санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыда қамтылған 
ақпаратты тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алуға мүмкіндік болған жағдайда та-
лап етілмейді.

«Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сəуле шығарудың 
радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса 

алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша 

Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сəуле шығарудың 
радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды 

қоса алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдау қызметіне 
мəліметтер нысаны

1. 1 немесе 2-кестеге сəйкес мамандармен техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер.

Мамандардың білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
1-кесте

М
ам

ан
ны

ң 
те

гі,
 а

ты
, ə

ке
сі

ні
ң 

ат
ы

 (б
ол

ға
н 

жа
ғд

ай
да

)
Ж

ұм
ы

с 
ор

ны
,а

тқ
ар

ат
ы

н 
қы

зм
ет

і
Қа

бы
лд

ау
 ту

ра
лы

 б
ұй

ры
қт

ы
ң/

же
ке

 е
ңб

ек
 

ш
ар

ты
ны

ң 
нө

мі
рі

 ж
əн

е 
кү

ні
Ұй

ы
м 

жұ
мы

сы
ны

ң 
ба

ғд
ар

ы
на

 с
əй

ке
с 

ке
ле

тін
 

те
хн

ик
ал

ы
қ м

ам
ан

ды
қт

ар
 б

ой
ы

нш
а 

ди
пл

ом
ны

ң 
нө

мі
рі

 ж
əн

е 
бе

рі
лг

ен
 кү

ні
, о

қу
 о

рн
ы

ны
ң 

ат
ау

ы
, 

ма
ма

нд
ы

ғы
 ж

əн
е 

бі
лі

кт
іл

ігі
 (д

ип
ло

мд
ы

 ш
ет

ел
ді

к 
оқ

у 
ор

ны
 б

ер
ге

н 
жа

ғд
ай

да
 –

 та
ну

 ж
əн

е 
но

ст
ри

ф
и-

ка
ци

ял
ау

 ту
ра

лы
 м

əл
ім

ет
те

р)
Бі

лі
кт

іл
ігі

н 
жə

не
 ти

іс
ті 

ла
уа

зы
мн

ы
ң 

ф
ун

кц
ио

на
лд

ы
қ м

ін
де

тт
ер

ін
е 

сə
йк

ес
 

да
йы

нд
ы

қт
ан

 ө
тк

ен
ін

 р
ас

та
йт

ы
н 

се
рт

иф
ик

ат
та

р 
ме

н 
ку

əл
ікт

ер
ді

ң 
нө

мі
рі

 ж
əн

е 
бе

рі
лг

ен
 кү

ні
 

(с
ер

ти
ф

ик
ат

та
р 

ме
н 

ку
əл

ікт
ер

ді
 ш

ет
ел

ді
к о

қу
 

ор
ны

 б
ер

ге
н 

жа
ғд

ай
да

 –
 та

ну
 ж

əн
е 

но
ст

ри
ф

ик
а-

ци
ял

ау
 ту

ра
лы

 м
əл

ім
ет

те
р)

Ат
ом

 э
не

рг
ия

сы
 п

ай
да

ла
ны

ла
ты

н 
об

ъе
кт

іл
ер

де
 

ке
мі

нд
е 

5 
жы

л 
жұ

мы
с 

өт
іл

ін
 р

ас
та

йт
ы

ң 
мə

лі
ме

тт
ер

 (е
ңб

ек
 кі

та
пш

ас
ы

на
н 

не
ме

се
 ж

ек
е 

ең
бе

к ш
ар

ты
на

н 
үз

ін
ді

)
Но

рм
ат

ив
тік

 құ
қы

қт
ы

қ а
кт

іл
ер

ді
 м

ем
ле

ке
тт

ік 
тір

ке
у 

тіз
іл

ім
ін

де
 №

 6
69

7 
бо

лы
п 

тір
ке

лг
ен

 
«Д

ен
са

ул
ы

қ с
ақ

та
у 

ұй
ы

мд
ар

ы
ны

ң 
ба

ст
ап

қы
 

ме
ди

ци
на

лы
қ қ

ұж
ат

та
ма

 н
ы

са
нд

ар
ы

н 
бе

кіт
у 

ту
ра

лы
» 

Қа
за

қс
та

н 
Ре

сп
уб

ли
ка

сы
 Д

ен
са

ул
ы

қ 
са

қт
ау

 м
ин

ис
тр

ін
ің

 м
ін

де
тін

 а
тқ

ар
уш

ы
ны

ң 
20

10
 

жы
лғ

ы
 2

3 
қа

ра
ш

ад
ағ

ы
 №

 9
07

 б
ұй

ры
ғы

ме
н 

бе
кіт

іл
ге

н 
08

6/
е 

ны
са

нд
ы

 м
ед

иц
ин

ал
ы

қ 
ан

ы
қт

ам
ан

ы
ң 

(б
ұд

ан
 ə

рі
 - 

08
6/

е 
ны

са
нд

ы
 

ме
ди

ци
на

лы
қ а

ны
қт

ам
а)

 н
өм

ір
і ж

əн
е 

ме
рз

ім
і 

М
ам

ан
ны

ң 
«А

» 
то

бы
на

 ж
ат

қы
зы

лу
ы

 (и
ə/

жо
қ)

1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 
Техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны 

2-кесте
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1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 
2. 3-кестеге сəйкес радиациялық қауіпсіздік қызметі немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер.

Қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
3-кесте

Қызметті құру 
туралы(немесе 

жауапты 
тұлға туралы) 

бұйрықтың 
нөмірі жəне күні 

Маманның 
тегі, аты-

жөні
жəне 

атқаратын 
қызметі

Оқыту сертификатының немесе 
куəліктің нөмірі жəне берілген 

күні (сертификатты немесе 
куəлікті шетелдік оқу орны берген 
жағдайда – тану жəне нострифика 

циялау туралы мəліметтер)

Оқу 
курсы-

ның 
атауы 
(тақы-
рыбы) 

Оқу 
меке-

месінің 
атауы

1 2 3 4 5
3. 4-кестеге сəйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 

немесе заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе 
заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
4-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт жасалған 
тұлғаның заңды 

тұлға/дара 
кəсіпкер/ жеке 
тұлға атауы 

Шарттың 
нөмірі жəне 

күні, шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Атом энергиясын 
пайдалану саласын-

да қызметтер көрсету 
құқығына рұқсат 

беретін лицензияның 
нөмірі 

Жеке дозиметрлік 
бақылау шар-
ты бойынша 
қамтылған 

қызметкерлер 
саны 

1 2 3 4 5
4. 5-кестеге сəйкес қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер – шарт жасасу мемлекеттік мекемелер үшін талап етілмейді.

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
5-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың 
нөмірі жəне 

жасалған күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру төлемінен 
босатудың барлық 

негіздерін санап шығу
1 2 3 4 5

(Жалғасы. Басы 25-27-беттерде) 

(Жалғасы 29-бетте) 
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5. 6-кестеге сəйкес қызметі үшінші тұлғаларға зиян келтіру қаупімен байланысты объектілер 
иелерінің жауапкершілігін міндетті сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
6-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың нөмірі 
жəне жасалған 

күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру 
төлемінен босатудың 

барлық негіздерін 
санап шығу

1 2 3 4 5

«Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сəуле шығарудың 
радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса 

алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
жеке тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі (лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (ларды) берген лицензиардың атауы) ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын)

қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х 
белгісін қою керек) 

мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) өзгеруі ____________
2) заңды тұлға-лицензиат қайта тіркелген, оның атауының өзгеруі ______
3) заңды тұлға-лицензиаттың қайта тіркелген, оның заңды мекенжайы өзгеруі ______
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы__________________________
_________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға _____________ _________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Ядролық материалдарды, радиоактивті заттарды, иондаушы сəуле шығарудың 
радиоизотопты көздерін, радиоактивті қалдықтарды транзиттік тасымалдауды қоса 

алғанда, Қазақстан Республикасы аумағының шегінде тасымалдауға лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
заңды тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 12 шілдедегі №238 бұйрығына 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сəуірдегі №299 бұйрығына 8-қосымша

«Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында жəне жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыруға 

лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында жəне жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыруға лицен-
зия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 
министрлігі əзірледі (бұдан əрі – Министрлік).

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру www.еgov.
kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде –  30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс 

күні мынадай жағдайларда: 
заңды тұлға-лицензиаттың атауы жəне (немесе) орналасқан жері өзгергенде;
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе 

лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгергенде; 

Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болғанда; 
заңды тұлға-лицензиат бірігу, қайта құру, заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен 

қосылу нысанында қайта ұйымдастырылғанында;
заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 

жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 30 
(отыз) жұмыс күні.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды жəне жеке тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) құжаттарын алған кезден бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын жəне қолданылу 
мерзімін тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне қолданылу мерзімінің өту 
фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – бұрынғы ядролық сынақ полигонда-

ры аумақтарында жəне жүргізілген ядролық сынақтардың салдарынан ластанған басқа 
аумақтарда қызметтерге лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, лицензия жəне 
(немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, көрсетілетін қызметті алушының қайтып 
алуға қанағаттандырылған өтініші, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету 

кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы 
орналасқан жері бойынша бюджетке лицензиялық алым төлейді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 
10 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 % құрайды, бірақ 4 АЕК көп емес.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз нысанында 
екінші деңгейдегі банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден  14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен жүргізіледі.

3) порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, (мемлекеттік қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
берген жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған жеке тұлғаның осы 

мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған заңды тұлғаның осы 
мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 2-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі. Лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес бұрынғы ядролық 

сынақ полигондарының аумақтарындағы жəне жүргізілген ядролық сынақтар салдарынан 
ластанған басқа аумақтардағы қызметке құжаттардың электрондық көшірмелері (бұдан əрі – 
құжаттардың электрондық көшірмелері);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес бұрынғы ядролық 
сынақ полигондарының аумақтарындағы жəне жүргізілген ядролық сынақтар салдарынан 
ластанған басқа аумақтардағы қызметке мəліметтер нысаны (бұдан əрі – мəліметтер нысаны).

2) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін:
жеке тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
5-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

заңды тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
6-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны.

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияның жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, ЭҮТШ арқылы 
төлеу туралы, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мемлекеттік органның ведомствосы мен оның аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-
эпидемиологиялық қорытынды туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті 
беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпарат болмағанда халықтың санитариялық-
эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның ведомствосы мен оның 
аумақтық бөлімшелері берген санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының электрондық 
көшірмесі ұсынылады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы толық қажетті құжаттарды ұсынғанда – 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Егер лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша қағаз нысанында берілген болса, 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш бойынша оларды электрондық форматқа көшіреді жəне 
лицензияның электрондық нысанын алады. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды тұлғалардың осы санаты 

үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмеуі;
көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сай келмеуі; 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оған лицензиялауға жататын қызметті немесе 

қызметтің жекелеген түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
үкімінің болуы; 

сот орындаушысының ұсынуы негізінде соттың көрсетілетін қызметті алушыға-борышкерге 
лицензия беруге уақытша тыйым салуы болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының шешіміне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Министрлік басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта арқылы немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы, немесе портал арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды, онда оның тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда), шығыс нөмірі мен күні пошталық мекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы немесе портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің интернет-ресурсында – www.energo.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында – www.kaenk.energo.gov.kz, 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
14.  Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық түрде алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты портал арқылы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығы: (1414), 8 800 080 7777. 

«Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында жəне жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыруға ли-

цензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның 
өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
________________________________________________________________________

_____________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қағаз тасығышта ______ 

(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi 
сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы_______________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға___________ ____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында жəне жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыруға ли-

цензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды 
тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________________

________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 
қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы _______________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында жəне жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыруға 

лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарындағы жəне жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтардағы қызметке құжаттар

1. Өтініш берушімен полигонда жүргізілетін жұмыстар тізімімен түсіндірме жазба – еркін 
нысанда, түсіндірме жазбаға өтініш беруші қол қоюы тиіс;

2. Өтініш беруші бекіткен мəлімделетін жұмыстарды жүргізу кезіндегі радиациялық 
қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық;

3. Жеке дозиметрлік бақылау қызметін құру туралы бұйрық, жеке дозиметрлік бақылау 
қызметі туралы ереже (меншікті жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

4. Өлшеу жүргізу, аттестатталған жəне өлшем бірлігін қамтамасыз ету мемлекеттік жүйесінің 
тізілімінде тіркелген əдістемелер, зертхананы түгендеу актілерінен үзінділер, тексеру жəне 
сəулелену дозаларын өлшеу үшін жабдықтарды тексеру туралы сертификаттар (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

5. Жеке дозиметрлік өлшеу карточкалары, жеке дозаларды есепке алу журналы (меншікті 
жеке дозиметрлік бақылау қызметі болған жағдайда);

6. Радиациялық бақылау жүргізу жоспары (өзінің радиациялық бақылау қызметі болған 
жағдайда);

7. Соңғы радиациялық бақылау жүргізу хаттамасы (өзінің радиациялық бақылау қызметі 
болған жағдайда);

8. Радиациялық бақылау аспаптарын тексеру сертификаттары (өзінің радиациялық бақылау 
қызметі болған жағдайда);

9. Радиациялық қауіпсіздік қызметі туралы ереже (немесе жауапты тұлғаның лауазымдық 
нұсқаулығы).

«Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында жəне жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыруға 

лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша 

Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында жəне жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыру 

қызметіне мəліметтер нысаны 

1. 1-кестеге сəйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 
немесе заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке немесе 
заңды тұлғамен бірге персоналды жеке дозиметрлік бақылау бойынша шарт туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
1-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт жасалған 
тұлғаның заңды 

тұлға/дара 
кəсіпкер/ жеке 
тұлға атауы 

Шарттың 
нөмірі жəне 

күні, шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Атом энергиясын 
пайдалану сала-
сында қызметтер 
көрсету құқығына 

рұқсат беретін 
лицензияның нөмірі 

Жеке дозиметрлік 
бақылау шар-

ты бойын-
ша қамтылған 
қызметкерлер 

саны 
1 2 3 4 5

2. 2-кестеге сəйкес атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке 
немесе заңды тұлғамен бірге жұмыстарды жүргізу орынында радиациялық бақылау бойынша 
қызметтерді көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Атом энергиясын пайдалану саласындағы тиісті лицензиясы бар жеке неме-
се заңды тұлғамен бірге қызметтер көрсетуге арналған шарт туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер нысаны
2-кесте

Шарт 
тақы-
рыбы

Шарт 
нөмірі жəне 

жасалған 
күні, 

шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Техникалық қызмет көрсетумен 
қамтылған аппараттардың ата-

улары (берілген мəліметтер 
иондаушы сəулеленуді 

генерациялайтын аспаптар 
мен қондырғыларды жөндеу 

жəне техникалық қызмет 
көрсету туралы келісім үшін 

толтырылады)

Шарт 
жасалған 
тұлғаның 

заңды тұлға/
дара кəсіпкер/

жеке тұлға 
атауы

Лицензия 
нөмірі/рұқсат 
құжатының 

бірегей 
сəйкестендіру 

нөмірі

1 2 3 4 5
3. 3-кестеге сəйкес қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер – шарт жасасу мемлекеттік мекемелер үшін талап етілмейді.

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
3-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың нөмірі 
жəне жасалған 

күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру 
төлемінен 

босатудың барлық 
негіздерін санап 

шығу
1 2 3 4 5

4. 4-кестеге сəйкес радиациялық қауіпсіздік қызметі немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер.

Қызмет немесе жауапты тұлға туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
4-кесте

Қызметті құру 
туралы(немесе жау-
апты тұлға туралы) 
бұйрықтың нөмірі 

жəне күні 

Маманның 
тегі, аты-

жөні
жəне 

атқаратын 
қызметі

Оқыту сертификатының не-
месе куəліктің нөмірі жəне 

берілген күні (сертификатты 
немесе куəлікті шетелдік оқу 
орны берген жағдайда – тану 
жəне нострифика циялау ту-
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1 2 3 4 5
5. 5 немесе 6-кестеге сəйкес техниктермен жұмысшылардың білікті құрамы туралы 

ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
Жұмысшылардың білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

«Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында жəне жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыруға ли-

цензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
жеке тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі (лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (ларды) берген лицензиардың атауы) ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын)

қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х 
белгісін қою керек) 

мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) өзгеруі ____________
2) заңды тұлға-лицензиат қайта тіркелген, оның атауының өзгеруі ______
3) заңды тұлға-лицензиаттың қайта тіркелген, оның заңды мекенжайы өзгеруі ______
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы_________________________
_________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға _____________ _________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны 
Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Бұрынғы ядролық сынақ полигондары аумақтарында жəне жүргізілген ядролық 
сынақтардың салдарынан ластанған басқа аумақтарда қызметтерді жүзеге асыруға ли-

цензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
заңды тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

_______________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
 (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны 
Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________ 

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 12 шілдедегі №238 бұйрығына 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сəуірдегі №299 бұйрығына 9-қосымша

«Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицен-
зия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицензия 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 
министрлігі əзірледі (бұдан əрі – Министрлік).

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру www.еgov.
kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде –  30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс 

күні мынадай жағдайларда: 
заңды тұлға-лицензиаттың атауы жəне (немесе) орналасқан жері өзгергенде;
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе 

лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгергенде; 

Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болғанда; 
заңды тұлға-лицензиат бірігу, қайта құру, заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен 

қосылу нысанында қайта ұйымдастырылғанында;
заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 

жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 30 
(отыз) жұмыс күні.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды жəне жеке тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) құжаттарын алған кезден бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын жəне қолданылу 
мерзімін тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне қолданылу мерзімінің өту 
фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – ядролық қондырғылар мен ядролық ма-

териалдарды физикалық қорғауға лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, лицензияны 
жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу, көрсетілетін қызметті алушының қайтып 
алуға қанағаттандырылған өтініші, не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген жағдайлар жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден 
бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету 

кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы 
орналасқан жері бойынша бюджетке лицензиялық алым төлейді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 
10 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 % құрайды, бірақ 4 АЕК көп емес.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз нысанында 
екінші деңгейдегі банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат 13.00-ден  14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен жүргізіледі.

2) Порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, (мемлекеттік қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
берген жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған жеке тұлғаның осы мем лекет-

тік қызмет көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы өтініші;
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған заңды тұлғаның осы 

мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 2-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі. Лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес ядролық 
қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау жөніндегі қызметке құжаттардың 
электрондық көшірмелері (бұдан əрі – құжаттардың электрондық көшірмелері);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес ядролық 
қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау жөніндегі қызметке мəліметтер 
нысаны (бұдан əрі – мəліметтер нысаны).

2) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін:
жеке тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
5-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

заңды тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
6-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, лицензия туралы, ЭҮТШ арқылы 
төлеу туралы құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» 
шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы толық қажетті құжаттарды ұсынғанда – 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Егер лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша қағаз нысанында берілген болса, 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш бойынша оларды электрондық форматқа көшіреді жəне 
лицензияның электрондық нысанын алады. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды тұлғалардың осы санаты 

үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмеуі;
көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сай келмеуі; 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оған лицензиялауға жататын қызметті немесе 

қызметтің жекелеген түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
үкімінің болуы; 

сот орындаушысының ұсынуы негізінде соттың көрсетілетін қызметті алушыға-борышкерге 
лицензия беруге уақытша тыйым салуы болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының шешіміне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Министрлік басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта арқылы немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы, немесе портал арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды, онда оның тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда), шығыс нөмірі мен күні пошталық мекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы немесе портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің интернет-ресурсында – www.energo.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында – www.kaenk.energo.gov.kz, 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық түрде алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты портал арқылы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығы: (1414), 8 800 080 7777.

«Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның 
өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
________________________________________________________________________

_____________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қағаз тасығышта ______ 

(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi 
сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы__________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға___________ ____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды 
тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________________

________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 
қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы _______________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 

(Жалғасы. Басы 25-28-беттерде) 

(Соңы 30-бетте) 
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жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

  
Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау 

қызметіне құжаттар

1. Өтініш беруші бекіткен радиациялық қауіпсіздік бойынша нұсқаулық – бұл тармақ 
ядролық материалдарды жəне радиоактивтi заттарды тасымалдау кезінде физикалық қорғауды 
қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің кіші түріне ғана қатысты;

2. Өтініш беруші бекіткен персоналдың авария жағдайындағы іс-қимылы жөніндегі 
нұсқаулық – бұл тармақ ядролық материалдарды жəне радиоактивтi заттарды тасымалдау 
кезінде физикалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің кіші түріне ғана қатысты.

«Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша 

Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғау 
қызметіне мəліметтер нысаны 

1. 1 немесе 2-кестеге сəйкес техниктермен жұмысшылардың білікті құрамы туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер.

Техниктердің білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны 
1-кесте
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1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 8. 
Жұмысшылардың білікті құрамы туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны

2-кесте

Те
хн

ик
тің

 те
гі,

 а
ты

, 
əк

ес
ін

ің
 а

ты
 (б

ол
ға

н 
жа

ғд
ай

да
)

Ж
ұм

ы
с 

ор
ны

,а
тқ

ар
ат

ы
н 

қы
зм

ет
і

Қа
бы

лд
ау

 ту
ра

лы
 

бұ
йр

ы
қт

ы
ң/

же
ке

 е
ңб

ек
 

ш
ар

ты
ны

ң 
нө

мі
рі

 ж
əн

е 
кү

ні
Ұй

ы
м 

жұ
мы

сы
ны

ң 
ба

ғд
ар

ы
на

 с
əй

ке
с 

ке
ле

тін
 

ма
ма

нд
ы

қт
ар

 б
ой

ы
нш

а 
ор

та
 б

іл
ім

 (т
ех

ни
ка

лы
қ 

жə
не

 кə
сі

пт
ік)

ди
пл

ом
ны

ң 
нө

мі
рі

 
жə

не
 б

ер
іл

ге
н 

кү
ні

, 
оқ

у 
ор

ны
ны

ң 
ат

ау
ы

, 
ма

ма
нд

ы
ғы

 ж
əн

е 
бі

лі
кт

іл
ігі

 
(д

ип
ло

мд
ы

 ш
ет

ел
ді

к о
қу

 
ор

ны
 б

ер
ге

н 
жа

ғд
ай

да
 –

 
та

ну
 ж

əн
е 

но
ст

ри
ф

ик
ац

ия
-

ла
у 

ту
ра

лы
 м

əл
ім

ет
те

р)
М

ам
ан

ды
ғы

 б
ой

ы
н-

ш
а 

ке
мі

нд
е 

2 
жы

л 
жұ

мы
с 

өт
іл

ін
 р

ас
та

й-
ты

н 
мə

ле
ме

тт
ер

 (е
ңб

ек
 

кіт
ап

ш
ас

ы
на

н 
не

ме
се

 ж
ек

е 
ең

бе
к ш

ар
ты

на
н 

үз
ін

ді
)

08
6/

е 
ны

са
н-

ды
 м

ед
иц

ин
ал

ы
қ 

ан
ы

қт
ам

ан
ы

ң 
нө

мі
рі

 ж
əн

е 
ме

рз
ім

і
Ж

ұм
ы

сш
ы

ны
ң 

«А
» 

то
бы

на
 

жа
тқ

ы
зы

лу
ы

 (и
ə/

жо
қ)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
2. 3-кестеге сəйкес күзет қызметін жүзеге асыруға арналған лицензия туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер – бұл тармақ ядролық материалдарды жəне радиоактивтi заттарды 
тасымалдау кезінде физикалық қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қызметтің кіші түріне 
ғана қатысты.

Лицензия туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
3-кесте

Лицензия нөмірі/рұқсат құжатының бірегей сəйкестендіру нөмірі

3. 4-кестеге сəйкес қызметкерді жазатайым оқиғалардан мiндеттi сақтандыру шарты туралы 
ақпаратты қамтитын мəліметтер – шарт жасасу мемлекеттік мекемелер үшін талап етілмейді.

Сақтандыру шарты туралы ақпаратты қамтитын мəліметтер нысаны
4-кесте

Шарттың 
тақырыбы

Шарттың нөмірі 
жəне жасалған 

күні

Шарттың 
қолданылу 

мерзімі

Сақтандыру 
компаниясының 

атауы

Шартқа сəйкес 
сақтандырушыны 

сақтандыру төлемінен 
босатудың барлық 

негіздерін санап шығу
1 2 3 4 5

«Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
жеке тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі (лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (ларды) берген лицензиардың атауы) ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын)

қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х 
белгісін қою керек) 

мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) өзгеруі ____________
2) заңды тұлға-лицензиат қайта тіркелген, оның атауының өзгеруі ______
3) заңды тұлға-лицензиаттың қайта тіркелген, оның заңды мекенжайы өзгеруі ______
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы_________________________
_________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға _____________ _________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Ядролық қондырғылар мен ядролық материалдарды физикалық қорғауға лицензия 
беру» мемлекеттік өрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Нысан
Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды 

тұлғаның өтiнiші
__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы) ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 

(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық цифрлік 
қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2017 жылғы 12 шілдедегі №238 бұйрығына 10-қосымша

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 22 сəуірдегі №299 бұйрығына 10-қосымша

«Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персонал-
ды арнайы даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты
1-тарау. 1. Жалпы ережелер

1. «Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы 
даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасының Энергетика 
министрлігі əзірледі (бұдан əрі – Министрлік).

3. Мемлекеттік қызметті Министрліктің Атомдық жəне энергетикалық қадағалау мен бақылау 
комитеті (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру www.еgov.
kz, www.elicense.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге 
асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету тəртібі
4. Порталға жүгінген сəттен бастап мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде –  30 (отыз) жұмыс күні;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 3 (үш) жұмыс 

күні мынадай жағдайларда: 
заңды тұлға-лицензиаттың атауы жəне (немесе) орналасқан жері өзгергенде;
«объектілерге берілетін рұқсаттар» сыныбы бойынша берілген лицензия үшін немесе 

лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгергенде; 

Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болғанда; 
заңды тұлға-лицензиат бірігу, қайта құру, заңды тұлға-лицензиатты басқа заңды тұлғамен 

қосылу нысанында қайта ұйымдастырылғанында;
заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 

жағдайда лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеген кезде – 30 
(отыз) жұмыс күні.

Көрсетілетін қызметті беруші заңды жəне жеке тұлғаның (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті 
алушы) құжаттарын алған кезден бастап ұсынылған құжаттардың толықтығын жəне қолданылу 
мерзімін тексереді. Ұсынылған құжаттардың толық болмау жəне қолданылу мерзімінің өту 
фактісі анықталған жағдайда көрсетілетін қызметті беруші екі жұмыс күні ішінде өтінішті одан 
əрі қараудан дəлелді бас тартады.

5. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нысаны: электрондық (ішінара автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі – ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға ли-
цензия жəне (немесе) лицензияға қосымша, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қайта ресімдеу, көрсетілетін қызметті алушының қайтып алуға қанағаттандырылған өтініші, 
не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайлар 
жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы дəлелді жауап.

Мемлекеттiк қызметті көрсету нəтижесiн ұсыну нысаны: электрондық.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет көрсету 

кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 471-бабына сəйкес көрсетілетін қызметті алушы 
орналасқан жері бойынша бюджетке лицензиялық алым төлейді:

1) аталған қызмет түрімен айналысу құқығына лицензия беру кезіндегі лицензиялық алым 
5 айлық есептік көрсеткішті (бұдан əрі – АЕК) құрайды;

2) лицензияны қайта ресімдеу үшін лицензиялық алым лицензия беру кезіндегі 
мөлшерлеменің 10 % құрайды, бірақ 4 АЕК көп емес.

Лицензиялық алымды төлеу қолма-қол ақшамен жəне қолма-қол ақшасыз нысанында 
екінші деңгейдегі банктер мен банктік операциялардың жекелеген түрлерін жүзеге асыра-
тын ұйымдар арқылы, сондай-ақ «электрондық үкіметтің» төлем шлюзі (бұдан əрі – ЭҮТШ) 
арқылы жүзеге асырылады.

8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушінің – еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 

күндерінен басқа, дүйсенбіден жұмаға дейін, сағат  13.00-ден 14.30-ға дейін түскі асқа үзіліспен 
сағат 9.00-ден 18.30-ға дейін.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз кезек тəртібімен жүргізіледі.

3) порталдың – тəулік бойы жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, (мемлекеттік қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндері өтініш 
берген жағдайда өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады). 

9. Көрсетілетін қызметті алушы өтініш берген кезде мемлекеттік қызметті көрсетуге қажетті 
құжаттар тізбесі:

1) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған жеке тұлғаның осы мем лекет-

тік қызмет көрсету стандартына 1-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы өтініші;
көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған заңды тұлғаның осы 

мемлекеттік қызмет көрсету стандартына 2-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанындағы 
өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, жекелеген қызмет түрлерімен айналысу 
құқығы үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі. Лицензияға қосымшаларды беру кезінде лицензиялық алым алынбайды;

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес ядролық жəне 
радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау жөніндегі 
қызметке құжаттардың электрондық көшірмелері (бұдан əрі – құжаттардың көшірмелері);

осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес ядролық жəне 
радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлау жөніндегі 
қызметке мəліметтер нысаны (бұдан əрі – мəліметтер нысаны).

2) лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін:
жеке тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
5-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

заңды тұлғаның осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
6-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған 

электрондық құжат нысанындағы, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
ресімдеуге арналған өтініші;

ЭҮТШ арқылы төленген жағдайларды қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қайта ресімдеу үшін бюджетке лицензиялық алымның төленгенін растайтын 
құжаттың электрондық көшірмесі;

алынатын ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды қоспағанда, 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 
туралы ақпаратты қамтитын құжаттардың электрондық көшірмелері.

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
құжаттардың электрондық көшірмелері;

заңды тұлға-лицензиат бөліп шығару жəне бөліну нысанында қайта ұйымдастырылған 
жағдайларында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға сəйкес 
мəліметтер нысаны.

Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, ЭҮТШ арқылы төлеу туралы 
құжаттардың мəліметтерін көрсетілетін қызметті беруші «электрондық үкімет» шлюзі арқылы 
тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы толық қажетті құжаттарды ұсынғанда – 
көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.

Егер лицензия жəне (немесе) лицензияға қосымша қағаз нысанында берілген болса, 
көрсетілетін қызметті алушы өтініш бойынша оларды электрондық форматқа көшіреді жəне 
лицензияның электрондық нысанын алады. 

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартудың негіздері:
Қазақстан Республикасының заңдарында жеке немесе заңды тұлғалардың осы санаты 

үшін қызмет түрімен айналысуға тыйым салынуы;
лицензиялық алым енгізілмеуі;
көрсетілетін қызметті алушының біліктілік талаптарына сай келмеуі; 
көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оған лицензиялауға жататын қызметті немесе 

қызметтің жекелеген түрін тоқтата тұру немесе тыйым салу туралы заңды күшіне енген сот 
үкімінің болуы; 

сот орындаушысының ұсынуы негізінде соттың көрсетілетін қызметті алушыға-борышкерге 
лицензия беруге уақытша тыйым салуы болып табылады.

3-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша орталық мемлекеттік 
органның, сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 

адамдарының шешіміне, əрекетіне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды адамдарының 

шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымданған жағдайда, шағым көрсетілетін 
қызметті берушінің басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 13-тармағында көрсетілген мекенжай бойынша Министрлік басшысының 
атына беріледі.

Шағымдар жазбаша түрде пошта арқылы немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті 
берушінің немесе Министрліктің кеңсесі арқылы, немесе портал арқылы қолма-қол 
қабылданады.

Шағымға көрсетілетін қызметті алушы қол қояды, онда оның тегі, аты, əкесінің аты (болған 
жағдайда), шығыс нөмірі мен күні пошталық мекенжайы, байланыс телефоны көрсетіледі.

Шағымның қабылданғанын растау оның көрсетілетін қызметті берушінің немесе 
Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған тұлғаның тегі мен аты-жөні көрсетіле отырып 
тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі жəне күні) болып табылады.

Көрсетілетін қызметті берушінің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен 
көрсетілетін қызметті алушының шағымы оны тіркеген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижесі туралы дəлелді жауап көрсетілетін қызметті алушыға 
пошта байланысы немесе портал арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Министрліктің кеңсесінде қолма-қол беріледі. 

Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайда көрсетілетін қызметті 
алушы Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органның 
атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес 
жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс. 

12. Көрсетілген мемлекеттік қызмет нəтижелерімен келіспеген жағдайларда көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа 
жүгінеді. 

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде электрондық нысанда 
көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері ескерілген өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің интернет-ресурсында – www.energo.gov.kz, «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер» бөлімінде;
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында – www.kaenk.energo.gov.kz, 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінде орналастырылған.
14. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ болған жағдайда мемлекеттік көрсетілетін 

қызметті портал арқылы электрондық түрде алу мүмкіндігі бар.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі мен мəртебесі 

туралы ақпаратты портал арқылы «жеке кабинеті», сондай-ақ Бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу мүмкіндігі бар.

16. Бірыңғай байланыс орталығы: (1414), 8 800 080 7777. 

«Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персонал-
ды арнайы даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның өтiнiші
__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
________________________________________________________________________

_____________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны қағаз тасығышта ______ 

(лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi 
сұраймын.

Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы_______________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық цифрлік 
қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға___________ ____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персонал-
ды арнайы даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша 

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды 
тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі) 

__________________________________________________________________ 
(қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы көрсетiлсiн)
_____________________________________________________________________________

________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 
қою керек) беруiңiздi сұраймын.

Заңды тұлғаның мекенжайы _______________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, 

көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат 

(стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
 (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персонал-
ды арнайы даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша 

Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды 
арнайы даярлау жөніндегі қызметіне құжаттар

3. Берілген мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 1-қосымшасының 1-кестесіне 
сəйкес, мəліметтер нысанының 1-бағанында көрсетілген құжаттар;

4. Оқытушылардың білімі, ядролық жəне/немесе радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету саласында арнайы дайындығы (дайындау бағдарламасымен қоса) жəне жұмыс тəжірибесі 
(жұмыс берушінің күні мен оны тоқтату негізі туралы белгісі бар еңбек кітапшалары жəне жеке 
еңбек шарттары) туралы құжаттар;

5. Өтініш беруші бекіткен сағаттарға бөлінген, теориялық жəне практикалық дайындығы 
бөліп көрсетілген, нақты сабақтарды өткізетін оқытушының тегі көрсетілген оқыту бағдарлама;

6. Тыңдаушылардың білімін тексеруге арналған билеттер (тестілер);
7. Өтініш беруші бекіткен сапасын қамтамасыз ету, персоналды жинақтау мен даярлау 

саласындағы өтініш берушінің саясатын сипаттай отырып, мəлімделетін жұмыстарды жүзеге 
асыру кезінде сапаны қамтамасыз ету бағдарламасы, өтініш беруші мəлімделетін қызметті 
жүзеге асыру кезінде басшылыққа алатын нормативтік құжаттар тізбесі, құжаттаманы басқару 
жүйесі, оқитындардың білімін бақылау тəртібі, мəлімделетін қызметте пайдаланылатын 
əдістемелердің сапасын қамтамасыз ету бағдарлама.

«Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персонал-
ды арнайы даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша 

Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды 
арнайы даярлау жөніндегі қызметіне мəліметтер нысаны 

1. кестеге сəйкес теориялық жəне практикалық сабақ өткізу үшін қажетті радиациялық 
бақылаудың оқыту жабдықтары, техникалық құралдары, оқыту аспаптары туралы ақпаратты 
қамтитын мəліметтер.

Теориялық жəне практикалық сабақ өткізу үшін қажетті радиациялық бақылаудың 
оқыту жабдықтары, техникалық құралдары, оқыту аспаптары туралы ақпаратты 

қамтитын мəліметтер нысаны
кесте

Иелік құқығын 
растайтын 

немесе өзге 
заңнамалық 
құқықтарды 
растайтың 

құжат

Оқыту 
жабдықтарының, 

техникалық 
құралдың, неме-
се радиациялық 

бақылау 
аспабының атауы 
жəне қысқаша си-

паттамалары

Мақ-
саты

Зауыттық 
нөмірі жəне 

түгендеу күні

Саны Техникалық 
паспорттың 

нөмірі 
(радиациялық 

бақылау 
аспаптары 

үшін)

1 2 3 4 5 6

«Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персонал-
ды арнайы даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
жеке тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
(лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі (лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (ларды) берген лицензиардың атауы) ли-
цензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны (керектің асты сызылсын)

қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х 
белгісін қою керек) 

мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) жеке тұлға-лицензиаттың тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) өзгеруі ____________
2) заңды тұлға-лицензиат қайта тіркелген, оның атауының өзгеруі ______
3) заңды тұлға-лицензиаттың қайта тіркелген, оның заңды мекенжайы өзгеруі ______
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы_________________________
_________________________________________________________________
(пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық 
цифрлік қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы 
жүгінген жағдайда).

Жеке тұлға _____________ _________________________________________
 (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

«Ядролық жəне радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персонал-
ды арнайы даярлау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 6-қосымша

Нысан

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған 
заңды тұлғаның өтiнiші

__________________________________________________________________ 
 (лицензиардың толық атауы)
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

_____________________________________________________ 
жүзеге асыруға (қызметтiң түрi жəне (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық атауы 

көрсетiлсiн)
20___ жылғы « » ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың) нөмірі(лері) берілген күні, 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны(ларды) берген лицензиардың атауы)
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны 
(керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін 

қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 34-бабында айқындалған тəртіпке сəйкес (тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы «Рұқсаттар жəне хабарламалар туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші 
тұлғалардың пайдасына объектімен бірге «объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша 
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____

5) объектілерге берілетін рұқсаттар» класы бойынша берілген лицензия үшін немесе 
лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып, объект нақты көшірілмей оның 
орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі _______

6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап болған 
жағдайларда ____

7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
__________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы мекенжайы, бизнес-

сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – 
шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

Электрондық пошта ________________________________________________
Телефондары _____________________________________________________
Факс _____________________________________________________________
Банк шоты ________________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің мекенжайы ____

_____________________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді 

мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы жəне оларға 

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері 
бойынша кез келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші түрімен айналысуға 
сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне жарамды болып 
табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру кезінде ақпараттық 
жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес 
деректерді пайдалануға келісімін береді;

өтініш беруші халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерінің өтінішті электрондық цифрлік 
қолтаңбамен растауына келіседі (халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы жүгінген жағдайда).

Басшы _____________ _____________________________________________
  (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы «__» _________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 24 та-
мызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15544 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 3 қараша            №444           Астана қаласы

Көтермелеудің салалық жүйесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексінің 14-бабы 1-тармағының 
16-1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса берілген Көтермелеудің салалық жүйесі бекітілсін. 
2. Мыналардың:
1) «Марапаттаудың салалық жүйесі жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2011 
жылғы 25 тамыздағы № 175-ОД бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7217 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2011 жылғы 13 
қазандағы № 493 (26885) санында жарияланған);

2) «Марапаттаудың салалық жүйесі жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 2011 жылғы 25 
тамыздағы № 175-ОД Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі төрағасының 
міндетін атқарушысының бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Жер 
ресурстарын басқару агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2012 жылғы 20 қаңтардағы 
№ 10-ОД бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7436 
болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінің 2012 жылғы 26 маусымдағы № 346-351 (27425) 
сандарында жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару 
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 жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

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

 4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-
ресурсында ресми орналастырылуын қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін. 

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі А.МЫРЗАХМЕТОВ

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

2017 жылғы 3 қарашадағы №444 бұйрығымен бекітілген

Көтермелеудің салалық жүйесі 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Көтермелеудің салалық жүйесі (бұдан əрі – Жүйе) 2003 жылғы 20 маусымдағы 
Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 14-бабы 1-тармағының 16-1) тармақшасына сəйкес 
əзірленген жəне Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурста-
рын басқару комитетінің (бұдан əрі – Комитет), жергілікті атқарушы органдардың, мемлекеттік 
кəсіпорындардың жұмыскерлерін (бұдан əрі – жер қатынастары саласының, геодезия жəне 
картография жұмыскерлері) көтермелеу рəсімдерін нақтайды.

2. Көтермелеу жер қатынастары саласының, геодезия жəне картография жұмыскерлерінің 
еңбегін ынталандыру нысаны болып табылады.

3. Жер қатынастары саласының, геодезия жəне картография жұмыскерлерін көтермелеу 
мақсатында көтермелеудің келесі түрлері белгіленеді:

1) «Құрметті жерге орналастырушы» төсбелгісі;
2) «Құрметті геодезист» төсбелгісі;
3) «Құрметті картограф» төсбелгісі;
4) «Үздік жерге орналастырушы» құрмет дипломы; 
5) «Үздік геодезист» құрмет дипломы;
6) «Үздік картограф» құрмет дипломы.
Төсбелгілердің сипаттамасы осы Жүйеге 1- қосымшада келтірілген.

2-тарау. Көтермелеу үшін материалдарды дайындау
4. Төсбелгілермен жəне құрмет грамоталарымен марапаттау жөніндегі ұсыныстарды 

қарау үшін Комитетте комиссия құрылады, оны комитет төрағасының орынбасары 
басқарады.

5. «Құрметті жерге орналастырушы», «Құрметті геодезист» жəне «Құрметті картограф» 
құрметті атақтарымен жəне «Үздік жерге орналастырушы», «Үздік геодезист» жəне «Үздік 
картограф» құрмет дипломдарымен марапаттау туралы ұсыныстарды:

облыстар, астана, республикалық маңызы бар қалалар, аудандар, облыстық маңызы бар 
қалалар əкімдерінің жетекшілік ететін орынбасарларымен;

мемлекеттік кəсіпорындардың басшыларымен;
Комитеттің тиісті құрылымдық бөлімшелерінің басшыларымен Комитетке енгізеді.
6. Марапаттау туралы ұсыныс Комитетке осы Жүйеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

марапаттау парағын қоса бере отырып, мерекелік, мерейтойлық күндерге дейін 30 күнтізбелік 
күннен кешіктірілмей жіберіледі жəне комиссия келіп түскен күннен бастап 15 күнтізбелік күн 
ішінде қарайды. 

7. Жұмыскердің төсбелгілермен жəне құрмет дипломдарымен марапатталуға лайықтылығы 
жəне лайықсыздығы туралы шешімді Комиссия хаттамамен ресімделетін ашық дауыс беру 
арқылы, көпшілік дауыспен қабылдайды. Хаттаманың негізінде Комитет төрағасының мара-
паттау туралы бұйрығы шығарылады.

8. Көтермелеудің ресми мəтіні мемлекеттік жəне орыс тілдерінде дайындалады. 
3-тарау. Төсбелгілермен марапаттау шарттары

9. «Құрметті жерге орналастырушы» төсбелгісімен саланы дамытуға жеке үлесін қосқан 
жəне жерге орналастыру саласындағы көп жылдық еңбегі үшін жер қатынастары саласының 
жұмыскерлері марапатталады.

10. «Құрметті геодезист» төсбелгісімен саланы дамытуға жеке үлесін қосқан жəне геодезия 
саласындағы көп жылдық еңбегі үшін геодезия жəне картография саласының жұмыскерлері 
марапатталады.

11. «Құрметті картограф» төсбелгісімен саланы дамытуға жеке үлесін қосқан жəне кар-
тография саласындағы көп жылдық еңбегі үшін геодезия жəне картография саласының 
жұмыскерлері марапатталады.

12. Төсбелгілерімен жер қатынастары, геодезия жəне картография саласында кемінде жеті 
жыл жұмыс өтілі бар жер қатынастары, геодезия жəне картография саласының жұмыскерлері 
марапатталады.

Ерекше жағдайларда төсбелгілермен жерге орналастыру, геодезия жəне картография 
қызметін жетілдіруге белсенді қатысқаны жəне инновациялық технологияларды енгізгені үшін 
басқа салаларда жұмыс істейтін адамдар марапатталады.

13. Төсбелгімен марапатталған адамдарға осы Жүйеге 3-қосымшада көрсетілген 
сипаттамаға сəйкес куəлік беріледі.

14. Төсбелгі кеуденің оң жағына мемлекеттік наградалардан төмен тағылады.
15. Төсбелгімен қайта марапатталмайды.

4-тарау. Құрмет дипломдарымен марапаттау шарттары
16. «Үздік жерге орналастырушы» құрмет дипломымен жерге орналастыру саласындағы 

мінсіз еңбегі, лауазымдық міндеттерін дұрыс жəне адал орындағаны үшін жер қатынастары 
саласындағы жұмыскерлер марапатталады.

17. «Үздік геодезист» құрмет дипломымен жер қатынастары, геодезия саласындағы мінсіз 
еңбегі, лауазымдық міндеттерін дұрыс жəне адал орындағаны үшін геодезия жəне картография 
саласының жұмыскерлер марапатталады.

18. «Үздік картограф» құрмет дипломымен картография саласындағы мінсіз еңбегі, 
лауазымдық міндеттерін дұрыс жəне адал орындағаны үшін геодезия жəне картография 
саласының жұмыскерлері марапатталады.

19. Құрмет дипломдарымен осы салада кемінде үш жыл еңбек өтілі бар жер қатынастары, 
геодезия жəне картография саласының жұмыскерлері марапатталады.

20. Бір адам екі рет құрмет дипломымен марапатталуға ұсыныла алмайды. 
5-тарау. Қорытынды ережелер

21. Төсбелгіні жəне құрмет дипломын тапсыру салтанатты жағдайда Комитет төрағасы 
жүргізеді немесе марапатталатын адам жұмыс істейтін ұжымда жүргізіледі.

22. Жер қатынастары, геодезия жəне картография саласының жұмыскерлерін көтермелеген 
жағдайда, кадр қызметі қызметкердің еңбек кітапшасына бұйрықтың шыққан күні мен нөмірін 
көрсете отырып, тиісті жазба енгізеді.

23. Жұмыскерлер мен еңбек ұжымдарын көтермелеудің барлық түрін есепке алуды 
Комитеттің кадр қызметі жүзеге асырады.

Көтермелеудің салалық жүйесіне 1-қосымша 

Төсбелгілердің сипаттамасы

«Құрметті жерге орналастырушы», «Құрметті геодезист» немесе «Құрметті картограф» 
төсбелгісі бір-бірімен сары түсті шығыршықпен қосылған қалып пен салпыншақ түрінде 
жасалған.

Планкасы көгілдір түсті қатқыл лентасы бар сары түсті металдан (латунь) тік бұрышты 
пішінде жасалған.

Салпыншақ сары түсті металдан (латунь) жасалған, диаметрі 3 см дөңгелек, фон 
күңгірттелген.

Салпыншақ ортасында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туының символикасы күн 
шапағы орналасады. Фон жылтыр, əріптер мен суреттері шығынқы, күңгірттелген түрде болады. 

Медальдің жиегінде алтын түспен: «Құрметті жерге орналастырушы», «Құрметті геоде-
зист» немесе «Құрметті картограф» жазулары орналасады, фоны күңгірттелген, əріптер мен 
суреттері шығынқы жəне жылтырақ.

Төс белгінің сыртында (реверс) тіркеу нөмірі ойылып жазылған.

Көтермелеудің салалық жүйесіне 2-қосымша 

Нысан
 Қазақстан Республикасы

____________________________________________________________________
 (берілген жері)

МАРАПАТТАУ ПАРАҒЫ

1. Тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)  ___________________________
2. Лауазымы, жұмысы, қызмет орны _____________________________________
 (Ұйымның нақты атауын көрсету керек)
3. Жынысы __________________________________________________________
4. Туған жылы мен туған жері ___________________________________________
5. Білімі _____________________________________________________________
6. Ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы ______________________________________
7. Үйінің мекенжайы ___________________________________________________
8. Жалпы жұмыс өтілі  _________________________________________________ 
9. Саладағы жұмыс өтілі _______________________________________________
10. Жер қатынастары, геодезия жəне картография саласындағы еңбек өтілі ____
____________________________________________________________________
11. Кандидат айрықша сіңірген нақты еңбектері көрсетілген мінездеме 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. Кандидатура талқыланды жəне ұсынылды _____________________________
____________________________________________________________________

(ұйымның атауы, талқыланған күні, хаттаманың номері)
______________________________________________марапатталуға ұсынылады
  (көтермелеу түрінің атауы) 
_____________________________________________________________________________

(тегі, аты, əкесінің аты, бар болған жағдайда)
_________________________________ __________________________________
 Басшы (тегі, аты, əкесінің аты, бар болған жағдайда) (қолы)

 жылғы «___» (толтырылған күні)
 Мөрдің орны (бар болған жағдайда)

Көтермелеудің салалық жүйесіне 3-қосымша 

Куəліктің сипаттамасы

Куəлік көлемі 100х70 миллиметр көк түсті бүктемелі кітапша түрінде жасалып, мундиор 
материалынан дайындалады. 

Куəліктің сыртқы жағында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнелен-
ген, төмен жағында «Куəлік, Удостоверение» деген жазу бар.

Ішкі сол жақ жапсырмада жазба бар:
жоғарғы жағында – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ре-

сурстарын басқару комитеті, Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан. 

Куəліктің сол жақ бетінің ішкі жағында төсбелгінің суреті бар:
Оң жақ жапсырмада мынадай мазмұндағы жазба бар:

__________________________________________ 
(тегі, фамилия)

__________________________________________ 
(аты, имя)

__________________________________________ 
(əкесінің аты, отчество (при его наличии)

куəлік №____
удостоверение 
Осы куəлік төсбелгісімен марапатталғаны жөнінде берілді_______________________
Настоящее удостоверение выдано о том, что он (она) награжден (а) нагрудным знаком

Төраға__________________________________________________________________
Председатель  (тегі, аты-жөні, қолы)
 (фамилия, инициалы, подпись)
 « »_____________ _____жыл

Ескертпе: марапатталатын тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты жеке куəлігі бойынша толтыры-
лады жəне міндетті түрде қазақ жəне орыс тілдерінде транскрипциясы көрсетіледі.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 24 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16010 болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 3 қараша         №445       Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Орман шаруашылығы жəне 

жануарлар дүниесі комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
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 жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

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

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күн ішінде Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Құқықтық қамтамасыз ету департаментіне осы бұйрықтың 1), 
2), 3), жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің 
ұсынылуын қамтамасыз етсін.

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

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі А.МЫРЗАХМЕТОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрі Білім жəне ғылым министрі
_______________ Д.Абаев  _______________Е.Сағадиев
2017 жылғы 4 қараша  2017 жылғы 8 қараша

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Инвестициялар жəне даму министрі Қаржы министрі
_______________Ж.Қасымбек _______________Б.Сұлтанов
2017 жылғы 10 қараша  2017 жылғы 16 қараша

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
_______________Т.Сүлейменов
2017 жылғы 21 қараша

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

2017 жылғы 3 қарашадағы №445 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін тізбесі

1. «Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шартын 
мемлекеттік тіркеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2015 жылғы 26 қаңтардағы № 18-02/41 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10489 болып тіркелген, 2015 жылғы 2 сəуірде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман пайда-

лану шарттарын мемлекеттік тіркеу қағидаларын бекіту туралы»;

(Соңы. Басы 25-29-беттерде) 

(Соңы 31-бетте) 
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1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа 

мерзімді орман пайдалану шарттарын мемлекеттік тіркеу қағидалары бекітілсін.»;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді 

орман пайдалану шартын мемлекеттік тіркеу қағидаларында:
тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман пайда-

лану шарттарын мемлекеттік тіркеу қағидалары»;
1-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1 жəне 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді ор-

ман пайдалану шарттарын мемлекеттік тіркеу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2003 
жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Орман кодексінің 13-бабы 1-тармағының 18-34) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді 
жəне қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарын мемлекеттік тіркеу тəртібін анықтайды. 

2. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ жəне қысқа мерзімді орман пайдалану шар-
ты жазбаша нысанда жасалады жəне мемлекеттік тіркелуге жатады.»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тіркелуге Ұзақ мерзiмдi орман пайдаланудың мынадай түрлеріне арналған шарттар 

жатады: 
1) сүрек дайындау;
2) шайыр, ағаш шырындарын дайындау;
3) мемлекеттік орман қоры учаскелерiн аңшылық шаруашылығының мұқтажы үшін пай-

далану;
4) мемлекеттік орман қоры учаскелерін ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін пайдалану;
5) мемлекеттік орман қоры учаскелерін сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мəдени, туристік 

жəне спорттық мақсаттар үшін пайдалану;
6) мемлекеттік орман қоры учаскелерін ағаш жəне бұта тұқымдыларының көшеттік мате-

риалы мен арнайы мақсаттағы плантациялық екпелер өсіру үшін пайдалану;
7) жанама орман пайдалану.»;
мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
«4-1. Тіркелуге қысқа мерзiмдi орман пайдаланудың мынадай түрлеріне арналған шарт-

тар жатады: 
1) жанама орман пайдалану; 
2) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ғылыми-зерттеу мақсаттары үшiн пайдалану; 
3) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мəдени, туристiк 

жəне спорттық мақсаттар үшiн пайдалану;
4) қосалқы сүрек ресурстарын дайындау.»;
2-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман 

пайдалану шарттарын мемлекеттік тіркеу үшін берілетін құжаттар»;
3-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман 

пайдалану шарттарын тіркеу, бұзу жəне қайта тіркеу»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Шарт осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік орман 

учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман пайдалану шарттарын тіркеу журна-
лында (бұдан əрі – журнал) тіркеледі. Шарттың тіркеу нөміріне осы Қағидаларға 3-қосымшаға 
сəйкес код беріледі.

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану шарттары осы 
Қағидаларға 4-қосымшаға жəне 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жазбаша нысанда жа-
салады жəне мемлекеттік тіркелуге жатады.»;

4-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік тіркеуді жүргізу мерзімдері»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Мемлекеттік орман учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман пайдалану 

шарттарын тіркеу, бұзу жəне қайта тіркеу орман пайдаланушы осы Қағидалардың 5-тармағында 
аталған құжаттарды берген күннен бастап екі жұмыс күні ішінде жүргізіледі.»;

1, 2, 3, 4-қосымшалар осы Тізбеге 1, 2, 3, 4-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда жа-
зылсын.

осы Тізбенің 5-қосымшасына сəйкес жəне 5-қосымшамен толықтырылсын.
2. «Мемлекеттік орман қоры аумағында орманды жанама пайдалану қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі 
№ 18-02/405 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
11882 болып тіркелген, 2015 жылғы 10 қыркүйекте «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік орман қоры аумағында орманды жанама 
пайдалану қағидаларында:

1-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiндегi орман ресурстары орман пайдалануды 

жүзеге асыру үшiн қаражаты мен өндiрiстiк қуаттылықтары жəне тиiстi бiлiктiлiкке ие маман-
дары бар орман пайдаланушыларға 10 жылдан 49 жылға дейiнгi мерзiмге ұзақ мерзiмдi ор-
ман пайдалануға берiледi. 

Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде қысқа мерзiмдi орман пайдалану құқығы: 
1) мемлекеттiк орман иеленушiлер беретiн орман билетi негiзiнде бiр жылға дейiнгi мерзiмге;
2) мемлекеттік орман иеленуші мен орман пайдаланушы арасында жасалатын қысқа 

мерзiмдi орман пайдалану шарты негізінде бір жылдан он жылға дейiнгi мерзiмге туындайды.
Жанама орман пайдалану орманға зиян келтірмей, орман ресурстарын молықтыруға нұқсан 

келтірмей жүзеге асырылады.»;
2-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттiк орман қоры аумағында орманды жанама пайдалануды жүзеге 

асыру тəртібі»;
4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) көкөніс өсіру, бақша өсіру, бақ өсіру жəне өзге де ауыл шаруашылығы дақылдарын 

өсіру;»;
6-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) қысқа мерзімді пайдалану Кодекстің 34-бабының 1-тармағына сəйкес беріледі;»;
3-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Марал өсіруді жəне аң өсіруді жүзеге асыру тəртібі»;
9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Қысқа мерзiмдi пайдалану кезінде өтініш жасалып отырған орман пайдалану түрін 

беру туралы мемлекеттік орман иеленушінің шешімі орман билетін беру жəне қысқа мерзiмдi 
пайдалануға жасалған мемлекеттік орман иеленуші мен орман пайдаланушы арасында жа-
салатын шарт түрінде ресімделеді.»;

4-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Ара ұялары мен омарталар орналастыру тəртібі»;
5-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Көкөніс өсіруді, бақша өсіруді, бақ өсіруді жəне өзге де ауыл шаруашылығы 

дақылдарын өсіруді жүзеге асыру тəртібі»;
17-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Көкөніс өсіру, бақша өсіру, бақ өсіру жəне өзге де ауылшаруашылық дақылдарын 

өсіру (дəрілік өсімдіктерді, жеміс жəне жидек дақылдарын плантацияда өсіруді қоса алғанда) 
үшін учаскелер мемлекеттік орман қорының ормансыз алқаптарынан беріледі. Бөлінген уча-
скелерде өсірілетін ауылшаруашылық дақылдарының нақты түрлері мен алқаптары келісім 
шартта жəне орман билетінде көрсетіледі.»;

19-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Көкөніс өсіруді, бақша өсіруді, бақ өсіруді жəне өзге де ауыл шаруашылығы дақылдарын 

өсіруді жүзеге асыру кезінде суару үшін су ресурстарын пайдалануды орман пайдаланушы-
лар 2003 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Су кодексінің 95-бабы 6-тармағына 
сəйкес жүзеге асырады.»; 

6-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Дəрілік өсімдіктерді, техникалық шикізатты дайындау мен жинауды жүзеге 

асыру тəртібі»;
7-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«7-тарау. Жабайы жемістер, жидектер, жаңғақтар, саңырауқұлақтар жəне басқа да тамақ 

өнімдерін дайындау мен жинауды жүзеге асыру тəртібі»;
8-тарауының тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«8-тарау. Мүк, орман төсенішін жəне жерге түскен жапырақтарды, қамыс дайындауды 

жүзеге асыру тəртібі».
3. «Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде орман ресурстарын ұзақ мерзімді ор-

ман пайдалануға беру жөнінде тендерлер өткізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 7 қазандағы № 18-02/896 
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12247 болып 
тіркелген, 2015 жылғы 26 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман ресур-
старын ұзақ мерзiмдi орман пайдалануға беру жөнiнде тендерлер өткiзу қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
«6-1. Орман ресурстарын ұзақ мерзімді орман пайдалануға берілген жағдайда, мемлекеттік 

орман қоры учаскелерінде орман пайдалану түрлері Кодексінің 31 тармағындағы 1-2) 
тармақшасында көзделген талаптарға сəйкес жүзеге асырылады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. Тендерге қатысуға Қазақстан Республикасы азаматтарының жəне Қазақстан 

Республикасы шетелдіктер қатыспайтын заңды тұлғалары жіберіледі.
Тендерге қатысқысы келген адам лоттың (лоттардың) атауын көрсете отырып, тендер 

құжаттамасын алуға еркін нысанда сұраным бередi, тендер құжаттамасында белгiленген 
талаптарға сəйкес əрбір лот бойынша жеке-жеке тендерлік өтiнiм əзiрлейдi жəне оны тендердi 
ұйымдастырушыға мөрленген конвертпен тiркеуге тапсырады.

Тендерлік өтiнiм тiркелген сəттен бастап тендерлік өтiнiм ұсынған тұлға тендерге қатысушы 
мəртебесiне ие болады.».

4. «Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде шөп шабу жəне мал жаю қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 12 қазандағы 
№ 18-02/909 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
12259 болып тіркелген, 2015 жылғы 26 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде шөп шабу жəне 
мал жаю қағидаларында:

11 жəне 12-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Сексеуіл ормандарынан басқа, мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде ешкi жаюға 

арнайы бөлiнiп, қоршалған учаскелерде ғана жол берiледi.
12. Шөп шабу мен мал жаю үшін мемлекеттік орман қоры учаскелері ұзақ мерзiмдi орман 

пайдалану шартының талаптарымен, ал қысқа мерзiмдi орман пайдалануға қысқа мерзiмдi 
орман пайдалану шарты жəне рұқсат беру құжаттары негiзiнде беріледi.».

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін тізбесіне 1-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман пай-
далану шарттарын мемлекеттік тіркеу қағидаларына 1-қосымша

Нысан
__________________________________________________________________ _________ 

(мемлекеттік органның атауы) кімнен
__________________________________________________________________________ 

(жеке тұлға үшін - тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), тұрғылықты жері) 
_____________________________________________________________________________ 

(заңды тұлға үшін - орналасқан жерінің атауы) 
_____________________________________________________________________________
телефон: ______________________

Өтініш
Мен (біз) _____________________________________________________________________ 
  (жеке тұлға үшін - тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)) 
____________________________________________________________________________

(заңды тұлға үшін – толық атауы) 
_____________________________________________________________________________

(орман иеленушінің атауы жəне орналасқан жері) 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
жасалған мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді 

орман пайдалану шартын тіркеуді, қайта тіркеуді, бұзуды (қажеттісінің астын сызу керек) 
сұраймын (сұраймыз).

Хаттама деректері: 
Хаттамаға қол қойылған күн______________________________________________________ 
Хаттама нөмірі
_____________________________________________________________________________
Ақпараттық жүйелерде бар заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 

келісемін ________ 20___ жылғы «___» ___________ (қолы)
Өтінішке мыналар қоса беріледі:
1. ______________________________________
2. ______________________________________
3. ______________________________________
Күні _____________ _______________________ 
 (өтініш берушінің қолы)

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін тізбесіне 2-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман пай-
далану шарттарын мемлекеттік тіркеу қағидаларына 2-қосымша

Нысан

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман 
пайдалану шарттарын тіркеу журналы
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Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін тізбесіне 3-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман пай-
далану шарттарын мемлекеттік тіркеу қағидаларына 3-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман 
пайдалану шарттарының тіркеу нөмірі

 
Облыстар мен мемлекеттік орман иеленушілер бойынша мынадай кодтар беріледі:

Р/с 
№

Мемлекеттік орман иеленушінің атауы Код

1 2 3
Ақмола облысы

1 «Ақкөл» 01
2 «Барап» 02
3 Үлкен түкті 03
4 «Бұқпа» 04
5 Ерейментау 05
6 Кеңес 06
7 Краснобор 07
8 Куйбышев 08
9 Кіші түкті 09

10 Маралды 10

11 Отрадное 11
12 Степногор 12
13 Ұрымқай 13
14 Көкшетау орман селекциялық орталығы 14
15 Сандықтау оқу-өндірістік орман шаруашылығы 15
16 «Жасыл аймақ» республикалық мемлекетік мекемесі 16

Ақтөбе облысы
1 Ақтөбе 01
2 Үлкен борсық 02
3 Қарабұтақ 03
4 Мəртөк 04
5 Темір 05
6 Ойыл 06
7 Қобда 07

Алматы облысы
1 Алакөл 01
2 Бақанас 02
3 Бөрлітөбе 03
4 Жаркент 04
5 Жоңғар 05
6 Қаскелең 06
7 Кеген 07
8 Күрті 08
9 Нарынқол 09
10 Талдықорған 10
11 Үйгентас 11
12 Ұйғыр 12
13 Үштөбе 13
14 Шелек 14
15 «Қызыл жиде» 15
16 Алматы орман селекциялық орталығы 16

Атырау облысы
1 Атырау 01
2 Индер 02
3 Құрманғазы 03

Шығыс Қазақстан облысы
1 Асубұлақ 01
2 Үлкен нарым 02
3 Верх-Уба 03
4 Зайсан 04
5 Зырян 05
6 Күршім 06
7 Кіші оба 07
8 Марқакөл 08
9 Пихта 09
10 Риддер 10
11 Самара 11
12 Өскемен 12
13 Черемшан 13

Жамбыл облысы
1 Ақкөл 01
2 Ақыртөбе 02
3 Байзақ 03
4 Бурылбайтал 04
5 Жамбыл 05
6 Жуалы 06
7 Қарақоңыз 07
8 Көктерек 08
9 Қордай 09
10 Қосқұдық 10
11 Луговое 11
12 Мерке 12
13 Мойынқұм 13
14 Сарысу 14

Батыс Қазақстан облысы
1 Ақжайық 01
2 Бөрлі 02
3 Тайпақ 03
4 Орал 04
5 Орда 05
6 Чапаев 06
7 Шыңғырлау 07
8 Январцев 08

Қарағанды облысы
1 Ақтоғай 01
2 Жаңаарқа 02
3 Қарағанды 03
4 Қу 04
5 Теміртау 05
6 Ұлытау 06

Қостанай облысы
1 Арақарағай 01
2 Басаман 02
3 Боровской 03
4 Камышин 04
5 Михайлов 05
6 Пригородное 06
7 Семиозер 07
8 Таранов 08
9 Ұзынкөл 09
10 Урицкое 10
11 Усаков 11

Қызылорда облысы
1 Арал 01
2 Жалағаш 02
3 Жаңақорған 03
4 Қазалы 04
5 Қармақшы 05
6 Қызылорда 06
7 Сырдария 07
8 Шиелі 08

Маңғыстау облысы
1 Бейнеу 01
2 Сам 02

Павлодар облысы
1 Максим Горький 01
2 Павлодар 02
3 Үрлітөбе 03

Солтүстік Қазақстан облысы
1 «Ақан сері» 01
2 Аққайың 02
3 Булаев 03
4 Бұрлық 04
5 Есіл 05
6 Жамбыл 06
7 Қызылжар 07
8 Мамлют 08
9 Орлиногор 09
10 Преснов 10
11 Сергеев 11
12 Соколов 12

Оңтүстік Қазақстан облысы
1 Арыс 01
2 Бадам 02
3 Боралдай 03
4 Отырар 04
5 Созақ 05
6 Түркістан 06
7 Шардара 07
8 «Жасыл желек» 08

Орман пайдалану түріне байланысты шарт нөмірі мынадай цифрларды қамтиды:
1) сүрек дайындау - 01;
2) шайыр, ағаш шырындарын дайындау - 02;
3) жанама орман пайдалану (пішен шабу – 03/1, мал жаю – 03/2, марал өсіру – 03/3, аң өсіру 

– 03/4, ара ұялары мен омарталар орналастыру – 03/5, көкөніс өсіру – 03/6, бақша өсіру жəне 
өзге де ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру – 03/7, дəрілік өсімдіктер мен техникалық шикізат 
– 03/8, жабайы жемістер, жаңғақтар, саңырауқұлақтар, жидектер жəне басқа да тағамдық өнімдер 
– 03/9, мүк, орман төсеніші мен жерге түскен жапырақтар, қамыс – 03/10 дайындау жəне жинау);

4) мемлекеттік орман қоры учаскелерін аңшылық шаруашылығының мұқтаждықтары 
үшін пайдалану – 04;

5) мемлекеттік орман қоры учаскелерін ғылыми-зерттеу мақсаттары үшін пайдалану - 05;
6) мемлекеттік орман қоры учаскелерін сауықтыру, рекреациялық, тарихи-мəдени, туристік 

жəне спорттық мақсаттар үшін пайдалану - 06;
7) мемлекеттік орман қоры учаскелерін ағаш жəне бұта тұқымдыларының көшеттік матери-

алы мен арнайы мақсаттағы плантациялық екпелер өсіру үшін пайдалану - 07.
8) қосалқы сүрек ресурстарын дайындау (қабықтар – 08/1, бұтақтар – 08/2, түбірлерлер – 

08/3, тамырлар – 08/4, жапырақтар – 08/5, бүршіктер – 08/6). 
Мемлекеттік орман учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман пайдалану 

шартын тіркеу журналында (бұдан əрі - журнал) мынадай жазба жазылады:
01-01/001, мұнда:
1) 01 цифрлары – орман иеленушінің атауын білдіреді;
2) 01 цифрлары – орман пайдалану түрін білдіреді;
3) 001 цифрлары – журнал бойынша реттік тіркеу нөмірін білдіреді.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін тізбесіне 4-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман пай-
далану шарттарын мемлекеттік тіркеу қағидаларына 4-қосымша

Нысан

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді орман пайдалану 
шарттарының № ______ үлгілік нысаны 

____________  20__жылғы «__» __________
(елді мекен)

Бұдан əрі «Мемлекеттік орман иеленуші» деп аталатын _______________________________
 (қарамағында берілетін орман қоры учаскелері бар мемлекеттік орман иеленушінің атауы)
_________________________________________________________________________ 

атынан __________________________ негізінде əрекет ететін ___________________________ 
жəне бұдан əрі «Орман» пайдаланушы деп аталатын _________________________________
____________ атынан __________________________ негізінде əрекет ететін _____________
______________________________________________,

 (заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
 бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, төмендегілер туралы осы Шартты жасасты. 

1. Шарт нысанасы
1. Мемлекеттік орман иеленуші орман пайдаланушыға мемлекеттік орман қоры 

учаскелеріндегі орман ресурстарын ұзақ мерзімді орман пайдалануға беру жөніндегі 20 __ 
жылғы «__» ________ № ____ тендер хаттамасының негізінде орман ресурстарын ________
_______________________________________________________________________ 

(орман пайдалану түрі көрсетілсін)
жүзеге асыру үшін осы Шартқа қоса беріліп отырған орман телімдері мен орман 

орамдарының нөмірлері көрсетіліп, орман орналастырудың картографиялық материалда-
рынан алынған көшірме түріндегі шекараларына сəйкес мемлекеттік орман қоры учаскесінің 
жоспары шекарасында ___ жылға дейінгі мерзімге ұзақ мерзімді орман пайдалануға береді.

2. Орман пайдалану жүзеге асырылатын мемлекеттік орман қоры учаскесінің алаңы мен 
таксациялық көрсеткіштері осы Шартқа қосымша материалдарда көрсетілген.

3. Орман пайдалану осы Шартқа қосымша материалдарда көрсетілген көлем (мөлшер) 
шегінде жүзеге асырылады.

4. Орман пайдаланғаны үшін жыл сайынғы төлемақы мөлшері мемлекеттік орман 
пайдаланушы салық заңнамасына сəйкес есептеген орман пайдаланудың рұқсат етілген 
көлемдері негізінде айқындалады жəне оны Орман пайдаланушы бюджетке аудару арқылы 
төлеп тұруы тиіс.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
5. Орман пайдаланушы мен мемлекеттік орман иеленушінің құқықтары мен міндеттері 

орман заңнамасының талаптарына сəйкес əзірленеді.
6. Мемлекеттiк орман иеленушiлер міндетіне Қазақстан Республикасының заңдарымен 

белгiленген тəртiппен орман шаруашылығын жүргiзуге жəне орман пайдаланушылар өртке 
қарсы күрес iс-шаралары жоспарларын əзiрлеген кезде оларға жəрдем көрсету жүктеледі.

7. Орман пайдаланушы міндетіне орман ресурстарын игеру жəне ұтымды пайдалану, тендер 
жеңімпазының конкурстық өтінімінде көрсетілген ормандарды күзету, қорғау жəне молықтыру, 
орман ресурстарын өңдеу жөніндегі іс-шараларды инвестициялау жүктеледі.

3. Тараптардың жауапкершілігі
8. Орман пайдаланушы орман пайдаланғаны үшін төлемақыны белгіленген мерзімде 

уақтылы енгізбеген жағдайда, Орман пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес жауапкершілікте болады. 

9. Шарттың жəне орман заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін Тараптар Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жауапкершілікте болады.

4. Дауларды қарау тəртібі
10. Осы Шартты орындаумен байланысты туындайтын барлық даулар келіссөздер жəне 

қосымша келісімдер жасасу арқылы шешіледі. Тараптар келіспеген жағдайда, даулар Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес сотта қаралуы тиіс.

5. Өзге шарттар
11. Осы Шартта көрсетілген барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады. 
12. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар осы Шарттың мəтініне 

қайшы келмеуі, жазбаша нысанда жасалып, оған тараптар қол қоюы тиіс. 
13. Осы Шарт оған кезекті немесе кезектен тыс не орман орналастыру (аңшылық орнала-

стыру) жүргізіліп, ықтимал орман пайдалану көлемдері мен талаптары нақтыланғаннан кейін 
қайта жасалуы немесе оған өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі тиіс.

14. Осы Шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар тіркеуші органда мемлекеттік 
тіркелуі тиіс.

15. Осы Шарт орман пайдаланушы мен мемлекеттік орман иеленуші үшін бір-бір дана-
дан, бір данасы тіркеуші органда сақтау үшін 3 данада жасалды. Барлық 3 дананың заңдық 
күші бірдей.

6. Шарттың қолданылуы 
16. Шарт ____жылға жасалды жəне мемлекеттік тіркелген сəтінен бастап күшіне енеді.

7. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері

Мемлекеттік орман иеленуші  Орман пайдаланушы 
______________________________  ________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
______________________________ ________________________________ 
заңды тұлғаның   жеке немесе заңды тұлғаның 
______________________________ ________________________________ 
толық атауы)   толық атауы) 
Орналасқан жері _______________ Орналасқан жері _________________ 
______________________________ ________________________________ 
БСН __________________________ ЖСН немесе БСН ________________ 
Есептік шот ____________________ Есептік шот  _____________________ 
______________________________ ________________________________ 
 (қолы)    (қолы) 
Мөр (бар болса) орны   Мөр (бар болса) орны
Тіркелді __________________________________ 
______________________ № ________________ 
Тіркелген күні 20___ жылғы «__» _____________
 Мөр (бар болса) орны 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің кейбір бұйрықтарына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін тізбесіне 5-қосымша

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде ұзақ мерзімді жəне қысқа мерзімді орман 
пайдалану шарттарын мемлекеттік тіркеу қағидаларына 5-қосымша

Нысан

Мемлекеттік орман қоры учаскелерінде қысқа мерзімді орман пайдалану 
шарттарының № ______ үлгілік нысаны 

____________   20__жылғы «__» __________
(елді мекен)

Бұдан əрі «Мемлекеттік орман иеленуші» деп аталатын _____________________________
_______________________________________________________________________________

 (қарамағында берілетін орман қоры учаскелері бар мемлекеттік орман иеленушінің атауы)
_____________________________________________________________________________

_ атынан __________________________ негізінде əрекет ететін ___________________________ 
жəне бұдан əрі «Орман» пайдаланушы деп аталатын _________________________________
____________ атынан __________________________ негізінде əрекет ететін _____________
______________________________________________________________________________,

 (заңды тұлғаның атауы немесе жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
 бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, төмендегілер туралы осы Шартты жасасты. 

1. Шарт нысанасы

1. Мемлекеттік орман иеленуші орман пайдаланушыға оның өтініші негізінде орман ре-
сурстарын ___________________________________________________________________ 

 (орман пайдалану түрі көрсетілсін) 
жүзеге асыру үшін осы Шартқа қоса беріліп отырған мемлекеттік орман қоры учаскесі 

жоспарының шекарасында ___ жылға дейінгі мерзімге қысқа мерзімді орман пайдалануға 
береді.

2. Орман пайдалану жүзеге асырылатын мемлекеттік орман қоры учаскесінің алаңы 
мен таксациялық көрсеткіштері осы Шартқа қосымша тіркелген материалдарда көрсетілген.

3. Орман пайдалану осы Шартқа қосымша тіркелген материалдарда көрсетілген көлем 
(мөлшер) шегінде жүзеге асырылады.

4. Орман пайдаланғаны үшін жыл сайынғы төлемақы мемлекеттік орман пайдаланушы 
салық заңнамасына сəйкес есептеген орман пайдаланудың рұқсат етілген көлемдері негізінде 
айқындалады жəне оны Орман пайдаланушы бюджетке аудару арқылы төлеп тұруы тиіс.

2. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
5. Орман пайдаланушы мен мемлекеттік орман иеленушінің құқықтары мен міндеттері 

орман заңнамасының талаптарына сəйкес əзірленеді.
6. Мемлекеттiк орман иеленушiлер міндетіне Қазақстан Республикасының заңдарымен 

белгiленген тəртiппен орман шаруашылығын жүргiзуге жəне орман пайдаланушылар өртке 
қарсы күрес iс-шаралары жоспарларын əзiрлеген кезде оларға жəрдем көрсету жүктеледі.

7. Орман пайдаланушы міндетіне орман ресурстарын игеру жəне ұтымды пайдалану, тендер 
жеңімпазының конкурстық өтінімінде көрсетілген ормандарды күзету, қорғау жəне молықтыру, 
орман ресурстарын өңдеу жөніндегі іс-шараларды инвестициялау жүктеледі.

3. Тараптардың жауапкершілігі
8. Орман пайдаланушы орман пайдаланғаны үшін төлемақыны белгіленген мерзімде 

уақтылы енгізбеген жағдайда, Орман пайдаланушы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес жауапкершілікте болады. 

9. Шарттың жəне орман заңнамасының талаптарын бұзғаны үшін Тараптар Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес жауапкершілікте болады.

4. Дауларды қарау тəртібі
10. Осы Шартты орындаумен байланысты туындайтын барлық даулар келіссөздер жəне 

қосымша келісімдер жасасу арқылы шешіледі. Тараптар келіспеген жағдайда, даулар Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес сотта қаралуы тиіс.

5. Өзге шарттар
11. Осы Шартта көрсетілген барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады. 
12. Осы Шартқа енгізілетін барлық өзгерістер мен толықтырулар осы Шарттың мəтініне 

қайшы келмеуі, жазбаша нысанда жасалып, оған тараптар кол қоюы тиіс. 
13. Осы Шарт оған кезекті немесе кезектен тыс не орман орналастыру (аңшылық орнала-

стыру) жүргізіліп, ықтимал орман пайдалану көлемдері мен талаптары нақтыланғаннан кейін 
қайта жасалуы немесе оған өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі тиіс.

14. Осы Шартқа енгізілген өзгерістер мен толықтырулар тіркеуші органда мемлекеттік 
тіркелуі тиіс.

15. Осы Шарт орман пайдаланушы мен мемлекеттік орман иеленуші үшін бір-бір дана-
дан, бір данасы тіркеуші органда сақтау үшін 3 данада жасалды. Барлық 3 дананың заңдық 
күші бірдей.

6. Шарттың қолданылуы 
16. Шарт ____жылға жасалды жəне мемлекеттік тіркелген сəтінен бастап күшіне енеді.

7. Тараптардың заңды мекенжайлары мен деректемелері

Мемлекеттік орман иеленуші  Орман пайдаланушы 
______________________________  ________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) 
______________________________ ________________________________ 
заңды тұлғаның   жеке немесе заңды тұлғаның 
______________________________ ________________________________ 
толық атауы)   толық атауы) 
Орналасқан жері _______________ Орналасқан жері _________________ 
______________________________ ________________________________ 
БСН __________________________ ЖСН немесе БСН ________________ 
Есептік шот ____________________ Есептік шот  _____________________ 
______________________________ ________________________________ 
 (қолы)    (қолы) 
Мөр (бар болса) орны   Мөр (бар болса) орны
Тіркелді __________________________________ 
______________________ № ________________ 
Тіркелген күні 20___ жылғы «__» _____________
 Мөр (бар болса) орны 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 23 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16007 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 31 қазан         №366           Астана қаласы 

«Электр энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 
2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Электр энергиясын пайдалану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10403 болып тіркелген, 2015 жылғы 1 сəуірде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін: 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Электр энергиясын пайдалану қағидаларында:
2-тармақта:
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) технологиялық бронь – үздіксіз технологиялық процесті аяқтау жəне адамдардың өмірі 

мен қоршаған ортаға қауіпті болғызбау үшін қажетті электр энергиясының ең аз шығысы (ең 
аз тұтыну қуаты) жəне уақыт ұзақтығы;»;

16) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«16) электр қондырғысы – электр энергиясын өндіруге, түрлендіруге, өзгертуге, беруге, 

тұтынуға жəне (немесе) оны энергияның басқа түріне түрлендіруге арналған машиналар, ап-
параттар, желілер мен қосалқы жабдықтар (олар орнатылған құрылыстар мен орынжайларды 
бірге алғанда) жиынтығы;»;

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Тұтынушылармен электр энергиясымен жабдықтау шарты мына құжаттар негізінде 

жазбаша түрде жасалады:
1) тұтынушыны (көппəтерлі құрылыстарда тұратын жеке тұлғаларды қоспағанда)электр 

желілеріне қосу схемасымен электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін жəне тараптардың пай-
далану жауапкершілігін ажырату актісінің көшірмелері;

2) электр энергиясының коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісінің көшірмесі;
3) мемлекеттік тіркеу туралы анықтаманың көшірмесі (заңды тұлғалар үшін), мемлекеттік 

электронды тіркелімнен үзінді көшірмелер, рұқсаттар мен хабарламалар (жеке кəсіпкерлер үшін);
4) жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар туралы анықтама немесе электрмен жабдықтау 

объектісіне құқық белгілейтін құжаттың көшірмесі;
5) ұйымның бірінші басшысын (заңды тұлғалар жəне дара кəсіпкерлер үшін) қоспағанда, 

жеке басын куəландыратын құжатты қоса ұсынып, электрмен жабдықтау шартына қол қоюға 
уəкілеттік берілетін адамға бұйрықтың (сенімхат) көшірмесі;

6) көппəтерлі құрылыстарда тұратын тұрмыстық тұтынушыларды қоспағанда техникалық 
шарттардың (бар болған жағдайда) көшірмесі;

7) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлғалар үшін);
8) дербес деректерді жинауға жəне өңдеуге жазбаша келісім;
9) тұрғын үй-жайға (үйге, пəтерге) – тіркелген адамдар санын растайтын құжаттар.
Объектілердің иесі ауысқан жағдайда, техникалық шарттарды беру талап етілмейді.
Осы тармақтың 1), 3-9) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды тұтынушы энергиямен 

жабдықтаушы ұйымға ұсынады.
Осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген құжаттты энергиямен жабдықтаушы ұйымға 

энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым ұсынады.».
6-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 

бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тізілімінде № 10851 болып 
тіркелген) Электр қондырғыларын орнату қағидаларында белгіленген тəртіпте тұтынушының 
электрмен жабдықтау схемасы 1 жəне 2-ші санатты сенімділік талабына сəйкес келген 
жағдайда, энергиямен жабдықтаудың авариялық бронь актісі тұтынушымен, энергия беруші 
(энергия өндіруші) жəне энергиямен жабдықтаушы ұйыммен бірлесіп жасалады.»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Электр қондырғылары пайдалануға енгізілгенге дейін энергия беруші (энергия 

өндіруші) ұйым қатысуымен қабылдау-тапсыру сынағынан өтеді жəне тұтынушы оны құрылыс-
монтаждау ұйымынан еркін нысандағы акт бойынша қабылдайды.

Тұтынушы анықталған кемшіліктерді жойғаннан кейін энергия беруші (энергия өндіруші) 
ұйым электр қондырғыларын үнемі пайдалану үшін өзінің электр желілеріне қосады».

мынадай мазмұндағы 21-1-тармақпен толықтырылсын:
«21-1. Қабылдау-тапсыру сынақтары кезінде энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым 

сыртқы қосылуды жəне электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қарап-тексеруді 
жүзеге асырады жəне қабылдау-тапсыру сынағы жүргізілген күннен 1 (бір) жұмыс күнінен 
кешіктірмей тұтынушыға тұтынушыны (көппəтерлі құрылыстарда тұратын жеке тұлғаларды 
қоспағанда) электр желілеріне қосу схемасымен электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін жəне 
тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісін береді.

Сыртқы қосылудың жəне электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесінің 
кемшіліктері анықталған жағдайда, электр желілерінің теңгерімдік тиесілігін жəне тараптардың 
пайдалану жауапкершілігін ажырату актісі тұтынушыға анықталған кемшіліктерді жойған 
күннен кейінгі 1 жұмыс күнінен кешіктірмей беріледі.

Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым жəне тұтынушы электр желілерінің теңгерімдік 
тиесілігін жəне тараптардың пайдалану жауапкершілігін ажырату актісінің əрбір тарап үшін бір 
данадан 2 (екі) данасына қол қояды.».

23-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«23. Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымның тұтынушылардың электр қондырғыларын 

пайдалануға беру кезінде кернеу беруі мынадай тəртіпте жəне мерзімде жүргізіледі:
1) энергиямен жабдықтаушы ұйым осы Қағидалардың 4-1- тармағында көрсетілген 

құжаттарды жəне тұтынушы қол қойған электрмен жабдықтау туралы шарт жобасын 
қабылдаған күннен кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей энергия беруші (энергия өндіруші) 
ұйымға тиісті хабарлама жібереді;

2) энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым энергиямен жабдықтаушы ұйымнан хабарла-
маны алған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей:

электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін пломбалауды жүргізеді;
электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісін ресімдейді;
электр энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісінің көшірмесін 

энергиямен жабдықтаушы ұйымға жібереді;
тұтынушының электр қондырғысына кернеу беруді жүзеге асырады.
Энергия беруші (энергия өндіруші) ұйым жəне тұтынушы электр энергиясын коммерциялық 

есепке алу жүйесін қабылдау актісінің əрбір тарап үшін бір данадан 2 (екі) данасына қол қояды.
3) энергиямен жабдықтаушы ұйым энергия беруші (энергия өндіруші) ұйымнан электр 

энергиясын коммерциялық есепке алу жүйесін қабылдау актісінің көшірмесін алған күннен 
кейінгі 1 (бір) жұмыс күнінен кешіктірмей тұтынушыға электрмен жабдықтауға қол қойылған 
шартты пошта арқылы немесе өзге тəсілмен жібереді.»;

мынадай мазмұндағы 23-1 тармақпен толықтырылсын:
«23-1. Тұтынушыға электр энергиясын қосу жəне босату электр энергиясын коммерциялық 

есепке алу жүйесін қабылдау актісі болған кезде ғана жүзеге асырылады.».
2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Атомдық жəне энергетикалық 

қадағалау мен бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен 

бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық 
түрдегі көшірмесін ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің Эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Энергетика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

 «КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі   Ұлттық экономика министрінің
________________Т.Сүлейменов міндетін атқарушы
2017 жылғы «____»__________ ________________Р.Дəленов 
   2017 жылғы 9 қараша

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 23 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16006 
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 30 қыркүйек         №661         Астана қаласы

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму 
министрлігінің арнайы көлік құралдарының тиесілік 

заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 
2015 жылғы 16 сәуірдегі №451 бұйрығына өзгерістер енгізу 

туралы

бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің арнайы көлік 

құралдарының тиесілік заттай нормаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 16 сəуірдегі № 451 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11414 болып тіркелген, 2015 жылғы 15 
шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрлігінің арнайы көлік құралдарының тиесілік заттай нормалары осы бұйрыққа 
1-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес арнайы су көлігінiң тиесілік заттай нормалары 
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

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 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.

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 Қаржы министрі
________________ Б.Сұлтанов 
2017 жылғы 9 қараша 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 30 қыркүйектегі №661 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы 16 сəуірдегі №451 бұйрығына 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің арнайы көлік 
құралдарының тиесілік заттай нормалары

Арнайы 
көлік 

құралының 
атауы *

Арнайы көлік 
құралының 

функционалдық 
мақсаты

Арнайы көлік құралдарын 
пайдалануға құқығы бар 
мемлекеттік мекемелер

Арнайы көлік 
құралдарының 

саны 

Арнайы

Өндiрiстiк процесті 
қамтамасыз ету, автомо-
биль көлігі мен автожол-
дарда;
су көлiгiнде (кеме 
қатынасының 
қауiпсiздiгiн, кемелерді, 
жағалаудағы объектiлердi, 
гидроқұрылыстарды, 
порттарды, кемежай-
ларды, шығанақтарды, 
кеметұрақтарды, шағын 
көлемді жəне балық 
аулайтын кемелерге 
арналған база-тұрақтарды 
жəне т.б. техникалық 
куəландыруды қамтамасыз 
ету мақсатында тексеріп 
қарауды жүргізу);
теміржол көлiгiнде 
(жолдың жоғарғы 
қабатын, магистральдық, 
станциялық жəне өзге де 
технологиялық жолдарды, 
инженерлік құрылыстарды 
жəне т.б. техникалық 
куəландыруды жүргізу) 
бақылауды жүзеге асыру

Көлік комитетінің инспекци-
ялары:
Ақмола облысы 4
Ақтөбе облысы 5
Алматы облысы 6
Атырау облысы 5
Шығыс Қазақстан облысы 6
Жамбыл облысы 5
Батыс Қазақстан облысы 5
Қарағанды облысы 5
Қызылорда облысы 4
Қостанай облысы 5
Маңғыстау облысы 4
Павлодар облысы 6
Солтүстік Қазақстан облысы 5
Оңтүстік Қазақстан облысы 6
Астана қаласы 4
Алматы қаласы 3

«Ақтау жəне Баутино 
порттарының теңіз əкiмшілiгi» 
республикалық мемлекеттік 
мекемесі

3

Жер қойнауын пайдалану 
объектілерін бақылауды 
жүзеге асыру үшін

Геология жəне жер қойнауын 
пайдалану комитетінің 
өңіраралық департаменттері
Шығыс Қазақстан 4
Батыс Қазақстан 7
Солтүстік Қазақстан 4
Орталық Қазақстан 6
Оңтүстік Қазақстан 7

Өнеркəсіптік қауіпсіздік 
саласындағы мемлекеттік 
қадағалауды жүзеге асы-
ру үшін (қауіпті өндірістік 
объектілердегі авариялар, 
оқыс оқиғалар кезінде 
туындайтын қауіпті 
өндірістік факторлардың 
персоналға жəне халыққа 
зиянды əсерінің ал-
дын алу)

Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті
Ақмола облысы 3
Ақтөбе облысы 2
Алматы облысы 4
Атырау облысы 4
Шығыс Қазақстан облысы 6
Жамбыл облысы 2
Батыс Қазақстан облысы 1
Қарағанды облысы 6
Қызылорда облысы 2
Қостанай облысы 4
Маңғыстау облысы 4
Павлодар облысы 2
Солтүстік Қазақстан облысы 2
Оңтүстік Қазақстан облысы 2
Астана қаласы 1
Алматы қаласы 2

Ескертпе: *арнайы көлік құралы – жеңіл автомобиль базасындағы, автомобиль, су, теміржол 
көлігінде, автожолдарда, жер қойнауын пайдалану объектілерінде бақылауды жүзеге асыруға, 
сондай-ақ өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалауды жүзеге асыруға 
арналған көлік құралы.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2017 жылғы 30 қыркүйектегі №661 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 
2015 жылғы 16 сəуірдегі №451 бұйрығына 3-қосымша

Арнайы су көлігінің тиесілі заттай нормалары
Арнайы су 

көлігінің 
атауы*

Арнайы су 
көлігінің 

функционалдық 
мақсаты

Арнайы су көлігін 
пайдалануға құқығы бар 
мемлекеттік мекемелер

Арнайы су көлігінiң саны

Теңiз Өзен Шағын 
көлемді

Арнайы

Өндiрiстiк 
процесті 
қамтамасыз ету 
жəне су көлiгiнде 
бақылауды жəне 
қадағалауды 
жүзеге асы-
ру (кемелерді, 
жағалаудағы 
объектiлердi, 
порттарды, ке-
межайларды, 
шығанақтарды, 
кеметұрақтарды, 
шағын көлемді 
жəне балық ау-
лайтын кемелер-
ге арналған база-
тұрақтарды жəне 
т.б. техникалық 
куəландыруды 
жүргізу)

Көлік комитетінің инспекци-
ялары:
Ақмола облысы - - 1
Ақтөбе облысы - - 1
Алматы облысы - 1 1
Атырау облысы - 1 2
Шығыс Қазақстан облысы - 4 2
Жамбыл облысы - - 1
Батыс Қазақстан облысы - 1 1
Қарағанды облысы - 1 2
Қызылорда облысы - - 1
Қостанай облысы - - 1
Маңғыстау облысы - - 1
Павлодар облысы - 1 1
Солтүстік Қазақстан облысы - - 1
Оңтүстік Қазақстан облысы - - 1
Астана қаласы - - 1
«Ақтау жəне Баутино 
порттарының теңіз əкiмшілiгi» 
республикалық мемлекеттік 
мекемесі

1 - -

Ескертпе: *арнайы су көлігі – ішкі су жолдарда жəне өзге теңіз суларында бақылау мен 
қадағалау функцияларын жүзеге асыру үшін пайдаланылатын кеме, оның ішінде шағын 
көлемді кеме.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 24 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16011 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 26 қыркүйек        №346      Астана қаласы

«ҚазақстанРеспубликасына еттiң кейбір түрлерiн әкелуге 
арналған тарифтiк квоталардың көлемдерін сыртқы 

экономикалық қызметке қатысушылар арасында бөлу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
20 қаңтардағы № 30 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Қазақстан Республикасына еттiң кейбір түрлерiн əкелуге арналған тарифтiк квоталардың 

көлемдерін сыртқы экономикалық қызметке қатысушылар арасында бөлу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 30 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10181 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 12 ақпанда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

 тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қазақстан Республикасына еттiң жекелеген түрлерiн əкелуге арналған тарифтiк квота-

ларды сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында бөлу қағидаларын бекіту туралы»;
1 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасына еттiң жекелеген түрлерiн əкелуге 

арналған тарифтiк квоталарды сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында бөлу 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) бекітілсін.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасына еттiң жекелеген түрлерiн 
əкелуге арналған тарифтiк квоталарды сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында бөлу 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Сыртқы сауда қызметін да-
мыту департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның баспа жəне 

электрондық түрдегі көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау мен Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін шаруашылық 
жүргізу құқығы бар «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді, сондай-ақ осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне бұйрықтың осы тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрінің орынбасары –  Қаржы министрі
Қазақстан Республикасының ___________ Б. Сұлтанов
Ауыл шаруашылығы министрі 2017 жылғы 19 қыркүйек
 ___________ А. Мырзахметов 
2017 жылғы 26 қыркүйек 

(Соңы. Басы 30-бетте) 

(Соңы 32-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2017 жылғы 26 қыркүйек №346 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 20 қаңтардағы № 30 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасына еттiң жекелеген түрлерiн əкелуге арналған тарифтiк 
квоталарды сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында бөлу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасына еттiң жекелеген түрлерiн əкелуге арналған тарифтiк 

квоталарды сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында бөлу қағидалары (бұдан 
əрi – Қағидалар) «Сауда қызметiн реттеу туралы» 2004 жылғы 12 сəуiрдегi Қазақстан 
Республикасының Заңына (бұдан əрі – Сауда қызметі туралы заң), 2014 жылғы 29 мамырдағы 
Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа жəне «1994 жылғы 15 сəуірдегі Дүниежүзілік 
сауда ұйымын құру туралы Марракеш келісіміне Қазақстан Республикасының қосылуы туралы 
хаттаманы ратификациялау туралы» 2015 жылғы 12 қазандағы Қазақстан Республикасының 
Заңына (бұдан əрі – Заң) сəйкес əзiрленген жəне тарифтiк квоталарын сыртқы сауда қызметiн 
реттеу құралы ретiнде бөлу тəртiбiн айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар мен ұғымдар пайдаланылады:
1) агроөнеркəсіптік кешенді дамыту саласындағы уəкiлеттi орган – Қазақстан Республикасы 

Ауыл шаруашылығы министрлігі;
2) алдыңғы кезең –тарифтiк квота қолданылған жылдың тiкелей алдындағы екi жыл;
3) жаңа өнiм берушi – осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сəйкес келетін, Қазақстан 

Республикасының салық заңнамасына сəйкес дара кəсіпкер болып табылатын заңды не-
месе жеке тұлға;

4) жоғары сапалы сиыр еті - Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тиісті ұлттық стандарттардың талаптарына сай келетін, Еуразиялық экономикалық одақтың 
Сыртқы экономикалық қызметінің тауар номенклатурасының (бұдан əрі – ЕАЭО СЭҚ ТН) 
0201 жəне 0202 тауар позицияларына енгізілген жас, тоңазытылған немесе мұздатылған 
ірі қара малдың еті немесе нетто-салмағы 1 000 килограмының құны 8 000 евродан кем 
болмайтын сиыр еті;

5) кеден iсi саласындағы уəкiлеттi орган – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі;
6) өнiм берушi елдер – Қазақстан Республикасы тауарларды əкелуді кедендік əкелу баж-

дарын төлеуден босатуды көздейтін екі жақты немесе көп жақты келiсiмдер жасаспаған елдер;
7) өңдеуші – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес дара кəсіпкер болып 

табылатын, мынадай өлшемшартқа сəйкес келетін заңды немесе жеке тұлға:
Экономикалық қызмет түрлері бойынша өнім жіктеуішінің мынадай кодтарымен жіктелетін ет 

өнімінің өндірісін тарифтік квота қолданылған жылдың алдындағы жыл ішінде жүзеге асырады:
1013 14 – еттен, қосымша ет өнімдерінен немесе жануарлардың қанынан жасалған шұжық 

жəне ұқсас өнімдер;
1013 15 – еттен жасалған дайын жартылай фабрикаттар мен қосымша ет өнімдерінен 

басқа, еттен, қосымша ет өнімдерінен немесе жануарлардың қанынан жасалған дайын жəне 
консервіленген өзге де өнімдер; 

8) сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкiлеттi орган – Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі;

9) сыртқы сауда қызметіне қатысушылар – жаңа өнiм берушiлер, тарихи өнiм берушiлер 
жəне өңдеушілер;

10) тарифтiк квота көлемi – Заңына сəйкес квотаішілік мөлшерлемелермен кедендік əкелу 
баждары салынатын заттай мəндегі тауар саны; 

11) тарихи өнiм берушi – Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес дара 
кəсіпкер болып табылатын, мынадай өлшемшарттарға сəйкес келетін заңды немесе жеке тұлға:

алдыңғы кезеңде жəне/немесе тарифтiк квота қолданылған жылдың тiкелей алдындағы 
жыл ішінде өнiм берушi елдерден тауарды «ішкі тұтыну үшін шығару» кедендік рəсімінде 
əкелуді жүзеге асырады;

тарифтiк квота қолданылған жылдың тiкелей алдындағы жыл iшiнде тауарды əкелу көлемі 
коммерциялық пайдалы тауар санынан кем болмауға тиiс;

12) тарихи өнiм берушiнің тиісті тауар түрін əкелу көлемi – осы тарихи өнім беруші 
алдыңғы кезеңде өнім беруші елдерден кедендік əкелу баждарының ішкі жəне квотадан тыс 
мөлшерлемелері бойынша, Қазақстан Республикасының аумағына «ішкі тұтыну үшін шығару» 
кедендік рəсімімен əкелген заттай мəндегі тиісті тауар түрінің саны;

13) тауар: 
ірі қара мал еті – жоғары сапалы сиыр етін қоспағанда, ЕАЭО СЭҚ ТН-нің 0201 «Ірі қара 

мал еті, жас немесе тоңазытылған» жəне 0202 «Ірі қара мал еті, мұздатылған» тауар позици-
яларына енгізілген ет (бұдан əрі – ІҚМ еті); 

құстың аяқтары – ЕАЭО СЭҚ ТН-нің «Мұздатылған сүйегі сылынбаған жартылары немесе 
ширегі жəне аяқтары жəне үй тауықтары мен олардың кесектері (Gallus domesticus)» 0207 14 200 
1 жəне 0207 14 600 1 кодтарымен жіктелген ет (бұдан əрі – құстың аяқтары);

өзге де құс еті – ЕАЭО СЭҚ ТН-нің 0207 14 200 1 жəне 0207 14 600 1 кодтарын 
қоспағанда,ЕАЭО СЭҚ ТН-нің 0207 «0105 тауар позициясында көрсетілген ет жəне үй құсының 
тағамдық қосымша өнімдері, жас, тоңазытылған немесе мұздатылған» тауар позициясына 
енгізілген ет (бұдан əрі – өзге де құс еті);

14) тауардың коммерциялық пайдалы саны – тауар көлемі 25 килограмнан астам;
2-тарау. Тарифтiк квоталарды бөлу тəртiбi

3. Кеден ісі саласындағы уəкiлеттi орган тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың он 
бесінші күнiне қарай сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкiлеттi органға жəне агроөнеркəсіптік 
кешенді дамыту саласындағы уəкiлеттi органға ЕАЭО СЭҚ ТН-нің 0201, 0202, 0207 тауар позици-
ялары бойынша 10 таңба деңгейінде заттай жəне құндық көлемдері туралы ақпаратты ұсынады.

Ақпарат, əкелуді жүзеге асыратын сыртқы сауда қызметіне қатысушылар, тауарлар-
ды шығарған ел жəне тауар декларацияланған кедендік рəсім көрсетіле отырып, өсу 
қорытындысымен қоса ұсынылады. Көрсетілген ақпарат тауардың шығарылу күні бойынша 
қалыптастырылады.

Ұсынылған ақпараттың əр парағына уəкiлеттi органның кеден ісі саласындағы реттеу, іске 
асыру жəне бақылау функцияларын жүзеге асыратын ведомствоның құрылымдық бөлімшесінің 
ақпарат алмасуды жүзеге асыруға уəкiлеттi басшысы қол қояды.

4. Сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкілетті орган:
сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың əрбір санаты үшін тауардың əрбір түрін əкелуге 

арналған тарифтік квоталарды Сауда қызметі туралы заңына сəйкес бекітеді; 
жыл сайын тарифтік квоталар қолданылған жылдың тікелей алдындағы жылдың 1 қазанына 

дейін интернет - ресурста тарифтік квота туралы ақпаратты орналастырады: түсіндіру үшін 
байланыс деректерін көрсете отырып, оның қолданылу мерзімі жəне тауардың əрбір түрі 
бойынша көлемі, сондай-ақ тарифтік квотаның көлемі шегінде əкелінетін тауарларға қатысты 
қолданылатын кедендік əкелу баждарының мөлшерлемелері туралы;

жыл сайын осы Қағидаларға сəйкес тарихи өнім берушілер мен жаңа өнім берушілерге 
бөлінген ІҚМ етiн, құстың аяқтарын жəне өзге де құс етін əкелуге арналған тарифтік квоталарды 
тарихи өнім берушілер мен жаңа өнім берушілер арасында бөледі;

тарифтік квота қолданылған жылдың алдындағы жылдың 31 желтоқсанына дейін тарихи 
өнім берушілер үшін айқындалған тарифтік квоталар тарихи өнім берушілер арасында бөлудің 
осы Қағидаларға сəйкес бірінші кезеңін бекітеді;

тарифтік квота қолданылатын жылдың 15 сəуіріне дейін тарихи өнім берушілер үшін 
айқындалған тарифтік квоталар тарихи өнім берушілер арасында бөлудің осы Қағидаларға 
сəйкес екінші кезеңін бекітеді;

жыл сайын тарифтiк квота қолданылатын жылдың 1 қаңтарынан бастап 31 желтоқсанға 
дейін осы Қағидаларға сəйкес айқындалған көлемдерде тарифтік квота қолданылатын 
тауарлардың импортына сыртқы сауда қызметіне қатысушыларға лицензиялар беруді 
жүзеге асырады.

5. Агроөнеркəсіптік кешенді дамыту саласындағы уəкiлеттi орган жыл сайын:
өңдеушілер арасында ІҚМ етiн əкелуге арналған тарифтік квоталарын осы Қағидаларға 

сəйкес бөледі; 
тарифтiк квоталар қолданылған жылдың тікелей алдындағы жылдың 1 қазанына дейін 

түсіндіру үшін байланыс деректерін көрсете отырып, интернет - ресурста өңдеушілер арасын-
да бөлінетін тарифтік квотаның көлемін көрсете отырып, тарифтік квоталардың көлемдерін 
бөлуге қатысу үшін өңдеушілерден Өтінімдер (бұдан əрі – Өтінім) қабылдау туралы хабар-
ландыруды, сондай-ақ өтінімдерді қабылдау мерзімдері туралы ақпаратты орналастырады;

тарифт і к  квоталар  қолданылған  жылдың т і келей  алдындағы жылдың
1 қарашасына дейін (қоса алғанда) өңдеушілер үшін айқындалған тарифтік квоталарын бөлуге 
қатысу үшін өңдеушілерден Өтінімдер жинауды жүзеге асырады;

тарифтік квоталар қолданылған жылдың тікелей алдындағы жылдың 20 қарашасына дейін 
сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті органға түскен Өтінімдерге сəйкес тарифтік кво-
таны бөлу жоспарланған өңдеушілердің тізбесін ұсынады;

тарифтік квоталар қолданылған жылдың тікелей алдындағы жылдың 15 желтоқсанына 
дейін өңдеушілер айқындаған тарифтік квоталарды өңдеушілер арасында осы Қағидаларға 
сəйкес бөлуді бекітеді;

тарифтiк квота қолданылатын жылдың 1 мамырына дейін, интернет - ресурста талап 
етілмей тарифтік квотаның көлемін көрсете отырып, талап етілмей қалған тарифтік квоталарды 
бөлуге қатысу үшін өңдеушілерден Өтінімдер қабылдау туралы хабарландыруды, сондай-ақ 
түсіндіру үшін байланыс деректерін көрсете отырып, Өтінімдердің қабылдану мерзімдері ту-
ралы ақпаратты орналастырады;

тарифтiк квота қолданылатын жылдың 1 маусымына дейін (қоса алғанда) талап етілмей 
қалған тарифтік квоталарды бөлуге қатысу үшін өңдеушілерден Өтінімдер жинауды жүзеге 
асырады;

тарифтiк квота қолданылатын жылдың 15 шілдесіне дейін, талап етілмей қалған тарифтік 
квоталарды өңдеушілер арасында осы Қағидаларға сəйкес бөлуді бекітеді.

6. Сыртқы сауда қызметіне қатысушылардың санаттары арасында тарифтік квоталардың 
жылдық көлемдерін бөлу мынадай:

тарихи өнім берушілерге: ІҚМ етiн əкелуге арналған тарифтік квотаның жылдық көлемінің 
54%-ы, құстың аяқтарына- 90% жəне өзге құс етіне - 90%;

өңдеушілерге: ІҚМ етiн əкелуге арналған тарифтік квотаның жылдық көлемінің 44%-ы;
жаңа өнім берушілерге: ІҚМ етін əкелуге арналған тарифтік квотаның жылдық көлемінің 

2%-ы, құстың аяқтарына - 10% жəне өзге құс етіне - 10%;
7. Тарифтiк квоталар өнiм берушi елдер арасында Еуразиялық экономикалық комиссияның 

шешімі бойынша алдыңғы кезеңде көрсетілген елдерден əкелу көлемiне пропорционалды 
түрде бөлінеді.

3-тарау. Тарихи өнiм берушiлер арасында тарифтiк квоталарды бөлу əдiсі
8. Тарихи өнім берушілер арасында ІҚМ етiн, құстың аяқтарын жəне өзге құс етін əкелуге 

арналған тарифтік квоталарды бөлу екі кезеңде жүзеге асырылады.
9. Бірінші кезең шеңберінде тарихи өнім берушілер арасында тауардың əрбір түрі бой-

ынша тарихи өнім берушілер үшін айқындалған тарифтік квоталардың жылдық көлемінің 
жиырма бес пайызы бөлінеді.

Əрбір тарихи өнiм берушiнің тарифтік квотасының көлемін есептеу əрбір өнім беруші үшін 
тауардың əрбір түрі бойынша жеке мынадай формула бойынша жүргізіледі:

мұндағы:
q9 – бірінші кезең шеңберiнде есептелген тарихи өнім берушiнiң тауардың əрбір түрін 

əкелуге арналған тарифтiк квотаның көлемi, килограммен;
Q – тарихи өнім берушілер үшін айқындалған тауардың əрбір түрі бойынша жылдық тарифтiк 

квотаның көлемi, килограммен;
VI – алдыңғы кезеңнiң бiрiншi жылында тарихи өнiм берушiнiң тауардың тиісті түрін əкелу 

көлемi, килограммен;
VII-9 – тарифтiк квота қолданылатын жылдың алдындағы жылдың тоғыз айында тарихи өнiм 

берушiнiң тауардың тиісті түрін əкелу көлемi, килограммен;
V’I –тарифтік квота қолданылатын жылдың тікелей алдындағы жылдың тоғыз айы ішінде 

тауардың тиісті түрін əкелуді жүзеге асыратын барлық тарихи өнiм берушiлердiң алдыңғы 
кезеңнің бірінші жылында тауардың тиісті түрін əкелу көлемi, килограммен;

V’II-9–тарифтiк квоталар қолданылатын жылдың тікелей алдындағы жылдың тоғыз айын-
да осы кезеңде ішінде тауардың тиісті түрін əкелуді жүзеге асыратын барлық тарихи өнiм 
берушiлердің тауардың тиісті түрін əкелу көлемi, килограммен.

10. Екінші кезең шеңберінде тарихи өнім берушілердің арасында тауардың əрбір түрі 
бойынша тарихи өнім берушілер үшін айқындалған тарифтік квоталардың жылдық көлемінің 
жүз пайызы бөлінеді.

Əрбір тарихи өнiм берушi үшін тарифтiк квотаның көлемiн есептеу тауардың əрбір түрі 
бойынша жеке мынадай формула бойынша жүргiзiледi:

мұндағы:
q12 – екінші кезең шеңберiнде есептелген тарихи өнiм берушiнің тауардың əрбір түрін 

əкелуіне арналған тарифтiк квотаның жылдық көлемi, килограммен;
Q – тарихи өнім берушілер үшін айқындалған тауардың əрбір түрі бойынша жылдық тарифтiк 

квотаның көлемi, килограммен;
q9 – бірінші кезең шеңберiнде тарихи өнiм берушiге бөлінген тауардың тиісті түрін əкелуге 

арналған тарифтiк квотаның көлемi, килограммен;
V – алдыңғы кезеңде тарихи өнім берушi жүзеге асырған тауардың тиісті түрін əкелу 

көлемi, килограммен;
V’–тарифтік квота қолданылатын жылдың тікелей алдындағы жылы тауардың тиісті түрін 

əкелуді жүзеге асырған барлық тарихи өнiм берушiлердiң алдыңғы кезеңде тауардың тиісті 
түрін əкелу көлемі, килограммен.

11. ІҚМ етiнің əрбір тарихи өнім берушісі үшін тарифтік квотаның көлемін есептеу кезінде 
ол əкелген жоғары сапалы сиыр етінің көлемі осы тарихи өнім берушілерге ІҚМ етiн əкелу 
көлемі есепке алынбайды. 

Əкелінген жоғары сапалы сиыр етінің көлемі алдыңғы кезеңде сондай-ақ көрсетілген 
алдыңғы кезеңге ІҚМ етiнің барлық тарихи өнім берушілерінің əкелу көлемі есепке алынбайды. 

12. Осы Қағидалардың 9 жəне 10-тармақтарында көрсетілген формулалар бойынша 
жүргiзiлген есептеулердің нəтижелері математикалық түрде тұтас санға дейiн дөңгелектенедi 
(килограмм мəніне дейін).

13. Егер осы Қағидалардың 9 жəне 10-тармақтарына сəйкес есептелген тарихи өнім 
берушінің тауардың қандайда бір түрін əкелуге арналған тарифтік квотаның көлемі 
коммерциялық пайдалы санынан кем болса, онда осындай осы тауар түрі бойынша тарихи 
өнім берушіге тарифтік квота бөлінбейді. Бұл ретте ол əкелген тауардың тиісті түрінің көлемі 
қалған тарихи өнім берушілерге тарифтік квотаның көлемдерін есептеу кезінде алдыңғы кезеңде 
əкелінген тауардың осы түрінің жалпы көлеміде есепке алынбайды.

14. Егер ол тауардың осы түрін өңдеуші болып табылса, ІҚМ етін əкелуге арналған тарифтік 
квота тарихи өнім берушіге бөлінбейді.

Осындай тарихи өнім берушілер əкелген ІҚМ етінің көлемі қалған тарихи өнім берушілерге 
тарифтік квотаның көлемдерін есептеу кезінде алдыңғы кезеңде əкелінген тауардың осы түрінің 
жалпы көлемінде есепке алынбайды.

15. Лицензияның қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін күнтізбелік он бес күннің ішінде та-
рихи өнім берушілер сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкілетті органға тарифтік емес реттеу 
шараларын қолдану туралы Еуразиялық экономикалық комиссиясының шешімімен бекітілген 
нысан бойынша кеден iсi саласындағы уəкiлеттi орган беретін лицензияның орындалғаны 
туралы анықтама ұсынады.

4-тарау. Жаңа өнім берушілер арасында тарифтік квоталарды бөлу əдісі
16. Тарифтік квоталарды бөлуге қатысу үшін жаңа өнім берушілер сауда қызметiн реттеу 

саласындағы уəкілетті органға Еуразиялық экономикалық комиссиясының шешімімен бекітілген 
тауардың жекелеген түрлерінің экспортына жəне (немесе) импортына рұқсат рəсімдеу туралы 
нұсқауға сəйкес тауардың əрбір түрі бойынша еттің жекелеген түрлерінің импортына арналған 
лицензия беруге Өтініш (бұдан əрі – Өтініш) береді.

Өтініштер тарифтік квота қолданылатын жылдың бірінші наурызынан бастап беріледі.
Көрсетілген күннен бұрын ұсынылған Өтініштер қараусыз қайтарып беріледі.
17. Сауда қызметін реттеу саласындағы уəкілетті орган Өтініштерді қарайды жəне Өтініштер 

беру кезегінің тəртібімен еттің жекелеген түрлерінің импортына арналған лицензияларды 
береді.  

Еттің жекелеген түрлерінің импортына арналған лицензияларды Өтініште көрсетілген сан 
бойынша жаңа өнім берушілер үшін айқындалған жылдық тарифтік квотаның жалпы көлемінен 
əр жаңа өнім беруші үшін он бес пайыздан аспайтын көлемде, жаңа өнім берушілер үшін 
көзделген тарифтік квоталар көлемдері таусылғанға дейін беріледі.

18. ІҚМ етін өңдеуші тауардың осы түрінің жаңа өнім берушісі бола алмайды.
Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес дара кəсіпкер болып табылатын 

заңды немесе жеке тұлғалар, егер олар тауардың осы түрінің тарихи өнiм берушiсі болып та-
былса, тауардың жаңа өнім берушісі бола алмайды.

19. Сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкілетті орган апта сайын тарифтiк квота 
қолданылатын жылдың наурыз айынан бастап аптаның соңғы жұмыс күнінде лицензиялар 
берілген тарифтік квоталардың көлемдері мен тарифтік квота таусылғанға дейін тауардың əрбір 
түрі бойынша бөлінбей қалған көлемдері туралы мəліметтерді интернет - ресурста жариялайды. 

20. Лицензияның қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін күнтізбелік он бес күннің ішінде жаңа 
өнім берушілер сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкілетті органға тарифтік емес реттеу 
шараларын қолдану туралы Еуразиялық экономикалық комиссиясының шешімімен бекітілген 
нысан бойынша кеден iсi саласындағы уəкiлеттi орган беретін лицензияның орындалғаны 
туралы анықтама ұсынады.

21. Егер жаңа өнім беруші берілген лицензия бойынша тауар əкелуді жүзеге асырмаған 
жағдайда, ол тауардың осы түрі бойынша кейінгі екі жылда жаңа өнім беруші ретінде тарифтік 
квоталарды бөлуге қатысу мүмкіндігінен айырылады. 

Осындай жаңа өнім берушінің Өтініштері қараусыз қайтарып беріледі.

Осы тармақтың ережелері жаңа өнім берушіге қолданымайды, егер ол еттің жекелеген 
түрлерінің импортына берілген лицензияны қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін қайтарса. 

22. Жаңа өнім беруші лицензияның қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін еттің жекелеген 
түрлерінің импортына арналған, өзіне берілген лицензияны қайтарған жағдайда, жаңа өнім 
беруші пайдаланбаған тарифтік квотаның көлемі қайта бөлуге жатады.

Лицензияның қолданылуын тоқтату туралы шешім қабылданған күннен бастап үш жұмыс 
күні ішінде сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкiлеттi орган интернет - ресурсқа тауардың 
тиісті түрін əкелуге арналған, тарифтік квоталардың пайдаланылмаған көлемдері туралы ха-
барландыруды орналастырады. 

Тарифтік квотаның пайдаланылмай қалған көлемдері шеңберінде тауарларды əкелуге 
лицензия алу үшін жаңа өнім берушілердің өтініштері хабарландыру жарияланған күннен ба-
стап бес жұмыс күні өткен соң қабылданады. Аталған көлемдер осы Қағидалардың 16 жəне 
17-тармақтарында белгіленген ережелерге сəйкес бөлінеді.

5-тарау. Өңдеушілер арасында тарифтiк квоталарды бөлу əдiсі
23. Өңдеушілер арасында ІҚМ етiн əкелуге арналған тарифтік квоталарды бөлуді 

агроөнеркəсіптік кешенді дамыту саласындағы уəкiлеттi орган жүзеге асырады.
24. Тарифтік квоталарды бөлуге қатысу үшін өңдеушілер агроөнеркəсіптік кешенді дамыту 

саласындағы уəкiлеттi органға мынадай құжаттарды ұсынады:
əкелуге жоспарланған ІҚМ етінің көлемін, Өтінім берілген жылдың алдындағы толық жылда 

жəне Өтінім берілген жылдың тоғыз айында дайын тауардың əрбір түрінде дайын өнімді өндіру 
кезінде пайдаланылған шикізат көлемінде ІҚМ етінің үлесін көрсете отырып, осы Қағидаларға 
1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Өтінімді;

кəсіпорынның (дара кəсіпкерлер үшін – тамақ өнімдерін өндіретін (дайындайтын) объектіге 
есептік нөмір беру туралы (растау) анықтаманы) Өтінім берілген күннің алдындағы толық жыл-
да жəне Өтінім берілген жылдың тоғыз айында құжаттың қабылданғаны туралы статистика 
органының белгісі бар өнімді өндіру жəне жөнелту туралы статистика органдарына есебінің 
нотариат растаған көшірмесін (не салыстырып тексеру үшін құжаттың түпнұсқасын міндетті 
түрде ұсынған кезде көшірмені) ұсынады.

25. Егер барлық өңдеушілердің Өтінімдерінде көрсетілген ІҚМ етінің көлемі өңдеушілер 
үшін айқындалған тарифтік квота көлеміне тең немесе одан аз болса, онда тарифтік квота 
өңдеушілер арасында сұратылатын көлемдерге сəйкес бөлінеді.

26. Егер барлық өңдеушілердің Өтінімдерінде көрсетілген ІҚМ етінің көлемі өңдеушілер 
үшін бөлінген тарифтік квота көлемінен асып кетсе, онда тарифтік квотаның көлемі өңдеушілер 
арасында мынадай формулалар бойынша бөлінеді:

1)

мұндағы:
Vтұтыну – Өтінім берілген күннің алдындағы толық жылда ет өнімдерін өндіру үшін өңдеуші 

пайдаланған ІҚМ етінің көлемі, килограммен;
Р – кəсіпорынның өнімді өндіру жəне жөнелту туралы статистика органдарына беретін 

Өтінім берілген күннің алдындағы толық жылдағы есебінде (дара кəсіпкерлер үшін – тамақ 
өнімдерін өндіретін (дайындайтын) объектіге есептік нөмір беру туралы (растау) анықтамада) 
көрсетілген, өңдеуші өндірген ет өнімдерінің көлемі, килограммен;

К – осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес ет өнімдерін етке ауыстыру коэффициенті;
S – Өтінім берілген күннің алдындағы толық жылда дайын өнімді өндіру кезінде 

пайдаланылған шикізаттың жалпы көлеміндегі ет өнімдерін өндіру кезінде жəне өнім беруші 
елдерден əкелінген ІҚМ етінің үлесі, пайыздық мəнде; 

2)

мұндағы:
D – Өтінім берген барлық өңдеушілердің ІҚМ етін тұтынуының жалпы көлемінде əрбір 

өңдеушінің үлесі, пайыздық мəнде;
Vтұтыну – Өтінім берілген күннің алдындағы толық жылда барлық Өтінім берген өңдеушілер 

тұтынған ІҚМ етінің жиынтық көлемі, килограммен; 
3)

мұндағы:
V’trq – əрбір нақты өңдеуші үшін есептелген ІҚМ етін əкелуге арналған тарифтік квотаның 

көлемі;
Vtrq – өңдеушілер үшін ІҚМ етін əкелуге арналған тарифтік квотаның жалпы көлемі;
27. Егер өңдеуші өтінім берген ІҚМ етін əкелуге тарифтік квотаның көлемі осы Қағидалардың 

26 - тармағында көрсетілген формулалар бойынша, осы кəсіпорын үшін есептелген тарифтік 
квотаның көлемінен аз болса, онда өңдеушіге тарифтік квотаның өтінім берілген көлемі 
бөлінеді. Тарифтік квотаның қалған көлемі қалған өңдеушілер арасында ІҚМ етін тұтынудың 
жалпы көлеміндегі олардың үлестеріне пропорционалды түрде бөлінеді.

28. Осы Қағидалардың 26 - тармағында көрсетілген формулалар бойынша жүргiзiлген 
есептеулердің нəтижелері математикалық түрде тұтас санға дейiн дөңгелектенедi (кило-
грамм мəніне дейін).

29. Егер есептеу нəтижелері бойынша өңдеушіге бөлінген тарифтік квотаның көлемі 
тауардың коммерциялық пайдалы санынан кем болса, онда тарифтік квота мұндай өңдеушіге 
бөлінбейді, ал ол тұтынған ІҚМ етінің көлемі қалған өңдеушілерге тарифтік квотаның 
көлемдерін есептеу кезінде ет өнімдерін өндіру үшін пайдаланылған ІҚМ етінің жалпы көлемі 
есепке алынбайды.

30. Лицензияның қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін күнтізбелік он бес күннің ішінде 
өңдеушілер сауда қызметiн реттеу саласындағы уəкілетті органға тарифтік емес реттеу ша-
раларын қолдану туралы Еуразиялық экономикалық комиссиясының шешімімен бекітілген 
нысан бойынша кеден iсi саласындағы уəкiлеттi орган беретін лицензияның орындалғаны 
туралы анықтама ұсынады.

31. Кедендік əкелу баждарын төлеуден босатылуы болжанатын кедендік рəсімдерде ІҚМ 
етін əкелуді жүзеге асыратын өңдеушілерге тарифтік квота бөлінбейді.

Кедендік баждарды төлеуден босату іс-қимылдары тоқтатылған жағдайда, осындай 
өңдеушілер тарифтiк квоталарды бөлуге жалпы негізде қатысады.

32. Агроөнеркəсіптік кешенді дамыту саласындағы уəкiлеттi орган жыл сайын:
1) 1 қаңтардан бастап 1 қазанға дейін іс жүзінде əкелінген ІҚМ еті туралы деректерді 

ағымдағы жылғы бірінші жартыжылдықта өңдеушілер өндірген ет өнімінің көлемімен салы-
стырып тексереді;

2) есепті жылдан кейінгі жылдың 1 сəуіріне дейін іс жүзінде əкелінген ІҚМ еті туралы 
деректерді толық өткен жылы өңдеушілер өндірген ет өнімінің көлемімен салыстырады.

Егер өңдеушінің ІҚМ етін əкелу көлемі ІҚМ етіне қайта есептеген кезде өзі өндірген ет өнімінің 
көлемінен асып кеткен жағдайда, онда аталған өңдеуші кейінгі жылға тарифтік квоталардың 
көлемдерін бөлуге қатысу мүмкіндігінен айырылады.

33. Бөлінген тарифтік квота көлемін пайдаланбаған өңдеушілер кейінгі жылы тарифтiк 
квоталарды бөлуге қатыспайды.

Тарифтік квоталарды кейінгі жылдарға бөлу кезінде тарифтік квотаның бөлінген көлемін 
ішінара пайдаланған өңдеушілер үшін тарифтік квотаның мөлшері бұрын əкелінген көлемнен 
аспайтын деңгейде белгіленеді.

Қазақстан Республикасына еттiң жекелеген түрлерiн əкелуге арналған тарифтiк 
квоталардың көлемдерін сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында бөлу 

қағидаларына 1-қосымша

Нысан
Өтінім

____________________________________________________________________
(өңдеушінің толық атауы)

Мыналарды ІҚМ етінің (коды ЕАЭО СЭҚ ТН 0202)
________ тонна көлемінде) импортына квота бөлуді сұрайды.

Біздің кəсіпорнымызда дайын өнім өндірісінде ет шикізаты түрлерінің арақатынасы мы-
надай:

Дайын өнімнің 
атауы

Өндірістің көлемі (өтінім берілген күннің 
алдындағы толық жылда жəне өтінім 

берілген жылдың тоғыз айында)

Дайын өнім өндіру 
кезінде пайдаланыла-

тын ІҚМ етінің* үлесі, %

Əкелінетін шикізатты мақсатына қарай пайдалануға міндеттенеміз.
Бірінші басшы _______________(Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда))
Мөр орны (күні)
Ескерту:
ІҚМ еті* - ірі қара мал еті

Қазақстан Республикасына еттiң жекелеген түрлерiн əкелуге арналған тарифтiк 
квоталардың көлемдерін сыртқы сауда қызметіне қатысушылар арасында бөлу 

қағидаларына 2-қосымша

Ет өнімдерін етке аудару коэффициенттері
Өнім Коэффициент

Шұжық өнімдері (орташа коэффицент) 1,37
Пісірілген шұжықтар, жіңішке шұжықтар, сардельдер 1,2
Жартылай ысталған шұжықтар 1,7
Пісіріліп ысталған шұжықтар 2,0
Шикілей ысталған шұжықтар 2,5
Ет консервілері:
Шартты банкілерден қайта есептеу үшін 0,5
Салмағынан (тонна) қайта есептеу үшін 1,4
Ет-өсімдік консервілері 0,43

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15880 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
 ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 3 қазан            №351         Астана қаласы

«Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы 
№17 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

бұйырамын:
1. «Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 17 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10111 болып тіркелген, 
2015 жылғы 27 қаңтарда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға беру 
қағидаларында:

5-тармақтың 10) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«10) опера жəне балет өнерін дамыту үшін құрылған, жалпы алаңы кемінде 40 000 шар-

шы метр ғимараттарды, құрылыстарды, жабдықтарды жəне өзге мүлікті қамтитын кешендер 
түріндегі мəдениет объектілерін беру жағдайларын қоспағанда, тендерлік негізде жүзеге 
асырылады.»;

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару 
саясаты департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
енгізу үшін шаруашылық жүргізу құқығындағы «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді, сондай-ақ осы бұйрық мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін ресми жариялауға мерзімді 
баспасөз басылымдарына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-ре-
сурсына орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Заң 
департаментіне бұйрықтың осы тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі  Мəдениет жəне спорт министрі
___________ Б. Сұлтанов   ___________ А. Мұхамедиұлы
2017 жылғы 2 қазан  2017 жылғы 3 қазан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 18 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15904 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 5 қазан          №352           Астана қаласы

«Байқау кеңестері құрылатын шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарға қойылатын 
критерийлерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика Министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы 
№114 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Мемлекеттік мүлік туралы» 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 148-бабына сəйкес бұйырамын:

«Байқау кеңестері құрылатын шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік 
кəсіпорындарға қойылатын критерийлерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2015 жылғы 20 ақпандағы № 114 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10507 тіркелген, 2015 жылғы 19 сəуірде «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген байқау кеңестері құрылатын шаруашылық жүргізу 
құқығындағы мемлекеттік кəсіпорындарға қойылатын критерийлерде:

2-тармақтың 1) жəне 2) тармақшаларын мынадай редакцияда жазылсын:
«1) кəсіпорынның жарғылық капиталының мөлшері тиісті қаржы жылына белгіленген айлық 

есептік көрсеткіштің кемінде 10 000 еселік мөлшерін құрайды;
2) байқау кеңесі бар кəсіпорынды құру жағдайларын қоспағанда, кəсіпорынның штаттық 

қызметкерлерінің жалпы саны кемінде 100 адамды құрайды;».
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекеттік активтерді басқару 

саясаты департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін; 
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде қазақ жəне орыс тілдерінде қағаз жəне электрондық 
түрдегі оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға, сондай-ақ, 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Білім жəне ғылым министрі  Денсаулық сақтау министрі
__________ Е.Сағадиев  __________ Е.Біртанов
2017 жылғы 5 қазан   2017 жылғы 5 қазан

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 20 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15925 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 14 қыркүйек          №695              Астана қаласы 

 «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы 
саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 28 сәуірдегі 

№217  бұйрығына өзгерістер енгізу туралы 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1.  «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін атқарушының 2017 жылғы 28 сəуірдегі № 217 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15217 болып тіркелген, 
Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкінде 
2017 жылғы 21 маусымда жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

1-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«4) осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес «Қоршаған ортаға, санитариялық қорғау аймақтарына 

жəне санитариялық-қорғаныш аймақтарға, шикізатқа жəне өнімге зиянды заттардың жəне 
физикалық факторлардың рұқсат етілетін шекті шығарындылары мен рұқсат етілетін шекті 
төгінділері жөніндегі нормативтік құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық 
бақылауға жəне қадағалауға жататын эпидемиялық маңыздылығы жоғары объектілерді салу, 
реконструкциялау жəне кеңейту жобаларына, қалалық жəне ауылдық елді мекендердің, 
курорттық аймақтардың құрылыс салу бас жоспарларының жобаларына жəне егжей-тегжейлі 
жоспарлау жоспарларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«Қоршаған ортаға, санитариялық қорғау аймақтарына жəне санитариялық-қорғаныш 

аймақтарға, шикізатқа жəне өнімге зиянды заттардың жəне физикалық факторлардың рұқсат 
етілетін шекті шығарындылары мен рұқсат етілетін шекті төгінділері жөніндегі нормативтік 
құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоршаған ортаға, санитариялық қорғау аймақтарына жəне санитариялық-қорғаныш 

аймақтарға, шикізатқа жəне өнімге зиянды заттардың жəне физикалық факторлардың рұқсат 
етілетін шекті шығарындылары мен рұқсат етілетін шекті төгінділері жөніндегі нормативтік 
құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не оның сенімхат бойынша өкілі) үшін өтініш жасаған 

кезінде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:
1) қоршаған ортаға зиянды заттардың жəне физикалық факторлардың рұқсат етілген 

шекті шығарындылары мен рұқсат етілген шекті төгінділердің нормативтік құжаттамалары 
жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны алу үшін:

көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2- қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

өтініш;
қоршаған ортаға зиянды заттардың жəне физикалық факторлардың рұқсат етілген шекті 

шығарындылары мен рұқсат етілген шекті төгінділері бойынша нормативтік құжаттаманың 
жобасы;

порталға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2- қосымшаға сəйкес көрсетілетін 

қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;
қоршаған ортаға зиянды заттардың жəне физикалық факторлардың рұқсат етілген шекті 

шығарындылары мен рұқсат етілген шекті төгінділері бойынша нормативтік құжаттама 
жобасының электрондық көшірмесі;

2) санитариялық қорғау аймағының, санитариялық-қорғаныш аймақтарының нормативтік 
құжаттама жобасына санитариялық-эпидемиологиялық қорытындыны алу үшін:

көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

өтініш;
санитариялық қорғау аймағының, санитариялық-қорғаныш аймақтарының нормативтік 

құжаттама жобалары;
порталға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті 

алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;
санитариялық қорғау аймағының, санитариялық-қорғаныш аймақтарының нормативтік 

құжаттама жобасының электрондық көшірмесі;
3) шикізатқа жəне өнімге нормативтік құжаттама жобаларына санитариялық-

эпидемиологиялық қорытындыны алу үшін:
көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

өтініш;
шикізатқа жəне өнімге нормативтік құжаттама жобасы;
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес көрсетілетін қызметті 

алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы өтініш;
шикізатқа жəне өнімге нормативтік құжаттама жобасының электрондық көшірмесі.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде қосымша:
жеке басын куəландыратын құжат (жеке басын сəйкестендіру үшін);
өкіл жүгінген кезде:
жеке тұлғалар үшін сенімхаттың нотариалды куаландырған көшірмесі;
заңды тұлғалар үшін өкілеттілігін растайтын құжаттың көшірмесі (түпнұсқасы салыстыру 

үшін ұсынылады).
Мемлекеттік корпорацияда көрсетілетін қызметті алушыға дайын құжаттарды беруді жеке 

басын куəландыратын құжат жəне (не сенімхат бойынша оның өкілі) сенімхатты көрсеткен 
кезде қолхат негізінде оның қызметкері жүзеге асырады.

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжаттың деректері туралы, 
заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), дара кəсіпкерді мемлекеттік тіркеу тура-
лы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші мен Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік қызметтер 
көрсету кезінде көрсетілетін қызметті беруші немесе Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 
көрсетілетін қызметті алушының жазбаша келісімін алады.

Құжаттарды көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі немесе Мемлекеттік корпорация 
арқылы қабылдаған кезде көрсетілетін қызметті алушыға:

сұрау салудың нөмірі мен қабылданған күні;
сұрау салынып отырған мемлекеттік көрсетілетін қызметтің түрі;
қоса берілген құжаттардың саны мен атауы;
құжаттардың берілген күні;
құжаттарды ресімдеуге өтініш қабылдаған қызметкердің тегі, аты, əкесінің аты (бар 

болған кезде);
көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде), көрсетілетін 

қызметті алушы өкілінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болған кезде) жəне олардың байланыс 
телефондары көрсетілген тиісті құжаттардың қабылданғаны туралы қолхат беріледі.

Мемлекеттік корпорация нəтижені бір ай бойы сақтауды қамтамасыз етеді, содан кейін 
оларды көрсетілетін қызметті берушіге одан əрі сақтауға береді. Көрсетілетін қызметті алу-
шы бір ай өткен соң жүгінген жағдайда Мемлекеттік корпорацияның сұрау салуы бойынша 
көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні ішінде дайын құжаттарды көрсетілетін қызметті 
берушіге беру үшін Мемлекеттік корпорацияға жібереді.

Портал арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 
мемлекеттік қызметті көрсетуге сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе, сондай-ақ 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алған күні мен уақытын көрсете отырып хабар-
лама жіберіледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы тармақта көзделген тізбеге сəйкес құжаттардың топта-
масын толық ұсынбаған жəне (немесе) қолданылу мерзімі өтіп кеткен құжаттарды ұсынған 
жағдайларда, көрсетілетін қызметті беруші өтінішті қабылдаудан бас тартады.»;

көрсетілген стандартқа 1-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда 
жазылсын;

көрсетілген стандартқа 2-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда 
жазылсын;

көрсетілген стандартқа 3-қосымша осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда 
жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықтың қағаз жəне электронды түрдегі, қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмелерін 

Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеген күннен бастап 
күнтізбелік он күннің ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
Эталондық бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Əділет 
министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді; 

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

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-
ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан еспубликасының 
Денсаулық сақтау вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»   «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Ұлттық экономика министрі
министрі   ___________________Т.Сүлейменов
___________________ Д.Абаев 2017 жылғы 6 қазан
2017 жылғы 21 қыркүйек 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
 2017 жылғы 14 қыркүйектегі  №695 бұйрығына 1-қосымша

«Қоршаған ортаға, санитариялық қорғау аймақтарына жəне санитариялық-қорғаныш 
аймақтарға, шикізатқа жəне өнімге зиянды заттардың жəне физикалық факторлардың 

рұқсат етілетін шекті шығарындылары мен рұқсат етілетін шекті төгінділері жөніндегі 
нормативтік құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

нысан

Нысанның БҚСЖ бойынша коды
Код формы по ОКУД ___________________
КҰЖЖ бойынша ұйым коды
Код организации по ОКПО _____________

ҚазақстанРеспубликасы
Ұлттық экономика министрлігі
Министерство национальной 
экономики
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № 415 
бұйрығымен
бекітілген № 017/е нысанды медициналық 
құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық 
қызметтiң мемлекеттiк органының 
атауы
Наименование государственного 
органа санитарно-
эпидемиологической службы

Медицинская документация Форма № 017/у
Утверждена приказом Министра национальной 
экономики Республики Казахстан от «30» мая 
2015 года № 415

 
Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ __________
 «_______»___________________20 ж. ( г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама (Санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза)

____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама объектісінің толық атауы)
____________________________________________________________________________
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
____________________________________________________________________________
өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы жəне басқа да түрде (күні, нөмірі)
____________________________________________________________________________ 
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)
жүргізілді (проведена).
2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель)
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиістілігі), объектінің мекенжайы/

орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда) (полное наи-
менование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, 
телефон, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама объектісінің қолданылу аумағы
 (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) ___________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(қызмет түрі) (вид деятельности)
4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны подготовлены):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
7. Басқа ұйымдардың сараптама қорытындысы, егер бар болса
(Экспертное заключение других организации если имеются)
____________________________________________________________________________
қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)
8. Сараптама объектісінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы жəне (көрсетілетін 

қызметтерге, процестерге, жағдайларға, технологияларға, өндірістерге, өнімдерге) сараптама 
объектісін бағалау (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экс-
пертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции) 

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9. Құрылыс салуға арналған жер учаскесінің, реконструкция объектісінің сипаттамасы; 
өлшемдері, ауданы, топырақ түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру 
биіктігі, батпақтанудың болуы, желдің басым бағыттары, санитариялық-қорғаныш аймағының 
өлшемдері, сумен жабдықтау, кəріздеу, жылумен жабдықтау мүмкіндігі жəне қоршаған орта 
мен халықтың денсаулығына əсері, дүние тараптары бойынша бағдары) (Характеристика зе-
мельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, 
использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, 
господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность во-
доснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью 
населения, ориентация по сторонам света;)__________________________________________

_____________________________________________________________________________
10. Зертханалық жəне зертханалық-құрал-саймандық зерттеулер мен сынақтар 

хаттамалары, сондай-ақ бас жоспарлардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері 
(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а 
также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)____________________________

_____________________________________________________________________________
Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама объектісінің толық атауы)
__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) _________

______________________________________________________________________________
(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)
(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
____________________________________________________________________________
санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и 

гигиеническим нормативам) сəйкес келеді немесе сəйкес келмейді (соответствует или не 
соответствует)

_____________________________________________________________________________ 
(нужное подчеркнуть) керектісінің астын сызу
Ұсыныстар (Предложения):_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 

Қазақстан Республикасы Кодексінің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа 
и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет 
обязательную силу.

Бас мемлекеттiк санитариялық дəрiгер (орынбасары)
Главный государственный санитарный врач (заместитель)________________________  
Мөр орны    тегi, аты, əкесiнiң аты (бар болғанда), қолы
Место печати фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 14 қыркүйектегі  №695 бұйрығына  2-қосымша

«Қоршаған ортаға, санитариялық қорғау аймақтарына жəне санитариялық-қорғаныш 
аймақтарға, шикізатқа жəне өнімге зиянды заттардың жəне физикалық факторлардың 

рұқсат етілетін шекті шығарындылары мен рұқсат етілетін шекті төгінділері жөніндегі 
нормативтік құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды 

беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

нысан
______________________________________________

 мемлекеттік органның атауы
______________________________________________
өтініш берушінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда)

______________________________________________
жеке немесе заңды тұлғаның атауы,

мекенжайы
______________________________________________

жеке сəйкестендіру нөмірі/
бизнес сəйкестендіру нөмірі

______________________________________________
өтініш берушінің байланыс телефоны

Өтініш

Сізден_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(жобаның атауы)
жобалау құжаттамасына санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізуді жəне 

санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беруді сұраймын. 
Ақпараттық жүйелердегі заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға 

келісемін. 
Қосымша (құжаттардың көшірмелері):
1.
2.

Қолы
күні, айы, жылы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы  14 қыркүйектегі №695 бұйрығына 3-қосымша

«Қоршаған ортаға, санитариялық қорғау аймақтарына жəне санитариялық-қорғаныш 
аймақтарға, шикізатқа жəне өнімге зиянды заттардың жəне физикалық факторлардың 

рұқсат етілетін шекті шығарындылары мен рұқсат етілетін шекті төгінділері жөніндегі 
нормативтік құжаттама жобаларына санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына  3-қосымша

нысан
______________________________________

тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда), 
______________________________________
 көрсетілетін қызметті алушы ұйымның атауы
______________________________________
көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы қолхат

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 20-бабының 2) тармақшасын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
№___ бөлімі (мекенжайын көрсету) Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында 
көзделген тізбеге сəйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбауыңызға байланысты атап 
айтқанда:

жоқ құжаттардың атауы:
1) ____________________________;
2) ____________________________;
мемлекеттік қызмет көрсетуге (мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына сəйкес 

мемлекеттік көрсетілетін қызметтің атауын көрсету) құжаттарды қабылдаудан бас тартады.
Осы қолхат əрбір тарап үшін бір данадан 2 данада жасалды. 
(Мемлекеттік корпорация қызметкерінің) тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда) (қолы)

Орындаушы: тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда) _____________
тел.________
Алдым: тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда)/ көрсетілетін қызметті алушының қолы
20 __ жылғы «____» _______________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 20 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15914 
болып енгізілді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 10 қазан      №756       Астана қаласы 

«Қанды, оның компоненттерін дайындау, өңдеу, сақтау, 
өткізу номенклатурасын сондай-ақ, қанды, оның 

компоненттері мен препараттарын сақтау, құю ережелерін 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 6 
қарашадағы № 666 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 162-бабының 5-тармағына сəйкес бұйырамын: 

1. «Қанды, оның компоненттерін дайындау, өңдеу, сақтау, өткізу номенклатурасын сондай-
ақ, қанды, оның компоненттері мен препараттарын сақтау, құю ережелерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 6 
қарашадағы № 666 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді тіркеу тізілімінде № 5925 болып 
тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2010 жылғы 21 сəуірде № 56 (1852) жарияланған) мынадай 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

 бұйрықтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтіні өзгермейді:
«Қанды, оның компоненттерін дайындау, өңдеу, сақтау, өткізу номенклатурасын, 

қағидаларын, сондай-ақ, қанды, оның компоненттері мен препараттарын сақтау, құю 
қағидаларын бекіту туралы»;

бұйрықтың 1-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында «ережесі» деген сөздер 
«қағидалары» деген сөздермен ауыстырылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қанның, оның компоненттері мен препараттарының 
номенклатурасы: 

мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 92-1, 92-2, 92-3, 92-4-жолдармен толықтырылсын: 

92-1 Біріктірілген, жаңа мұздатылған, монодонорлық, лейкофильтрленген, 
вирустазартылған

доза

92-2 Біріктірілген, жаңа мұздатылған, монодонорлық, аферездік, лейкофиль-
трленген, вирустазартылған

доза

92-3 Біріктірілген, жаңа мұздатылған, полидонорлық, лейкофильтрленген, 
вирустазартылған

доза

92-4 Біріктірілген, жаңа мұздатылған, полидонорлық, аферездік, лейкофиль-
трленген, вирустазартылған

доза

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қанды жəне оның компоненттерін дайындау, қайта өңдеу, 
сақтау, өткізу қағидаларындағы: 

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Қанды жəне оның компоненттерін дайындау тəртібі»;
20-тармақтың 2), 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын: 
«2) аяқталмаған (толық емес) донациялау – эксфузияның нақты көлемі 50 мл. артық, 

венаның жəне (немесе) гемакон магистралінің бітелуі немесе донордың физиологиялық 
жəне психологиялық мəртебесінің күрт өзгеруі жəне донордың рəсімнен бас тарту себебінен 
нысаналы көлемге қол жеткізбей-ақ, рəсімді мəжбүрлі тоқтатуға байланысты жаңа алынған 
қанның жеткіліксіз эксфузиясы; 

3) болмаған донациялау (тесу) – нақты көлемі 50 мл. дейін қанды веналық қолжетімділікті 
жүзеге асырудың техникалық қиындықтарына немесе эксфузия рəсімін мəжбүрлі тоқтатуға 
байланысты қанды алу мүмкіндігінсіз болмаған венепункция.»; 

21, 22 жəне 23-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«21. 20-тармақтың 2) жəне 3) тармақшаларында көрсетілген аяқталмаған (толық емес) 

донациялау жəне болмаған донациялау (тесу) жағдайларында эксфузионист донорлық қан 
жəне (немесе) оның компоненттерін алуды тоқтатады. 

22. Аяқталмаған (толық емес) донациялау кезінде «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығының (құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелді) (бұдан əрі – № 907 бұйрық) 
6-қосымшасына сəйкес қан қызметі ұйымының медициналық есептеме құжаттамасының № 411/е 
нысанының «Донор қанын дайындауды есепке алу журналында» (бұдан əрі – № 411/е нысаны) 
тиісті жазба жүргізіледі, гемаконды кейінінен жоя отырып, есептен шығару актісі ресімделеді.

Венаның жəне (немесе) гемакон магистралінің бітелуі салдарынан болған сəтсіз вене-
пункция кезінде донордың қалауымен жаңа гемаконмен басқа жерге венаға қайтадан пунк-
циялау жүргізіледі. 

Донациялау рəсімін аяқтаудың қайталама сəтсіз əрекеті өткізілмеген (тесу) деп жіктеледі, 
№ 411/е нысандағы журналға тиісті жазба жүргізіледі. 

Аяқталмаған (толық емес) донациялаудан немесе өткізілмеген (тесу) донациялаудан кейін 
гемакондар есептен шығарылады жəне жойылады. 

Аяқталмаған (толық емес) донациялау кезінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2009 жылғы 10 қарашадағы № 680 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5934 болып тіркелген) Қан мен 
оның компоненттерін донациялау алдында донорды медициналық зерттеп-қарау қағидаларына 
5-қосымшада белгіленген қан мен оның компоненттерін донациялау түрлерінің арасындағы 
ең төменгі интервалдар сақталады.

Болмаған (тесу) донациялау кезінде қан мен оның компоненттерін донациялау түрлері 
арасындағы ең аз аралық интервалдар белгіленбейді.

23. Қанды жəне оның компоненттерін донациялау кезінде жанама реакциялар туындаған 
кезде алғашқы медициналық көмек көрсету осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес жүргізіледі.

Реакцияның түрі мен көрсетілген медициналық көмектің көлемі № 907 бұйрықтың 
6-қосымшасына сəйкес № 411/е нысандағы журналда жəне «Қан жəне оның компоненттерінің 
тұрақты донорының медициналық картасы» № 406/е нысандағы жəне «Қан жəне оның 
компоненттері донорының медициналық картасы» № 407/е нысандағы донор карталарын-
да тіркеледі.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

(Соңы. Басы 31-бетте) 

(Соңы 33-бетте) 

Vtrq

Vtrq
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«3-тарау. Қан компоненттерін плазмацитаферез əдістерімен дайындау тəртібі»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Қанды, оның компоненттерін алу үшін қайта өңдеу тəртібі»;
60-тармақ мынадай мазмұндағы 3-1) тармақшамен толықтырылсын:
 «60. Қанды жəне оның компоненттерін кезең кезеңмен таңбалау: 
 1) дайындау бөлімшесінде донациялау алдында: 
 негізгі жəне трансферттік қапшыққа компоненттің атауы, донациялау коды немесе дона-

циялау нөмірімен марка жабыстырылады;
 негізгі жəне трансферттік қапшықтардың зауыттық заттаңбасына донор туралы ақпарат 

(донордың тегі, аты, əкесінің аты (болған кезде), донациялау коды (марка нөмірі), қан тобы) 
жəне дайындау күні туралы ақпарат енгізіледі;

 негізгі қапшықтың зауыттық заттаңбасына қанды дайындау уақыты мен аяқталмаған до-
нациялау жағдайында қанның мөлшері туралы ақпаратты қосымша енгізу;

2) қанды фракциялағаннан кейін қан компоненттері бар қапшықтардың зауыттық 
заттаңбасында алынған компоненттің көлемін (мөлшерін) көрсету;

3) жарамдылықты анықтағаннан кейін қанның жəне оның компоненттерінің дозаларын 
таңбалау осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес қан компонентінің заттаңбасымен жүзеге 
асырылады;

3-1) біріктірген кезде компонент өнім кодымен таңбаланады, сондай-ақ пулға кірген 
компоненттердің барлық донациялаудың сəйкестендіру нөмірлері көрсетіледі;

 4) компонентті аз көлемдегі бөліктерге бөлген кезде компоненттің əрбір бөлігі осы 
компоненттің сəйкестендіру нөмірімен, сондай-ақ компонент дозасының осы пайдалануды 
бақылауды қамтамасыз ететін қосымша бірегей сəйкестендіргішпен таңбалау;

5) сəулелеуге ұшыраған компоненттер үшін компонентті сəулелеу процесін көрсететін 
радиацияға сезімтал заттаңбаларды пайдаланылану жүргізіледі.»;

72-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«72. Жаңа мұздатылған плазма (бұдан əрі – ЖМП) консервіленген, жаңа алынған қанды 

центрифугалаудан кейін немесе жабдық өндірушінің нұсқаулығына сəйкес плазмаферез 
əдісімен қан донациясынан кейінгі алғашқы 18 сағаттың ішінде мұздату əдісімен алынады.

Дайындалған қанның немесе плазманың дозасы валидацияланған арнайы жабдық арқылы 
+200С+240С температурасына дейін жедел мұздатылған кезде ЖМП дайындау мерзімі қан до-
нациясынан кейінгі 24 сағатқа дейін ұзартылады. 

Қанды центрифугалау жəне фракциялау өндірістік регламентке – қан қызметі ұйымында 
əзірленетін ЖМП алудың құжатталған рəсіміне сəйкес жүргізіледі. 

Центрифугалаудан кейін плазма механикалық экстрактор (немесе автоматты фракциона-
тор) арқылы трансферттік қапшыққа ауыстырылады, қажетті гематокритті қамтамасыз ету үшін 
ЭМ бар қапшықтағы глобулиндік масса үстінен биіктігі 2-3 сантиметр плазма қалдырылады.

Көлемі 230 мл. артық қан компонентін алу үшін аферез əдісімен немесе жаңа алынған 
қан дозаларынан алынған плазма монодонорлық жəне полидонорлық компонент түрінде 
біріктіріледі. 

Монодонорлық біріктірілген плазма бір донациялау коды бар бір донордан алынған плаз-
ма дозаларын немесе донациялау кодтары əртүрлі бір донордан алынған плазма дозаларын 
біріктірген кезде өндіріледі. 

Полидонорлық біріктірілген плазма АВО жүйесі бойынша қан тобын сəйкестендіру қағидатын 
сақтай отырып, донациялау кодтары əртүрлі екі немесе одан артық донордан алынған плазма 
дозаларын біріктіру жолымен өндіріледі. 

Плазманы мұздату қан қызметі ұйымында пайдаланылатын жабдық өңдірушісінің 
нұсқаулығына сəйкес жүзеге асырылады. 

Педиатриялық (неонатологиялық) бейіндегі реципиенттердің физиологиясын ескере оты-
рып, ЖМП кейіннен карантинделіп, аз көлемге бөлінеді.»;

75, 76-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«75. ЖМП карантиндеуді ықтимал «серонегативтік терезе» (зертханалық тестілеу 

кезінде анықталмайтын инфекциялық үдеріс кезеңі) кезеңде донорлық қан компоненттерінің 
инфекциялық қауіпсіздігін арттыру мақсатында жүзеге асырады.

Карантиндеуге медициналық мақсаттарда жарамды ЖМП жіберіледі. ЖМП карантиндік 
сақтау мұздатылған күйі -250С бастап -300С дейінгі температурада рұқсатсыз кіру шектелген 
жеке үй-жайда, тиісінше таңбалау мен температураны бақылау қондырғылары бар арнайы 
тоңазытқыш жабдығында жүргізіледі.

Донорды трансфузиялық инфекцияларға қолданыстағы заңнама талаптарына сəйкес 
зертханалық қайта тестілеу карантиндеудің міндетті шарты болып табылады. Трансфузиялық 
инфекцияларға екі кезеңдік тестілеу əдісін пайдаланған кезде карантиндеу мерзімі 4 айға 
дейін қысқартылады. 

Донор карантиндеу мерзімі аяқталған соң қайталама зертханалық тестілеуге келмеген 
жағдайда плазманы карантиндеу мерзімі дайындау күнінен бастап 12 айға дейін ұзартылады.

Егер донорды қайта зерттеп-қарау дайындау күнінен бастап 12 айдың ішінде донордың 
келмеуі себебінен жүргізілмесе немесе қан қызметі ұйымдарында құю үшін жарамды плазманың 
резервтік қорын толықтыру қажеттілігі туындағанда плазма карантиннен алынады.

 Карантиннен алынған плазма:
 өнімнің мəртебесін өзгертпей-ақ, нақты қасиеттерді ескере отырып, медициналық 

мақсатта беріледі;
 қосымша қасиеттерді бере отырып, қосымша өңдеуге жіберіледі жəне өнім мəртебесін 

өзгерте отырып, медициналық пайдалану үшін беріледі. 
Карантин уақыты сақтау немесе карантин мерзімі аяқталғаннан кейін трансфузиялық 

инфекцияларға зертханалық тестілеудің алғашқы оң нəтижелері анықталған кезде қан 
қызметі ұйымында сақталатын алдыңғы барлық донациялардың қан компоненттері алынады, 
«абсолюттік жарамсыз» деп таңбаланады, есептен шығарылады жəне жойылады.

Карантиндеу мерзімінің аяқталуына донорды зерттеп-қараудың қайталама теріс нəтижелері 
кезінде ЖМП «Карантинделген» деген сөзбен қосымша таңбаланады жəне медициналық 
мақсаттарды пайдаланылады. 

Карантиндеудегі плазманы тіркеу № 907 бұйрығының 6-қосымшасына сəйкес № 419/е 
нысанына сəйкес жүргізіледі. 

76. Криопреципитатты дайындау үшін жаңа алынған қаннан, сонымен бірге аферез жолы-
мен алынған ЖМП пайдаланылады.

ЖМП +20С+60С температурада 10-12 сағат бойы ериді. «Көбік қар» түріндегі еріген ЖМП 
20С+60С температурасында қатты центрифугаланады.

Центрифугалаудан кейін криопреципитаты алынған супернатант алынады, гемаконда 20-
40 мл. мөлшеріндегі концентрат қалады. 

Алынған криопреципитат -250С бастап -350С дейінгі температурада жылдам мұздатылуға 
ұшырайды. 

Криопреципитатты сақтау -250С бастап -350С дейінгі температурада 36 ай бойы, -180С 
бастап -250С дейінгі температурада, 3 ай бойы жүзеге асырылады. 

Қан компоненттерін емдік мақсатта пайдаланатын медициналық ұйымдар криопреципитаты 
алынған плазманың қажет еткенде криопреципитаты алынған супернатант қан компоненті бо-
лып танылады жəне медициналық ұйымдардан келген өтінімге сəйкес көлемде дайындалады.

Криопреципитаты алынған плазманы сақтау -250С бастап -350С дейінгі температурада 36 
ай, -180С бастап -250С дейінгі температурада, 3 ай бойы жүзеге асырылады. 

Медициналық ұйымдардан криопреципитаты алынған плазмаға арналған өтінімдер келме-
ген кезде өңдіріс уақытында супернатант өңдіріс шығыны ретінде жойылады.»;

5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Гемопоэздің жасушаларын дайындау, қайта өңдеу жəне сақтау тəртібі»;
6- тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Қанды жəне оның компоненттерінің жарамдылығын, клиникалық таңбалауды, 

сақтауды анықтау тəртібі»;
93, 94-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«93. Дайындалған қан жəне оның компоненттерін тану туралы қорытынды шешім 

қабылданатын кезде жарамдылықты анықтау рəсіміне ұшырайды:
бір донациялаудан алынған барлық өнім медициналық пайдалану үшін жарамды болып 

танылады;
бір донациялаудан алынған барлық өнім медициналық пайдалану үшін жарамсыз бо-

лып танылады;
бір донациялаудан алынған өнімнің (компонент) бөлігі медициналық пайдалану үшін жарам-

ды болып танылады, ал бір бөлігі медициналық пайдалану үшін жарамсыз болып танылады.
Медициналық пайдалану үшін жарамсыз болып танылған өнім өңдіріс шығыны ретінде 

танылады жəне анықталу барысында есептен шығарылады жəне жойылады.
94. Бір донациялаудан алынған барлық өнім мынадай жағдайда медициналық пайдалану 

үшін жарамды болып танылады:
1) мерез, АИТВ 1, 2, В гепатиті (бұдан əрі – ВГВ) жəне С гепатиті (бұдан əрі – СГВ) 

маркерлеріне ИФТ (ИХЛТ) иммунологиялық скринингінің теріс нəтижелері;
2) АИТВ 1, 2 РНК, СВГ жəне ВВГ ДНК бар-жоғына ПТР-скрингілеудің теріс нəтижелері;
3) АлАт қалыпты көрсеткіші;
4) бруцеллезге теріс реакция;
5) АВО жүйесі мен резус тиістілігі бойынша топтық тиістілікті белгілеу, қан сарысуын-

да тұрақты емес антиэритроциттік, аутоиммундық, ерекше емес антиденелердің жоқтығы;
6) контейнерде донациялау мен қан компоненттерін сəйкестендіруге мүмкіндік беретін 

бастапқы таңбалау мен технологиялық заттаңбаның болуы.»;
мынадай мазмұндағы 94-1, 94-2-тармақтармен толықтырылсын:
«94-1. Бір донациялаудан алынған барлық өнім мынадай жағдайда медициналық пайда-

лану үшін жарамсыз болып танылады: 
1) мерез, АИТВ 1, 2, В жəне С гепатиттері маркерлеріне ИФТ (ИХЛТ) иммунологиялық 

скринингінің бастапқы оң нəтижелері;
2) АИТВ 1, 2 РНК, СВГ жəне ВВГ ДНК бар-жоғына ПТР-скрингілеудің оң нəтижелері;
3) АлАт нормасының жоғары болғаны; 
4) бруцеллезге оң реакция;
5) зертханалық зерттеулер нəтижелерінің жоқтығы;
6) бактериялық контаминация белгілері ретінде мөлдір болмау, үлпектің жəне/немесе 

пленканың бар болуы; 
7) контейнерде донациялау мен қан компоненттерін сəйкестендіруге мүмкіндік беретін 

бастапқы таңбалау мен технологиялық заттаңбаның жоқтығы;
8) донордың донациялауға абсолюттік қарсы көрсетілімдері бар тұлғалардың дерекқорында 

есепте тұрғаны анықталған кезде.
94-2. Бір донациялаудан алынған өнім (компоненттер) мынадай жағдайда медициналық 

пайдалану үшін жарамсыз деп танылады:
1) тұрақты емес, антиэритроциттік, аутоиммундық, ерекше емес антиденелер анықталған 

кезде, бұл ретте құрамында эритроциттер бар қан компоненттері мен тромбоциттер жойыла-
ды, ал плазма фракциялау үшін жарамды деп танылады; 

2) Келл антигені анықталғанда, бұл ретте құрамында эритроциттер бар қан компоненттері 
мен лекоциттік-тромбоциттік қабаты жойылады, плазма мен тромбоциттер медициналық пай-
далану үшін жарамды деп танылады; 

3) қан тобы мен резус-тиістілікті бастапқы жəне растау тестілеу нəтижелерінің 
сəйкеспеушілігі анықталғанда, бұл ретте құрамында эритроциттер бар қан компоненттері мен 
тромбоциттер жойылады, ал плазма фракциялау үшін жарамды деп танылады; 

4) плазмада хиллездің орташа белгілері бар болғанда құрамында эритроциттер бар қан 
компоненттері мен тромбоциттер клиникалық пайдалану жарамды деп танылады, плазма 
фракциялау үшін жарамды деп танылады; 

5) көзбен анықталатын гемолиз жəне (немесе) құрамында эритроциттер бар 
компоненттерінде ұйытынды бар болғанда ол жойылады, плазма мен тромбоциттер 
медициналық пайдалану үшін жарамды деп танылады; 

6) бір қан компоненті контейнерінің тұмшалап жабылуының бұзылуы, бұл ретте осы қан 
компоненттері жойылады, қалған компоненттер медициналық пайдалану үшін жарамды бо-
лып танылады; 

7) бір қан компонентінің контейнерінде донациялау мен қан компоненттерін сəйкестендіруге 
мүмкіндік беретін бастапқы таңбалаудың жəне (немесе) технологиялық заттаңбаның жоқтығы, 
бұл ретте осы компонент жойылады, ал қалғандары медициналық пайдалану үшін жарамды 
болып танылады; 

8) сапа стандарттарындағы бақылау көрсеткіштерінің ауытқуына немесе өңдіріс кезіндегі 
техникалық олқылыққа байланысты өзге де сəйкес келмеушіліктер, бұл ретте осы компо-
нент жойылады, ал қалғандары медициналық пайдалану үшін жарамды болып танылады.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қанды, оның компоненттері мен препараттарын сақтау, 
құю қағидаларында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«2-тарау. Қанды, оның компоненттері мен препараттарын негіздеу жəне ресімдеу тəртібі»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«3-тарау. Құрамында эритроциттер бар қан компонеттерін кұюдың тəртібі»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«4-тарау. Құрамында эритроциттер бар қан компонеттерін педиатрияда құюдың 

ерекшеліктері»;
5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«5-тарау. Плазмалық-коагуляциялық гемостаз түзеткіштерін құю тəртібі»;
6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«6-тарау. Тромбоциттерді құю тəртібі»;
7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«7-тарау. Гранулоциттерді құю тəртібі»;
8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«8-тарау. Қан препараттарын құю тəртібі»;
9-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын: 
«9-тарау. Қанды ауыстырып құю»;
мынадай мазмұндағы 10-тараумен толықтырылсын:
 «10-тарау. ГДЖ трансплантацияланған пациенттерге қан препараттары мен компоненттерін 

құю.
151. Донор мен реципиенттің АВ0 жүйесі бойынша қан тобы сəйкес келмеген жағдайда ГДЖ 

транспланттаудан кейін бекітілген сіңісіп кетуі мен қан тобын ауыстырғанға дейін донорлық 
қан компоненттерін таңдау осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес донор мен реципиент 
қанының АВ0 жүйесі бойынша ауқымды, аз, ауқымды жəне аз үйлесімділігі кезінде донорлық 
қан компоненттерін таңдау схемасы бойынша жүзеге асырылады. 

152. Донор мен реципиенттің қаны Rh-факторы бойынша сəйкес келмеген жағдайда, егер 
донор Rh –оң, ал реципиент Rh-теріс болса – 1-28 күндері Rh-теріс эритроциттер, 29-күннен 
бастап - Rh-оң эритроциттер; егер донор Rh-теріс, ал реципиент Rh-оң болса - Rh- теріс эри-
троциттер пайдаланылады.

153. Миелоинфузия алдында реципиентпен бір қан тобындағы қан компоненттері пай-
даланылады.

154. Миелоинфузиядан кейін - донорлық АВ0-типіне АВ0-антиденелері шықпағанша 
жəне антиглобулиндік тест теріс болғанға дейін 0 тобының компоненттері пайдаланылады.

155. 60-шы күннен бастап АВ0 қан тобы мен резус-факторды анықтау жүргізіледі.
Химера анықталған жағдайда қан компоненттерінің топтық тиістілігін анықтау осы 

қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес донор мен реципиент қанының АВ0 жүйесі бойынша 
ауқымды, аз, ауқымды жəне аз үйлесімділігі кезінде донорлық қан компоненттерін таңдау 
сызбасы бойынша жүргізіледі. 

Қан тобын донорлық қанға ауыстырғанын растағаннан кейін донорлық АВ0 мен Rh- 
тиістілігіндегі қан компоненттері пайдаланылады.

156. Жуылған эритроциттер негізінен трансфузиялық орта ретінде пайдаланылады.
Мыналар эритроциттер трансфузиясының айғақтары болып табылады: 
гемоглобин деңгейінің бір литге шаққанда 80 грамнан (бұдан əрі – г/л) аз төмндегені аз 

жəне эритроциттер саны 2,0*10 12 төмен;
белсенді қан кету жағдайында гемоглобин деңгейі 100 г/л төмен (мұрыннан ұзақ мерзімді қан 

кету, геморрагиялық цистит, АІШ қан кету, өкпе геморажы немесе ішкі қан кетуге күдіктенгенде);
клиникалық тұрақсыз пациентте гемоглобин деңгейінің 100 г/л-ден төмендегені 

(полиағзалық жетіспеушілік, шок, сепсис, ішек ТҚҚР 4-кезең); 
ілеспелі жүрек, өкпе, тіндерге оттегі жеткізуді бірталай төмендетуге əкелетін 

церебровакулярлық аурулар кезінде гемоглобин деңгейінің 100 г/л-ден төмен болу;
қанды айналымдағы қанның көлемі (бұдан əрі – АҚК) 15% артық көлемінде жіті жоғалту 

немесе 24 сағаттың ішінде гемоглобин деңгейінің децилитрге шаққанда 20 милигграм (бұдан 
əрі - мг/дл) жəне одан төмен; 

хирургиялық араласуға дайындалған кезде қанды АҚК 15% артық көлемінде күтілетін жіті 
жоғалту кезінде гемоглобин деңгейі 100 г/л аз.

Құрамында эритроцит бар трансфузиялық ортаны мөлшерлеу есептерге негізделеді: 
пациенттің дене салмағының 10-15 мл/кг. 

Трансфузия тамыр ішіне сағатына дене салмағының килограмына шаққанда сағатына 3-5 
миллилитр (бұдан əрі – мл/кг/сағат) жылдамдықта 2-4 сағаттың ішінде жүргізіледі.

Бір дозаның көлемі 250 мл шамасында болғанда бір уақытта 2 доза трансфузиялау 
жүзеге асырылмайды. 

158. Негізінен бір донордан алынған тромбоциттер пайдаланылады. Тромбоциттер транс-
фузиясына айғақтар: 

клиникалық тұрақты қан кетуде белсенді қан кету болмаған кезде тромбоциттер деңгейінің 
миролитрде кемінде 20 мыңға (бұдан əрі – мың/мкл) төмендеуі; 

ДТҰ жағдайында ААҚ тромбоциттер деңгейі жылдам түскен кезде қан кету белгілері бар 
пациенттерде қанның жалпы талдауында тромбоциттер деңгейі 50 мың/мкл аз;

инвазивтік рəсімдерге дайындалғанда немесе олардан кейін тромбоциттер деңгейі 80 
мың/мкл аз;

эритроциттер трансфузиясын талап ететін өмірге қауіп төндіретін белсенді қан кету 
жағдайында тромбоциттер деңгейі 100 мың/мкл аз, ішке қан кету, бассүйек ішіне қан кету 
немесе бауыр биопсиясын жасауға дайындалғанда қан кетудің жоғары қауіпі жағдайында. 

Құрамында тромбоциттер бар трансфузиялық ортаны мөлшерлеу мына есептерге 
негізделеді: пациент денесінің 10 кг шаққанда 70*109 жасушасы бар 1 доза. 

Трансфузия тамыр ішіне сағатына 10 мл/кг жылдамдықта жүргізіледі. 
Енгізудің ең аз уақыты 30 минут, бұрын трансфузиялық реакциялар болған кезде транс-

фузия ұзақтығы 4 сағатқа дейін ұзарады.»;
осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес 6-қосымшамен толықтырылсын. 
2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті 

ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде оның 

көшірмелерін қағаз жəне электронды түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің Эталондық бақылау банкіне 
қосу 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 Денсаулық сақтау министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсына орналастыруды;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
вице-министрі Л. М. Ақтаеваға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрі  Е.БІРТАНОВ

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің
 2017 жылғы 10 қазандағы №756 бұйрығына қосымша

Қанды, оның компоненттері мен препараттарын сақтау, 
құю қағидаларында 6-қосымша

Донор мен реципиент қанының АВ0 жүйесі бойынша ауқымды, аз, ауқымды жəне 
аз үйлесімділігі кезінде донорлық қан  компоненттерін таңдау сызбасы

Рецииенттің 
қан тобы

Донор-
дың қан 

тобы

Эритроциттер 
мен грануло-

циттер

Тромбоциттер 
мен плазма

АВ0 ауқымды сəйкес 
келмеуі – реципиентте 
донордың антигендеріне 
қарсы антиденелер бар

0 А 0 А, АВ
0 В 0 В, АВ
0 АВ 0 АВ
А АВ А, 0 АВ
В АВ В, 0 АВ

АВ0 аз сəйкес келмеуі 
– донорда реципиенттің 
антигендеріне қарсы анти-
денелер бар 

А 0 0 А, АВ
В 0 0 В, АВ

АВ 0 0 АВ
АВ А А, 0 АВ
АВ В В, 0 АВ

Ауқымды жəне аз АВ0 
сəйкес келмеуі

А В 0 АВ
В А 0 АВ

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 31 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15948 
болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 16 қазан        №763       Астана қаласы 

Қазақстан Республикасында анестезиологиялық және 
реаниматологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру 

стандартын бекіту туралы 

 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 
2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес 
бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында анестезиологиялық жəне 
реаниматологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарты бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті 
ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде оның 

көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялауға 
жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Зан қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəлеметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
вице-министрі Л. М. Ақтаеваға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрі Е.БIРТАНОВ

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы 16 қазандағы № 763 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасында анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Қазақстан Республикасында анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек 

көрсетуді ұйымдастыру стандарты (бұдан əрі - Стандарт) «Халық денсаулығы жəне 
денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
Кодексінің (бұдан əрі - Кодекс) 7-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне 
амбулаториялық-емханалық, стационарлық жəне стационарды алмастыратын деңгейлерде 
халыққа анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсетуді ұйымдастырудың 
жалпы қағидаттарын белгілейді. 

2. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кəсіпорындар, жауапкершілігі 
шектеулі серіктестіктер, акционерлік қоғамдар болып табылатын ұйымдарды қоспағанда, 
анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының 
штаттары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 7 сəуірдегі № 
238 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
6173 болып тіркелген) үлгі штаттары мен штат нормативтеріне сəйкес белгіленеді.

3. Осы Стандартта пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар:
1) анестезиологиялық əдіс – бұл пациентті операциялық жарақаттардан қорғауға 

бағытталған, қазіргі заманғы наркоздың барлық компоненттерін қамтамасыз ететін жəне 
оперативті араласу барысында, инвазиялық зерттеу əдістері кезінде, операциядан 
кейінгі кезеңде өмірлік маңызды ағзалар мен жүйелердің қызметін қолдаушы емдік жəне 
диагностикалық іс-шаралар кешені;

3) анестезиологиялық көмек – науқасты хирургиялық араласулар, босандыру, таңу, 
инвазиялық араласулар мен зерттеу əдістері кезінде зақымдаушы факторлардан қорғауға 
бағытталған шаралар кешені;

4) денсаулық сақтау ұйымының дəрiлiк формуляры - қазақстандық ұлттық дəрілік 
формулярдың негізінде қалыптастырылған жəне уəкілетті орган айқындайтын тəртіппен 
денсаулық сақтау ұйымының басшысы бекіткен, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық 
көмек көрсетуге арналған дəрілік заттардың тізбесі;

5) қарқынды терапия – ағзалар мен жүйелердің функцияларын жасанды қолдау немесе 
олардың алмастыру əдістерін пайдалана отырып, науқасты өлімге əкелетін, бірақ алдын 
алуға болатын функциялық жəне метаболизмдік бұзылулардың профилактикасы жəне емі;

6) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмек – 
əлеуметтік медициналық сақтандыру қорының активтері есебінен медициналық көрсетілетін 
қызметтер тұтынушыларға ұсынылатын медициналық көмек көлемі;

7) реаниматологиялық көмек – науқастар мен зардап шеккендерді өмірінің ақырғы кезеңінен 
(реанимация) шығаруға, сондай-ақ жіті пайда болған аурулардың, жарақаттар, операциялық 
араласулар жəне осы бұзылуларды туыңдатқан себептерге қарамастан басқа да қиын 
жағдайлардың салдарынан бұзылған организмнің өмірлік маңызды функцияларын қалпына 
келтіру жəне қолдауға (қарқынды терапия) бағытталған шаралар кешені;

8) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан əрі – ТМККК) – «Тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 15 желтоқсандағы № 2136 қаулысына сəйкес 
айқындалатын Қазақстан Республикасының азаматтарына жəне оралмандарға көрсетілетін 
медициналық қызметтер көрсетудің тізбесі бойынша бірыңғай медициналық көмектің көлемі. 

2-тарау. Қазақстан Республикасында анестезиологиялық жəне 
реаниматологиялық көмек көрсететін ұйымдардың қызметінің негізгі бағыттары
4. Анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсететін медициналық 

ұйымдардың (бұдан əрі – МҰ) қызметінің негізгі бағыттары:
1) пациенттерге білікті жəне мамандандырылған медициналық көмекті көрсету;
2) операциялар, босандыру, мамандандырылған диагностикалық жəне емдеу емшаралары 

кезінде дайындық жəне оны жүргізу бойынша іс-шаралар кешенін жүзеге асыру;
3) аурудың, жарақаттанудың, операциялық араласулар, босандырудың салдарынан 

олардың қызметі тұрақтанғанға дейін əртүрлі қиын жағдайлар кезінде организмнің бұзылған 
өмірлік маңызды функцияларын қалпына келтіру жəне қолдау бойынша ауқымды іс-шаралар 
кешенін жүргізу;

4) пациенттердің өмір сүру қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында емдеудің барлық 
сатысындағы іс-əрекет сабақтастығы;

5) теориялық білім деңгейін тұрақты арттыру, практикалық дағдылардын жетілдіру жəне 
медицина персоналын анестезиология жəне реанимация саласындағы практикалық дағдыларға 
үйрету болып табылады.

5. Анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсету мынадай нысандарда 
жүзеге асырылады:

1) амбулаториялық-емханалық көмек (тəулік бойы медициналық байқау мен емдеу 
көзделмеген жағдайларда); 

2) стационарлық көмек (тəулік бойы медициналық байқау жəне емдеу қамтамасыз етілетін 
жағдайларда);

3) стационарды алмастыратын көмек (тəулік бойы медициналық байқау мен емдеуді талап 
етпейтін медициналық байқау мен емдеу көзделмеген жағдайларда).

6. Анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек мынадай денсаулық сақтау 
ұйымдарының бөлімшелерінде:

1) анестезиология жəне реанимация тобында (бұдан əрі – Топ);
2) анестезиология бөлімшесінде (бұдан əрі – АБ);
3) реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшесінде (бұдан əрі – РҚТБ);
4) анестезиология, реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшесінде (бұдан əрі – АРҚТБ);
5) анестезиология, реанимация жəне қарқынды терапия орталығында (бұдан əрі – АРҚТО) 

жүзеге асырылады.
7. Анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмекті жүзеге асыратын денсаулық сақтау 

ұйымының бөлімшелерін медициналық техникамен, медициналық мақсаттағы бұйымдармен 
жəне медициналық жиһазбен жарақтандыру тізбесі осы Стандартқа 1-қосымшада келтірілген. 

8. Халыққа анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмекті «Анестезиология жəне 
реаниматология (ересектердің, балалардың)» немесе «Анестезиология жəне реаниматоло-
гия (перфузиология, токсикология) (ересектердің)», «Анестезиология жəне реаниматология 
(перфузиология, токсикология, неонаталдық реанимация) (балалардың)» мамандығы бой-
ынша маман сетификаты бар мамандар (бұдан əрі – дəрігер анестезиолог-реаниматолог) 
«Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттауды жүргізу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 28 тамыздағы № 693 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12134 болып тіркелген) бекітілген нысана сəйкес көрсетеді. 

9. Денсаулық сақтау ұйымының анестезиология жəне реаниматология бөлімшесін жоғары 
біліктілік санаты (немесе жоғары болмаған кезде, бірінші) бар кəсіби даярлық деңгейі жоғары 
анестезиолог-реаниматолог дəрігер басқарады.

3-тарау. Қазақстан Республикасында анестезиологиялық жəне 
реаниматологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру

10. Халыққа анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек меншік нысанына 
қарамастан медициналық ұйымдарда ТМККК шеңберінде, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде жəне ақылы негізде көрсетіледі.

11. Анезтезиология мен реаниматологияның бөлімшелері хирургиялық бөлімшелерге жəне 
операциялық блокқа тікелей жақын орналастырылады. 

12. Əрбір операциялық бөлменің (немесе таңу бөлмесіндегі) операциялық блогында ане-
стизолог-реаниматолог дəрігерлерге арналған жұмыс орындары жабдықталады жəне наркоз-
тыныс алу жəне бақылау-диагностикалық аппаратурамен (кардиомонитор, пульсоксиметр жəне 
басқа), вакуумды аспиратормен, дефибрилятормен, шприцті дозатормен, кеңірдектің интуби-
циясына арналған қажетті дəрілік препараттар жинағы жəне керек-жарақтары бар анестизолог 
үстелімен жарақтандырылады. Ургенттік операциялық бөлмеде шұғыл анестезия жүргізу үшін 
аппаратура мен керек-жарақтар жұмысқа үнемі дайын болуы керек. 

13. Денсаулық сақтау ұйымдарындағы операциялық блоктың аумағында операциялық 
үстелді босатуға жəне реанимация мен қарқынды терапия бөлімшесінің төсектерін тиімді 
пайдалануға мүмкіндік беретін «ояту» палатасы (науқастың анезтезиядан шығуы үшін) 
ұйымдастырылады. «Ояту» палатасына хирургиялық араласудан кейін толығымен есі қалпына 
келгенше, тыныс алу мен қан айналымы тұрақтанғанға дейін, кейіннен бейінді бөлімшеге не-
месе медициналық көрсетілімдер болған жағдайда анестезиология жəне реаниматология 
бөлімшесіне ауыстырылып, науқастар қарқынды бақылауға орналастырылады. Анестезиядан 
(наркоздан, операциядан) кейін науқастың оянуы анестезиологиялық картада айқындалады.

14. «Ояту» палатасында жұмыс жасау үшін анестезилогия жəне реаниматоло-
гия бөлімшесінің қызметкерлері ішіндегі анестезиолог-реаниматолог дəрігерлер мен 
мейіргерлерден (анестезисттен) құралған уақытша бригада құрылады.

15. Халыққа шұғыл көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының қабылдау 
бөлімшесінде реанимациялық палата немесе реанимациялық зал (РҚТБ немесе АРҚТБ 
құрамына кіреді) ұйымдастырылады. Реанимациялық палатада немесе реанимациялық зал-
да шұғыл көмекті РҚТБ немесе АРҚТБ анестезиолог-реаниматологтары қамтамасыз етеді. 

16. Халыққа анестезиологиялық көмек көрсету анестезиологиялық əдістерді жүргізуді 
көздейді жəне: 

1) пациенттерді (ерсектер мен балаларды) анестезияға жəне операцияға дайындауды;
2) əртүрлі анестезия əдістерін жүргізу;

3) хирургиялық емдеу кезінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз етуді;
4) анестезиядан кейін қалпына келтіру кезінде пациентті қадағалап- қарауды қамтиды. 
17. Анестезиологиялық əдістерді жүргізбес бұрын анестезиолог-реаниматолог дəрігер:
1) негізгі жəне қосарласқан ауруларды есепке ала отырып пациенттің функциялық жай-

күйін бағалауды; 
2) анестезия мен операциялық араласуға психологиялық тұрғыдан дайындау мақсатында 

коммуникациялық өзара қарым-қатынастар (дəрігер-науқас) шеңберінде науқаспен қарам-
қатынасты;

3) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
20 мамырдағы № 364 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11386 болып тіркелген) инвазиялық араласулар кезінде пациенттің ерікті түрдегі 
жазбаша келісімінің нысаны бойынша кейіннен анестезиологиялық қамтамасыз етуге, сондай-
ақ «Қанды, оның компоненттерін дайындау, өңдеу, сақтау, өткізу номенклатурасын сондай-
ақ, қанды, оның компоненттері мен препараттарын сақтау, құю ережелерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін аткарушының 2009 жылғы 6 
қарашадағы № 666 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 5925 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 666 бұйрық) бекітілген Қанды, оның компоненттерін 
жəне препараттарды құю ережесінің 4-қосымшасына сəйкес нысан бойынша донорлық 
қанның компоненттері мен (немесе) препараттарын құюға ерікті түрдегі жазбаша келісімді 
ала отырып, пациенттің немесе оның заңды өкілін анестезияның ұсынылған əдісі, анестезия 
кезінде неғұрлым жиі жəне қауіпті асқынулардың туындау мүмкіндігі туралы ақпараттандыру;

4) пациентті операциядан бұрын, интра жəне одан кейінгі кезеңде қадағалап-қарау стра-
тегиясын əзірлеуді;

5) жұмыс орнын дайындауды жүзеге асырады. 
18. Дəрі-дəрмекпен қамтамасыз ету Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 

əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 30 қыркүйектегі № 766 бұйрығымен бекітілген 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12199 болып тіркелген) 
Азаматтарды дəрілік заттармен қамтамасыз ету қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

19. Операциялық-анестезиологиялық қауіпті анықтау, анестезия мен операция алдындағы 
дайындықты жүргізу əдісін таңдау үшін анестезиолог-реаниматолог дəрігер болжамды күні 
белгіленген операцияға дейін 24-48 сағат бұрын жоспарлы хирургиялық араласудан бұрын, 
ал шұғыл араласу жағдайында – оны орындау қажеттігі туралы шешім қабылданғаннан кейін 
бірден пациентті қарап-тексеруді жүргізеді.

 Пациентті қарап-тексеруді бір анестезиолог-реаниматолог дəрігер, ал анестезиологиялық 
əдісті басқа анестезиолог-реаниматолог дəрігер жүргізуіне рұқсат етіледі.

20. Операция алдында анестезиологиялық қауіпті анықтау үшін анестезиолог-реаниматолог 
дəрігер осы Стандартқа 2-қосымшаға сəйкес шəкіл бойынша пациенттің физикалық жай-күйіне 
жəне ағза дисфункциясының дəрежесіне бағалау жүргізеді.

21. Операциялық араласу жүргізудің жеделдігіне байланысты пациенттерді операция ал-
дында зерттеп-қарау көлемі осы Стандартқа 3-қосымшаға сəйкес жүргізіледі.

22. Пациенттің өміріне қауіп төнген жəне шұғыл оперативтік араласу талап етілетін 
жағдайларда пациент зертханалық диагностикасыз операция бөлмесіне ауыстырылады жəне 
емдеу іс-шаралары қатар жүргізіледі. Бұл жағдайда зертханалық диагностика үшін анализдер 
алу шұғыл көрсетілімдер бойынша операция бөлмесінде жүргізіледі.

23. Қарап-тексеру кезінде өзгерістер немесе пациенттің жай-күйінің нашарлауы, клиникалық 
жəне зертханалық-аспаптық мəліметтердің сəйкес келмеуі анықталған жағдайларда анестези-
олог-реаниматолог дəрігер пациентті қосымша зерттеп-қарауға жібереді. 

24. Анестезиолог-рениматолог дəрігердің тағайындауларын хирургиялық бейіндегі 
емдеуші немесе кезекші дəрігер орындайды. Пациентті операцияға дейін дайындау қажет 
болған жағдайда (пациенттің жай-күйінің ауырлық дəрежесіне байланысты) реанимация жəне 
қарқынды терапия бөлімшесінде жүргізіледі. Пациентті қайта қарап-тексеру тікелей анесте-
зия алдында жүргізіледі. 

25 Анестезиолог-реаниматолог дəрігер емдік-диагностикалық іс-шараларды тағайындайды 
жəне олардың орындалуын бақылайды, ал оның тағайындаулары орындалмаған жағдайда, 
пациенттың мүддесіне қарай əрекет ете отырып, пациентті зерттеп-қарау жəне дайындау 
талаптары орындалғанға дейін жоспарлы операцияны кейінге шегереді. Бұл жағдайда ане-
стезиолог-реаниматолог дəрігер бұл туралы анестезиологиялық жəне бейінді хирургиялық 
бөлімшенің меңгерушілеріне хабарлайды, сондай-ақ медициналық картаға нақты жəне 
дəлелді жазба жасайды. 

26. Пациенттің функциялық жай-күйін бағалау нəтижелері анестезия алдында қорытынды 
түрінде толтырылады жəне медициналық картаға енгізіледі.

27. Бастапқы медициналық құжаттаманы ресімдеу жəне жүргізу «Денсаулық сақтау 
ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы 
№ 907 бұйрығына сəйкес жүзеге асырылады (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 907 бұйрық).

28.. Анестезиологиялық əдісті жүргізер алдында анестезиолог-реаниматолог дəрігер мен 
мейіргер (анестезист) операция бөлмесіндегі жұмыс орнын дайындайды:

1) наркоз-тыныс алу аппаратын тексеру, желдеткішті тестілеу;
2) оттегі жіберілуін тексеру; 
3) мониторларды, дефибрилляторды тексеру;
4) сорғының жұмысқа қабілеттілігін тексеру;
5) тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қамтамасыз етуге қажетті құралдарды (ларингоскоп, 

сыналар, эндотрахеалық түтіктер, ауа өткізгіштер, маскалар) тексеру;
6) реанимация үшін анестетиктер мен препараттарды енгізуге арналған шприцтерді дай-

ындау (барлық шприцтер заттаңбамен белгіленеді немесе қол қойылады);
7) венаішіне енгізуге арналған системаны, венаішілік системалар мен магистральдардың 

қосылыстары көрінбеген (төсек жайма астында), қос фиксациясы болмаған жағдайда венаішілік 
системалардың қосылыстарын тексеру;

8) қосымша жабдықты қамтамасыз етуді немесе. 
29. Анестезиологиялық əдісті жүргізген кезде анестезиолог-реаниматолог дəрігер науқастың 

жай-күйіндегі барлық өзгерістерді қадағалап отырады, оларды медициналық құжаттамада 
уақтылы жəне нақты белгілейді, туындаған өзгерістерді дұрыс түсіндіреді, пациенттің жағдайын 
дұрыс жəне уақтылы түзету əдістерін қолданады. 

30. Анестезиолог-реаниматолог дəрігер бір мезгілде бірнеше операция бөлмесінде 
анестезиологиялық əдістерді жүргізуге, бір мезгілде анестезиологиялық əдістерді жүргізуге 
жəне қан компоненттерін құюға, реанимация жəне қарқынды терапияға арналған палаталар-
да жұмысты қоса атқармайды. 

31. Анестезиолог-реаниматолог дəрігер операциялық араласу аяқталғанға дейін 
анестезиологиялық əдісті жүргізу кезінде операция бөлмесінде болады. Пациенттің қауіпсіздігін 
арттыру мақсатында ағымдағы операция аяқталған жағдайда, əрбір 2-3 сағат жұмыс істегеннен 
кейін қысқа мерзімді үзіліс (20-30 мин) жасауға болады. Анестезилогиялық бригаданың үздіксіз 
жұмыс істеуінің жалпы ұзақтығы 6 сағаттан аспайды. 

Кəсіби қызметке байланысты жəне оған байланысты емес экстраординарлық жағдай 
туындаған кезде дəрігердің ауысуы мүмкін.

32. Анестезиолог-реаниматолог дəрігерді ауыстыру рəсімі кезінде анестезия мен 
операцияның өту ерекшеліктері, пациент жай-күйінің ауырлық дəрежесін, организмнің негізгі 
тіршілік көрсеткіштерін бағалау (ауыстырған сəтте жəне операция бөлмесіне қайтып келген 
кезде) науқастың анестезиологиялық картасында жəне медициналық картасында көрсетіледі 
жəне екі анестезиолог-реаниматолог дəрігердің қолтаңбасымен бекітіледі. Ауыстыру жай-күйдің 
кенеттен нашарлауы немесе анестезиологиялық əдісті жүргізген анестезиолог-реаниматолог 
дəрігердің ауруы себепті болған жағдайда, медициналық құжаттамалардағы жазбалар бөлімше 
меңгерушісінің, демалыс жəне мереке күндері аға кезекші дəрігердің қолымен бекітіледі.

33. Оперативтік араласулар барысында анестезиологиялық əдісті жүргізген кезде анесте-
зиолог-реаниматолог дəрігер гомеостаздың негізгі жүйелеріне мониторинг жүргізеді: оксигена-
ция (пульсоксиметрия), тыныс алу жүйесін (капнометрия, қажет болған жағдайда газды жəне 
ҚНЖ), қан айналым жүйесін (артериялық қысымды инвазивті немесе инвазивті емес өлшеу, 
орталық вена қысымын өлшеуге қажет болған жағдайда, ЖЖЖ бақылау, ЭКГ талдауы), темпе-
ратураны (температураның датчигі немесе термометр), анестезия тереңдігін (болған жағдайда 
биспектралдық индекс) бағалау. 

34. Анестезиолог-реаниматолог дəрігер анестезия кезінде науқастың жай-күйінің 
ауырлығын, жас ерекшелігін (бала, егде жастағы) ескере отырып, тиімді инфузиялық жəне 
дəрі-дəрмектік терапияны жүзеге асырады, трансфузиялық терапияны тағайындайды (осы 
Стандарттың 35-тармағына сəйкес орындалады).

35. Қан, оның компоненттерін жəне препараттарды құюды № 666 бұйрығымен бекітілген 
Қанды, оның компоненттерін жəне препараттарды құю ережесіне сəйкес трансфузиолог дəрігер 
немесе денсаулық сақтау ұйымының бірінші басшысының бұйрығымен құюға рұқсат берілген, 
бірақ операцияға немесе анестезиологиялық əдісті жүргізуге қатыспайтын дəрігер (бейіні бой-
ынша емдеуші немесе кезекші дəрігер) жүргізеді.

36. Науқасты операция жасау блогынан анестезиология мен реаниматология бөлімшесіне, 
немесе бейінді бөлімшеге ауыстыру туралы шешімді меңгерушінің, ол болмаған жағдайда аға 
кезекші дəрігердің келісімі бойынша анестезия жүргізген анестезиолог-реаниматолог дəрігер 
қабылдайды. Пациентті тасымалдауды бейінді бөлімшенің медицина қызметкері анестезио-
лог-реаниматолог дəрігердің сүйемелдеуімен жүзеге асырады. 

37. Реаниматологиялық көмекті ұйымдастыру əртүрлі ауыр жағдайларда жəне тыныс 
алуды қалпына келтіруді, қан айналымын қолдауды, су-электролиттік теңгерімді, қышқыл-
негіздік жағдайды қалпына келтіруді, айналыстағы қан көлемін толықтыруды қоса алғанда, 
өмірлік маңызды ағзалардың патологиясы кезінде қарқынды терапия мен реанимацияны 
ұйымдастыруды жəне жүргізуді көздейді.

38. Пациенттерге реаниматологиялық көмек:
1) ауырсыну синдромдары бар пациенттердің ауырсынулары мен ауырсынуды сезінуін 

профилактикалау жəне емдеу, пациенттің соматикалық статусына, араласудың сипаты мен 
көлеміне (босандыру, операция жəне басқа да емдік-диагностикалық емшаралар) сəйкес ау-
ырсынуды басу түрін таңдау; 

2) пациенттің өміріне қауіп төндіретін жағдайлар кезінде өмірлік маңызды ағзалар мен 
жүйелердің бұзылған функцияларын алдын алуды қолдау жəне (немесе) жасанды алмастыру; 

3) реанимация мен қарқынды терапия кезінде пациенттерге емдік жəне диагностикалық 
іс-шараларды жүргізу; 

4) қарқынды терапияның дұрыстығын зертханалық жəне функциялық мониторингтеу; 
5) ауыр жағдайдың дамуын туындататын ауруларды емдеу;
6) көрсетілімдер бойынша экстракорпоралдық детоксикация, гемокоррекция, 

гипербариялық оксигенация, электроимпульсті терапияның əртүрлі тəсілдерімен жəне кең 
таралған заманауи емдеу əдістерімен ем жүргізу;

7) қарқынды терапия мəселелері бойынша басқа бөлімшедегі дəрігерлердің консульта-
циясын қамтиды.

39. Пациент емдеу бейіні бойынша РҚТБ-да болған кезде өзінің бейінді бөлімшесінде есепте 
болады. Пациенттің емдеуші дəрігері анестезиолог-реаниматолог дəрігер болып табылады.

40. Қарқынды терапияның тактикасы, көлемі жəне реанимацияда болу мерзімдері туралы 
шешім қабылдау анестезиолог-реаниматолог дəрігерге беріледі, алайда хирургиялық такти-
ка жəне аурудың арнайы емдеу мəселелері екінші емдеуші дəрігердің (хирург, травматолог, 
гинеколог немесе басқа) құзыретіне кіреді.

41. Бейінді (негізгі ауруы бойынша) бөлімшенің меңгерушісі (бейін бойынша емдеуші 
дəрігер) немесе анестезиология, реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшесіне 
ауыстырғанға дейін пациентке операция жасаған дəрігер күн сайын пациентті тексереді жəне 
емдік-диагностикалық шараларды орындайды, науқастың медициналық картасының паспорт 
бөлігін ресімдейді, күн сайын күнделік жазбаларын, клиникалық диагноздың негіздемесін, 
кезеңдік эпикриздер жазады, науқасты емдеу өліммен аяқталған жағдайда қайтыс болу 
эпикризін ресімдейді, консилиумдар ұйымдастырады, ал демалыс жəне мереке күндері бейіні 
бойынша кезекші дəрігер жүзеге асырады. 

42. Емдеуші анестезиолог-реаниматолог дəрігер науқастың медициналық картасына 
пациенттің жағдайы туралы əр 6-8 сағат сайын, яғни тəулігіне 3-4 рет жазба жүргізеді. Ауыр 
жағдайдағы пациенттерге жағдайының өзгеруіне байланысты қарқынды терапия мен реани-
мация əдістерінің динамикасы мен тиімділігі бағалана отырып, жағдайы болжанып, дəрігердің 
жазбасы əр 2-4 сағат сайын жүргізіледі. Бөлімше меңгерушісі жəне (немесе) клиникалық бас-
шы да тəулігіне бір реттен кем емес пациенттің жай-күйі туралы медициналық картаға жазба 
жүргізеді (демалыс жəне мереке күндері – кезекші аға анестезиолог-реаниматолог дəрігер). 

43. Пациенттің жағдайы нашарлаған немесе өзгерген кезде анестезиолог-реанима-
толог дəрігер оқиғаның болған уақытын жəне жүргізілген емдік-диагностикалық немесе 
реанимациялық шараларды көрсете отырып, медициналық картада жағдайды толығырақ си-
паттайды. Медициналық көрсетілімдер болған жағдайда пациентті емдеу бейінді мамандар-
ды тарту арқылы жүргізіледі. Бейінді мамандардың қажетті консультациясының негіздемесі, 
жүргізілген консультациялар туралы қорытындылар да медициналық картаға енгізіледі.

44. № 907 бұйрықпен бекітілген реанимация жəне жіті терапия бөлімшесіндегі 
(палатасындағы) тағайындаулар мен науқас жағдайының негізгі көрсеткіштерінің картасын 
реаниматолог дəрігер науқас жағдайының динамикасын ескере отырып, күн сайын алдыңғы 
12-24 сағатқа толтырады, одан кейін тағайындаулардың орындалуын хронологиялық 
тəртіпте дəл тіркейтін, гемодинамика мен тыныс алудың, дене температурасының өлшенетін 
көрсеткіштерін көрсететін, су теңгерімін, диурезді, зондтан, дренаждан, жыланкөзден, жара 
бетінен бөлінетін, құсу арқылы бөлінетін шығындыны жəне тағы да басқаларды күніне кемінде 
2 рет есептейтін мейіргерге береді.

45. Пациенттерді анестезиология жəне реаниматология бөлімшелерінен ауру бейіні 
бойынша бөлімшелерге (немесе) қарқынды бақылау палаталарына ауыстыруды өмірлік 
маңызды ағзалардың функциясы тұрақтанғаннан кейін жəне науқас ауыстырылатын бейінді 
бөлімшенің меңгерушісі (немесе емдеуші дəрігер) қарап-тексергеннен кейін меңгерушінің 
(немесе ол болмаған жағдайда аға анестезиолог-реаниматолог дəрігердің) келісімі бойынша 
емдеуші анестезиолог-реаниматолог дəрігер жүзеге асырады. Шұғыл жағдайларда ауыстыру 
бейінді бөлімшенің меңгерушісінің (немесе емдеуші дəрігердің) келісімінсіз жүзеге асырылады. 

46. Арнайы мамандандырылған медициналық көмекті талап ететін көрсетілімдер болған 
жағдайда, пациентті реанимация мен қарқынды терапия бөлімшесінен басқа стационарға ау-
ыстыру денсаулық сақтау ұйымының басшысымен жəне басшының орынбасарларымен келісу 
бойынша жүзеге асырылады. Ауыстыру эпикризін бейінді бөлімшенің дəрігері (немесе бейін 
бойынша кезекші дəрігер) ресімдейді. Тасымалдауды «Жедел жəрдем» дəрігерлер бригадасы 
(реанимациялық) жүзеге асырады.

47. Пациентті бейінді бөлімшелерден анестезиология жəне реаниматология бөлімшелеріне 
ауыстыру анестезиолог-реаниматолог дəрігердің консультациясынан кейін реанимация жəне 
қарқынды терапия бөлімшесі меңгерушісінің келісімі бойынша, ол болмаған жағдайда, аға 
кезекші анестезиолог-реаниматолог дəрігердің келісімі бойынша жүзеге асырылады. 

48. Реанимациялық іс-шаралар: 
1) биологиялық өлім белгілері болған жағдайда (мəйіт өзгерістерінің болуы негізінде);
2) бұрын дұрыс анықталған емделмейтін аурулардың өршуі аясында немесе өмірмен сəйкес 

келмейтін жіті жарақаттың емделмейтін салдарларынан (медициналық картада дəрігерлердің 
жазбаша қорытындысының болуы) клиникалық өлім жағдайы туындаған кезде жүргізілмейді.

49. Комиссия (дəрігерлер консилиумы) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 11 тамыздағы № 622 бұйрығымен бекітілген 
(Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6449 
болып тіркелген) Биологиялық өлімді немесе бас миының біржола семуін растау ережесіне 
сəйкес трансплантация үшін адамның ағзалары мен тіндерін алу, сақтау жəне тасымалдауды 
жүзеге асыратын тиісті медициналық ұйымды кейіннен хабарландырылуымен, трансплантация 
үшін қайтыс болған адамның ағзалары мен тіндерін пайдалану мүмкіндігі туралы мəселені шешу 
мақсатында адамның бас миының семуі диагнозын растау іс- шараларын жүзеге асырады. 
Комиссия реанимациялық шараларды жəне ағзаларды трансплантациялауды тоқтату үшін 
мəні бар, мидың семуі диагнозын белгілеу хаттамасын толтырып, қол қояды.

50. Анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру сапасын 
бағалау мынадай индикаторлар бойынша жүргізіледі:

1) өлім-жітім (жалпы жəне бір тəулікке дейін);
2) операциялық үстелде жəне операциядан кейінгі алғашқы 24 сағатта қайтыс болу 

жағдайлары;
3) анестезиологиялық əдістен кейінгі асқынулар жиілігі;
4) емдік-диагностикалық шаралар мен емшараларға байланысты ятрогендік асқынулар 

(əрбір көрсеткіш жеке-жеке есептеледі: бұғана асты тамырын катетерлеуден кейінгі көктамыр 
пневмотораксы, гемоторакс жиілігі жəне басқа);

5) ауруханаішілік инфекциялар жəне қайта жұқтыру жағдайлары.
51. Меншік нысанына қарамастан анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек 

көрсететін медициналық ұйымдарда медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына ішкі 
жəне сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру мен жүргізу Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 173 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10880 болып 
тіркелген) Медициналық көрсетілетін қызметтер сапасына ішкі жəне сыртқы сараптамаларды 
ұйымдастыру жəне жүргізу қағидаларына сəйкес жүзеге асырылады.

52. Анестезиология жəне реаниматология бөлімшелерінің қызметінің тиімділігін жеке 

процестер мен емшалар бағалау, денсаулық сақтау саласындағы стандарттарды енгізу, ішкі 
индикаторлар мен сыртқы индикаторларды қолдану бойынша талдау жүргізу, индикаторлардың 
динамикадағы шекті мəндерінің сəйкестігін бағалау арқылы жүзеге асырылады. 

53. Пациенттерге амбулаториялық-емханалық жəне стационарды алмастыратын деңгейде 
анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмекті анестезиолог-реаниматолог дəрігер 
көрсетеді жəне: 

1) операция болжамды кезеңіне дейін 24-48 сағат бұрын кешіктірмей жоспарлы хирургиялық 
араласудан бұрын пациентті қарап-тексеруді, анестезия алдында тікелей пациентті қайта 
қарап-тексеруді;

2) емдік-диагностикалық іс-қимылдар, оперативті араласулар кезінде анестезиологиялық 
көмекті қамтамасыз етуді;

3) əртүрлі генезді ауырсыну синдромын емдеуді жəне операциядан кейінгі кезеңде, оның 
ішінде амбулаториялық жағдайда ауырсынудың профилактикасы мен емдеуді;

4) шокқа қарсы іс-шаралар кешенін жүргізуді;
5) реанимация жəне қарқынды терапияның шұғыл шаралар кешенін жүргізуді;
6) операция барысында анезтезия жүргізген кезде организмнің өмірлік маңызды қызметтерін 

монитормен бақылауды;
7) №907 бұйрыққа сəйкес бастапқы медициналық құжаттаманы жүргізуді жəне ресімдеуді 

қамтиды.
54. Пациентте амбулаториялық-емханалық жəне стационарды алмастыратын деңгейлерде 

тəулік бойы бақылауды қажет ететін жағдайлар туындаған кезде тəулік бойы медициналық 
көмек көрсетуді қамтамасыз ету үшін пациентті стационарға бірден ауыстыру жəне емдеуге 
жатқызу жүзеге асырылады.

55. Пациенттерге стационарлық деңгейде анестезиологиялық реаниматологиялық көмекті 
анезтезиолог-реаниматолог дəрігер көрсетеді жəне:

1) операциянын болжамды кезеңіне дейін 24-48 сағат бұрын кешіктірмей жоспарлы 
хирургиялық араласудың алдында, ал шұғыл араласу жағдайында – оны орындау туралы 
шешім қабылданғаннан кейін бірден пациентті қарап-тексеруді, қосымша қарап-тексеру 
тағайындалған кезде анестезия алдында қайтадан қарап-тексеруді;

2) пациенттердің ауырсынуларын жəне ауырсынуды сезінуді профилактикасын жəне 
емдеуді, пациенттің соматикалық статусына, араласудың сипаты мен көлеміне жəне оның 
шұғыл болуына сəйкес ауырсынуды басудың түрін таңдауды; 

3) шокқа қарсы іс-шаралар кешенін жүргізуді; 
4) анестезияға дайындау, оны операция, босандыру, таңу кезінде жүргізу бойынша іс-

шаралар кешенін жəне басқа да диагностикалық жəне (немесе) емдік емшараларды жүзеге 
асыруды; 

5) анестезия аяқталғаннан кейін пациенттің жағдайына қарқынды байқау жəне 
анестезияның, операциялық араласулардың, негізгі аурулардың асқынуы салдарынан 
бұзылған өмірлік маңызды функцияларын қалпына келтіру жəне қолдау жөніндегі іс-шаралар 
кешенін жүргізуді; 

6) əртүрлі ауыр жағдайларда əртүрлі бейіндегі пациенттерге (ересектер мен балалар) 
қарқынды терапия мен реанимация кешенін жүргізуді;

7) пациенттің өміріне қауіп төндіретін жағдайлар кезінде өмірлік маңызды ағзалар мен 
жүйелердің алдын алуға болатын бұзылған функцияларын қолдау жəне (немесе) жасанды 
алмастыруды;

8) анестезия, реанимация жəне қарқынды терапия кезінде ересектер мен балаларға емдік 
жəне диагностикалық іс-шараларды жүргізуді;

9) бейініне қарай (экстракорпоралдық детоксикация, электрокардиостимуляция, гемокор-
рекция, гипербариялық оксигенация, парентералдық тамақтану, электроимпульсті терапияның 
əртүрлі нұсқалары жəне басқалары) емдеудің əртүрлі əдістерін қолдануды;

10) пациенттердің (ересектер мен балалардың) қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 
анестезия жəне (немесе) қарқынды терапия жүргізу кезінде организмнің өмірлік маңызды 
функцияларын монитормен бақылауды;

11) медициналық ұйымның басқа бөлімшелерінде пациенттерге реанимация жүргізуге 
көмек көрсетуді; 

12) медициналық ұйымның басқа бөлімшелеріндегі дəрігерлерге қарқынды терапия жəне 
шұғыл көмек көрсету мəселелері жөнінде консультация беруді;

13) жұмыс сапасын талдауды жəне оларды жақсарту бойынша шараларды əзірлеуді;
14) №907 бұйрыққа сəйкес медициналық құжаттаманы ресімдеуді жəне жүргізуді қамтиды.
56. Анестезиолог-реаниматолог дəрігерлердің медициналық көмегі пациенттің немесе 

оның заңды өкілінің емдік-диагностикалық шараларды, анестезияны жүргізуге жазбаша ерікті 
келісімін алғаннан кейін ұсынылады.

57. Өз келісімін беруге мүмкіндік бермейтін, ес-түссіз жағдайдағы; айналасындағыларға 
қауіп төндіретін аурулардан зардап шегушіге; психикасының ауыр түрде бұзылуынан (ауруынан) 
зардап шегушіге; психикасының бұзылуынан (ауруынан) зардап шегушіге жəне қоғамға қауіпті 
əрекет жасаған адамдарға Кодекстің 94-бабының 1-тармағына сəйкес пациенттің немесе оның 
заңды өкілінің келісімінсіз медициналық көмек көрсетуге жол беріледі. Азаматтардың келісімінсіз 
медициналық көмек көрсету жоғарыда көрсетілген жағдайлар жойылғанға дейін жалғасады. 

 Кəмелетке толмаған адамдарға жəне сот əрекетке қабілетсіз деп таныған азаматтарға 
қатысты медициналық көмек көрсетуге келісімді олардың заңды өкілдері береді. Заңды өкілдері 
болмаған кезде медициналық көмек көрсету туралы шешімді консилиум қабылдайды, ал конси-
лиумды жинау мүмкін болмаған кезде – медициналық ұйымның лауазымды адамдарын кейіннен 
хабардар ете отырып, шешімді тікелей медицина қызметкері қабылдайды.

58. Медициналық көмектен бас тарту, оның болуы мүмкін салдарлары көрсетіле оты-
рып, медициналық құжаттарда жазбаша ресімделеді жəне оған пациент не оның заңды 
өкілі, сондай-ақ медицина қызметкері қол қояды. Кодекстің 93-бабына сəйкес пациент не 
оның заңды өкілі медициналық көмектен бас тартуға қол қоюдан бас тартқан жағдайда, 
медициналық құжаттамаға бұл туралы тиісті жазбаны медицина қызметкері жүзеге асырады 
жəне оған қол қояды.

4-тарау. Анестезиология жəне реанимация тобының көмек көрсетуін 
ұйымдастыру

59. Пациенттерге терапиялық немесе хирургиялық, акушериялық-гинекологиялық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау ұйымдардың (орталық аудандық, ауданаралық аурухана-
лар, емханалар, соның ішінде стоматологиялық, күндізгі стационарлар, əйелдер консуль-
тациялары) құрамында кемінде 3 анестезиолог-реаниматолог дəрігерлер құрамында топ 
ұйымдастырылады.

60. Денсаулық сақтау ұйымдары Топтың жұмысы үшін операциялық араласудан кейін 
немесе қарқынды терапияға мұқтаж пациенттерді орналастыру мүмкіндігін ескере отырып, 
хирургиялық немесе терапевтік бейіндегі бөлімшелердің құрамында қарқынды терапия па-
латасын жабдықтайды.

61. Топты басқаруды жұмыс тəжірибесі кемінде 3 жыл жəне біліктілік деңгейі жоғары ане-
стезиолог-реаниматолог дəрігер жүзеге асырады. 

62. Анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмекті ұйымдастыру осы Стандарттың 
3-тарауына сəйкес жүзеге асырылады.

63. Халыққа топтың анестезиолог-реаниматолог дəрігерлері көрсететін анестезиологиялық 
жəне реаниматологиялық көмек:

1) операция, босандыру, диагностикалық жəне емдік емшаралар кезінде анестезияға дай-
ындау жəне оны жүргізу жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асыруды;

2) аурудың, жарақаттанудың, босанудың, операциялық араласудың салдарынан туындаған 
пациенттің өмірлік маңызды функциясын қалпына келтіру жəне қолдау жөніндегі іс-шаралар 
кешенін көрсетуді;

3) анестезия (операция кезінде), қарқынды терапия, реанимация жүргізген кезде 
пациенттердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін организмнің өмірлік маңызды функцияла-
рын мониторингтеуді;

4) тыныс алу, қан айналымы жүйелерінің жəне шығындылардың бұзылу дəрежесін 
клиникалық бағалауды;

5) инфузиялық-трансфузиялық терапия арқылы жіті қан кетуді түзетуді;
6) кристаллоидты жəне коллоидты ерітінділер инфузиясының көмегімен, вазопрессор-

ларды қолдану, жүректің сыртына массаж жасау арқылы қан айналымына көмек көрсетуді;
7) тыныс алу жолдарының өткізгіштігін қалпына келтіру, оттегімен булау, өкпе жасанды 

желдетуді қоса алғанда, жіті тыныс алу бұзылуларының кешенді терапиясын;
8) анальгетикалық жəне нейролептикалық құралдармен, өткізгіш блокадалармен, жалпы 

анестетиктерді булаумен ауырсынуды жəне жалпы жүйке-рефлекторлық реакцияларды азайту;
9) жеделдетілген диурез əдісімен интоксикациялық синдромның терапиясын; 
10) дəрілік заттармен инфекциялық асқынулардың профилактикасы жəне оны емдеуді;
11) су-электролиттік теңгерімді қалпына келтіру жəне қышқыл-негізді жағдайды түзетуді;
12) жартылай немесе толық парентералдық тамақтанумен жəне құнарлы қоспаларды 

энтералдық енгізумен энергетикалық қамтамасыз ету;
13) организмнің өмірлік маңызды жүйелері қалпына келіп, тұрақтанғанға дейін анестезия 

аяқталған соң, науқастың жағдайын бақылауды;
14) бейінді медициналық ұйымның бөлімшесінде науқаста туындаған организмнің бұзылған 

өмірлік маңызды функцияларын қалпына келтіру жəне қолдау жөніндегі іс-шаралар кешенін 
жүргізуді;

15) басқа бөлімшелермен жұмыс жасауда сабақтастықты жəне өзара байланысты жүзеге 
асыруды;

16) медициналық құжаттаманың дұрыс жүргізілуі мен ресімделуін қамтамасыз етуді (№ 
907 бұйрыққа сəйкес) қамтиды.

64. Топтың күшімен «анестезиология жəне реаниматология» бейіні бойынша медициналық 
көмек көрсету мүмкін болмаған жағдайда, науқас «анестезиология жəне реаниматология» бейіні 
бойынша тəулік бойы медициналық көмек көрсететін медициналық ұйымға жіберіледі. Ауыстыру 
кезінде науқасты тасымалдау санитариялық авиация желісі бойынша жүзеге асырылады.

5-тарау. Анестезиология бөлімшесінің көмек көрсетуін ұйымдастыру
65. АБ стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек көрсететін денсаулық 

сақтау ұйымдарының құрылымында, ұйымның төсек қуаттылығына, бейініне байланысты 
жəне анестезиолог-реаниматолог дəрігерлердің штат саны 6-дан кем болмаған жағдайда 
ұйымдастырылады. 

66. АБ-да анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру осы 
Стандарттың 3-тарауына сəйкес жүзеге асырылады.

67. АБ анестезиолог-реаниматолог дəрігер:
1) пациенттің фукнциялық жағдайын қарауды жəне бағалауды;
2) операция алдында пациент жай-күйінің ауырлығын бағалауды, анестезиологиялық 

қауіп дəрежесін анықтауды;
3) пациентті операцияға дайындау мақсатында көрсетілімдерді анықтауды жəне қажет 

болған жағдайда қарқынды терапия жүргізуді;
4) премедикацияны тағайындау жəне анестезия əдісін таңдау;
5) анестезиологиялық əдісті жүргізу жəне пациентті хирургиялық агрессиядан қорғау;
6) пациентті жалпы анестезиядан кейін ояту немесе операциядан кейін оны «ояту» па-

латасына немесе реанимация жəне қарқынды терапия (РҚТБ) палатасына ауыстыруды 
жүзеге асырады. 

6-тарау. Реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшесінің көмек көрсетуін 
ұйымдастыру

68. РҚТБ стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының құрылымында 
ұйымның төсек қуаттылығына, бейініне байланысты жəне анестезиолог-реаниматолог 
дəрігерлердің штаттық саны 6-дан кем болмаған жағдайда ұйымдастырылады.

69. РҚТБ (ересектер мен балалардың) көп бейінді мамандандырылмаған жəне 
пациенттердің бейініне байланысты мамандандырылған деп бөлінеді: кардиохирургиялық, 
нейрохирургиялық, инфекциялық, туберкулезге қарсы, токсикологиялық, акушерлік-
гинекологиялық, неонаталдық жəне басқалар. 

70. РҚТБ-да 6-дан кем болмаған жағдайда төсек қарастырылады, 12 төсектен көп болған 
жағдайда, екінші бөлімше ашылады. 

71. Анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру осы 
Стандарттың 3-тарауына сəйкес жүзеге асырылады.

72. РҚТБ-ға этиологиясы əртүрлі гемодинамикалық жіті бұзылулары (жіті жүрек-қан тамыр 
жетіспеушілігі, барлық естен танудың түрлері) тыныс алудың жіті бұзылулары, өмірлік маңызды 
ағзалар мен жүйелер қызметінің басқа да бұзылулары (орталық нерв жүйесі, паренхиматоздық 
ағзалар жəне басқа да ағзалар мен жүйелер), зат алмасу процестерінің жіті бұзылулары бар 
пациенттер (ерсектер мен балалар), өмір тіршілігін қамтамасыз ету жүйелері функциясының 
бұзылуына əкеп соқтырған операциялық араласулардан немесе медициналық араласулар 
мен емшаралардан кейін немесе гемодинамикалық мониторингтеуді, тыныс алуды қолдауды 
жəне қарқынды күтімді талап ететін олардың дамуына нақты қауіп төнген кезде, кез келген 
этиологиядағы сепсистің ауыр ағымы, ауыр дəрежелі анемиясы, тамыр ішіндегі таралған қан 
ұю синдромы бар, жіті ми қан айналымының бұзылулары, миға қан кету, ауыр күйік шалған, 
уланған, суға кеткен науқастар, агониядан жəне клиникалық өлімнен кейін қалпына келтіру 
кезеңіндегі науқастар, ауыр хирургиялық жəне соматикалық патологиясы бар жаңа туған 
нəрестелер, ауыр акушерлік жəне экстрагениталдық патологиясы бар жүкті əйелдер, босана-
тын жəне босанған əйелдер жатқызылады. 

73. Қабылдау бөлімшесінен РҚТБ-ға науқастар ішкі зақымданған, тоқтамайтын қан кетулер 
немесе шұғыл операциялық араласуды талап ететін жай-күйлерді қоспағанда реанимация не-
месе қарқынды терапия жүргізу үшін оларда болған кезде көрсетілімдері емдеуге жатқызылады.

74. РҚТБ-ға емдеуге жатқызуға көрсетілімдерді анестезиолог-реаниматолог дəрігер ғана 
айқындайды. Даулы мəселелер мен жанжалды жағдайлар туындаған кезде пациентті реани-
мация палатасына немесе қарқынды терапия палатасына орналастыру үшін түпкілікті шешімді 
бөлімше меңгерушісі немесе кезекші аға анестезиолог-реаниматолог дəрігер қабылдайды.

75. РҚТБ-ға паллиативтік терапия емін қажет ететін аурулары бар басқа бөлімшелердің 
пациенттері (онкологиялық аурулардың декомпенсацияланған сатысы, бауыр циррозы, со-
зылмалы жүрек функциялары жеткіліксіздігінің декомпенсациясы) ауыстырылмайды. РҚТБ-ны 
басқа бөлімшелерді жағдайы ауыр науқастардан үміт етуге болмайтын жағдайдағы пациенттер-
ден босату үшін инкурабелді науқастардың болуына арналған орын ретінде қарауға болмайды.

76. РҚТБ жағдайында науқастарға аурудың, жарақаттың, босанудан кейінгі асқынуларды, 
операциялық араласу, улану, суға кетіп қалу салдарынан бұзылған өмірлік маңызды жүйелерді 
қалпына келтіру жəне қолдау шаралар кешені жүргізіледі. 

77. РҚТБ-дағы анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек:
1) пациенттерге шұғыл жəне жоспарлы білікті, мамандандырылған, соның ішінде шұғыл 

жай-күйлерді диагностикалаудың, емдеудің жаңа əдістерін қолданып жəне енгізе отырып, 
медициналық көмек көрсетуді;

2) бөлімше меңгерушісінің қатысуымен пациенттерді күнделікті қарап-тексеруді, 
тағайындаулардағы өзгерістерді негіздей отырып, өзгерістерді күнделікке жазып, пациентті 
динамикада байқау. Күнделікті жазу жиілігі науқастың жағдайындағы өзгерістер динамика-
сына жəне тағайындауларды түзету қажеттілігіне байланысты болады (жағдайы тұрақты 
науқастардың жай-күйлерін медициналық картаға жазу интервалы 6 сағатты құрайды). 
Науқасты кезекшілік бойынша қабылдау жəне өткізу уақыты, интубация кезеңдерін, өздігінен 
демалуға көшірілуді, экстубация жəне басқа да жауапты немесе күрделі ем-шараларды 
жүргізу, трансфузиялық терапияның, есірткі анальгетиктермен жансыздандыру қажеттілігінің 
негіздемесі толық сипатталады;

3) пациенттерде негізгі немесе қосарланған аурулардың, немесе асқынуларға сəйкес 
келетін қандай да бір синдромдардың болуын анықтауды;

4) науқастың функциялық жағдайын үнемі мониторингтеуді;
5) реанимация жəне қарқынды терапия шараларының кең ауқымды кешенін;
6) негізгі жəне қосарласқан ауруды растау, сараланған диагностика жəне емдеу тактикасын 

анықтау үшін кез-келген мамандықтағы жəне кез-келген деңгейдегі консультанттарды тартуды;
7) реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшесінде емдеу үшін көрсетілімдерді белгілеуді, 

науқастардың өмірлік маңызды ағзаларының қызметін тұрақтандырғаннан кейін алдағы тəулікте 
емдеу жəне тексеруге ұсына отырып, бейінді бөлімшелерге ауыстыруды (бейінді бөлімшенің 
меңгерушісі РҚТБ-дан ауыстырылған науқастарды дереу қабылдауды қамтамасыз етеді);

8) практикалық реаниматология мəселелері бойынша бейінді бөлімшелердің дəрігерлеріне 
консультация беруді;

9) реанимация жəне қарқынды терапия мəселелері бойынша клиникалық конференциялар 
ұйымдастыруды жəне жүргізуді;

10) №907 бұйрыққа сəйкес медициналық құжаттаманы ресімдеуді жəне жүргізуді;
11) бөлімше жұмысының тиімділігін жəне көрсетілетін медициналық көмектің сапасын тал-

дауды, медициналық көмекті көрсету сапасын арттыру жəне ауруханалық өлімді төмендету 
жөніндегі шараларды əзірлеуді жəне жүргізуді қамтиды.

78. Бейінді бөлімшенің меңгерушісі немесе бейіні бойынша емдеуші дəрігер, операция 
жасаған хирург дəрігер (демалыс жəне мереке күндері, түнгі уақытта кезекшілік кезінде бейіні 
бойынша кезекші дəрігер) РҚТБ-да пациентті емдеудің барлық кезеңінде пациентті күн сайын 
қарап-тексереді, пациенттің медициналық картасын толтырады жəне өз құзыретінің шегінде 
барлық емдік-диагностикалық іс-шараларды орындайды, олардың тиімділігін, емдедің 
уақытылылығы мен сапасын бақылайды.

(Соңы. Басы 32-бетте) 

(Соңы 34-бетте) 
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79. Науқасқа емдік-диагностикалық іс-шараларды жүргізу үшін қажеттілігіне қарай РҚТБ-
ға денсаулық сақтау ұйымының басқа емдік-диагностикалық бөлімшелерінен мамандарды 
шақыруға болады.

80. Диагностикалық зерттеулер көлемін негізгі жəне қосарласқан ауруларға, сондай-ақ 
ағза жеткіліксіздігі синдромының болуына байланысты емдеуші анестезиолог-реаниматолог 
дəрігер белгілейді. 

81. Ауыр жағдайдағы науқастарды бірден қабылдап, сапалы емді жүргізуге үнемі дайын 
болуды қамтамасыз ету үшін бір төсектік орын əрдайым резервте тұрады жəне бос болады.

82. РҚТБ-ға шұғыл келіп түсетін диагнозы нақтыланбаған ауыр жағдайдағы пациент-
тер шұғыл емдеу іс-шаралары жүргізілгеннен кейін жəне өмірлік маңызды функциялардың 
бұзылулары тұрақтанғаннан кейін ғана бейінді бөлімшелерге, оның ішінде басқа денсаулық 
сақтау ұйымдарының бөлімшелеріне ауыстырылады.

83. РҚТБ арнайы құрал-жабдықтармен жəне аппаратурамен, соның ішінде организмнің 
өмірлік маңызды функциясын жасанды түрде қолдауға жəне бақылауға арналған құрал-
жабдықтармен, реанимация жəне қарқынды терапия жүргізуге қажетті дəрілік заттармен, 
медициналық мақсаттағы бұйымдармен қамтамасыз етіледі.

84. РҚТБ-да реанимация жəне қарқынды терапия, экстракорпоралдық детоксикация, 
гипербариялық оксигенация жүргізуге, инфекциялық науқастарды оқшаулауға арналған, 
қызмектерлерге, жабдықтарды, дəрілік заттарды жəне медициналық мақсаттағы бұйымдарды, 
трансфузиялық заттарды, киім-кешекті сақтауға арналған арнайы жабдықталған бөлмелер 
қарастырылған.

85. Экспресс-зертхана РҚТБ-нің құрамдас бөлігі болып табылады. Экспресс-зертхана 
қызметкерлері РҚТБ-ның штаттық кестесіне кіреді жəне бөлімшенің меңгерушісіне бағынады. 
Экспресс-зертхананы РҚТБ бөлімшесінің құрамынан шығаруға болмайды.

86. Шұғыл емдік-консультациялық көмек көрсету үшін РҚТБ-ға (бас дəрігердің бұйрығымен) 
бөлімше меңгерушілері немесе аға дəрігерлер арасынан бейінді бөлімшелердің дəрігер ма-
мандары бекітіледі. Шұғыл жағдайлар туындаған кезде РҚТБ-да кезек күттірмейтін емдік-
консультациялық көмек көрсететін бөлімше меңгерушілері немесе аға дəрігерлер арасындағы 
бейінді бөлімшелердің дəрігер мамандары үшін басымды болып табылады.

87. Құрылымында РҚТБ бар медициналық ұйымдарда жаңа туған нəрестелер үшін тəуліктік 
жұмыс кестесі бар көшпелі консультативтік реанимациялық бригада (бұдан əрі – көшпелі 
бригада) құрылады.

88. Көшпелі бригаданың жұмысын ұйымдастыру үшін 5 дəрігерлер «анестезиология жəне 
реаниматология (балалардың)» жəне «неонатология» мамандығы бойынша лауазымы, 5 
орта медицина қызметкерлерінің лауазымы, 4 жүргізуші лауазымы, 1 диспетчер лауазымы 
бөлінеді. Көшпелі бригаданың дəрігерлік қызметкерлері арасынан аға дəрігер тағайындалады.

89. РҚТБ жаңа туған нəрестеге арналған акушерлік бейіндегі медициналық ұйым болмаған 
кезде бас дəрігер немесе медициналық ұйым бойынша жауапты кезекші дəрігер перинаталдық 
орталықтың немесе неонатологиялық немесе педиатриялық бейіндегі медициналық ұйымның 
жаңа туған нəрестелерге арналған реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшесінен көшпелі 
реанимациялық бригаданы шақыртады.

90. Жаңа туған нəрестелерге арналған РҚТБ-дан шыққан көшпелі бригада бала туған кез-
де медициналық ұйыммен бірлесіп, тасымалдау алдында жаңа туған нəрестенің жағдайын 
тұрақтандыру үшін қажетті емді ұйымдастырады жəне жағдайы тұрақтанғаннан кейін 
оны перинаталдық орталықтың немесе неонатологиялық немесе педиатриялық бейіндегі 
медициналық ұйымның жаңа туған нəрестелерге арналған реанимация жəне қарқында тера-
пия бөлімшесіне ауыстыруды жүзеге асырады.

91. Жаңа туған нəрестені ауыстыру (тасымалдау) мүмкіндігі туралы шешімді акушерлік 
бейіндегі медициналық ұйымның бөлімше меңгерушісі (бөлімшенің кезекші дəрігері) жəне 
перинаталдық орталықтың немесе неонатологиялық немесе педиатриялық бейіндегі 
медициналық ұйымның жаңа туған нəрестелерге арналған РҚТБ-ның көшпелі реанимациялық 
бригадасының жауапты дəрігері қабылдайды.

92. Медициналық көрсетілімдер болған жағдайда реанимациялық шараларды жүргізуді 
қажет етпейтін жаңа туған нəресте акушерлік бейіндегі медиицналық ұйымнан педиатриялық 
бейіндегі медиицналық ұйымның жаңа туған нəрестелер мен шала туған балалардың патоло-
гиясы бөлімшесіне немесе аурудың бейіні бойынша («балалар хирургиясы», «балалар карди-
ологиясы», «неврология» жəне басқа) балалар бөлімшесіне ауыстырылады.

93. Көшпелі бригада қызметінің негізгі бағыттары:
1) басқа стационарларда ауыр жағдайда жатқан балалаларға (оның ішінде жаңа туған 

нəрестелерге) консультациялық-реанимациялық көмек көрсету;
2) балаларды тасымалдау кезінде, науқастың төсегінде шұғыл медициналық көмек көрсету;
3) ауыр жағдайдағы балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету үшін телефон арқылы 

консультация беру;
4) шығу кезінде бригада мүшелерінің балаларға (оның ішінде жаңа туған нəрестелерге) 

жедел медициналық көмек көрсету кезінде педиатриялық (акушерлік) стационарлардың 
қызметкерлерін үйрету;

5) ауыстыруға көрсетілімдер болған жағдайда, науқасты анестезиология-реанимация 
бөлімшесіне (қарқынды терапия жəне реанимация бөлімшесіне) тасымалдау.

94. Көшпелі бригаданың жұмысын ұйымдастыру үшін арнайы медициналық аппаратурамен 
жəне дəрілік заттармен жабдықталған көлік (реанимобиль) бөлінеді.

95. Реанимациялық көмекті қамтамасыз ететін жəне жаңа туған нəрестелер мен шала 
туылған нəрестелерді тасымалдауды жүзеге асыратын машиналарда санитариялық-
эпидемияға қарсы режим нақты сақталады.

96. Денсаулық сақтау ұйымының əкімшілігі көшпелі бригаданың қызметкерлері үшін үй-жай 
жəне машинаның тұрағына орын бөледі.

97. Көшпелі бригада персоналы:
1) өзі жұмыс істейтін медициналық ұйымның бас дəрігеріне, жəне анестезиология-реанима-

ция бөлімшесінің (қарқынды терапия жəне реанимация бөлімшесінің) меңгерушісіне бағынады, 
осы бөлімшенің штатына кіреді жəне шақыртулар мен консультациялар болмаған жағдайда 
бөлімшеде жұмыс істеу үшін пайдаланылады;

2) өзара алмасады, педиатриялық (неонаталдық) анестесиология жəне реаниматология 
бойынша (неонаталдық бригада үшін – неонатология) мамандығы бар, ургентті диагностика 
əдістерін меңгерген, жаңа туған (шала туған) балалармен жəне ерте жастағы балалармен 
жұмыс тəжірибесі бар.

98. Реанимобильдің жүргізуші-санитары мамандандырылған машинада жұмыс істеу 
жөніндегі арнайы нұсқамадан оқытудан өтеді.

99. Көшпелі бригада қызметкерлерінің барлық шығулары шығу журналында жазылады.
100. Көшпелі бригаданың аға дəрігері:
1) анестезиолог-реаниматолог дəрігерлердің ішінен тағайындалады;
2) реанимациялық бригаданың жұмысын ұйымдастырушылық-əдістемелік басқаруды 

жүзеге асырады;
3) бригаданың жұмысына, қажет болған жағдайда, тиісті бейіндегі мамандарды тартады;
4) реанимобильдің жарақтандырылуына (медициналық жабдықтар, дəрі-дəрмектер) пай-

даланылуына, жинақталуына бақылау жасайды;
5) қызмет көрсету аймағында балаларға (оның ішінде жаңа туған, шала туылған балаларға) 

медициналық көмек көрсету сапасына талдау жүргізеді;
6) балаларға реанимациялық көмекті дамыту мақсатында акушерлік жəне балалар 

медициналық ұйымдарында жұмыстың бірізділігін жетілдіреді.
7-тарау. Анестезиология, реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшесінің көмек 

көрсетуін ұйымдастыру
101. АРҚТБ стационарлық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының құрылымында 

ұйымның төсек қуаттылығына, бейініне қарай жəне анестезиолог-реаниматолог дəрігерлердің 
штаттық саны 6 жəне одан көп болғанда ұйымдастырылады.

102. АРҚТБ-да мынадай көмекші үй-жайлар болады: тəулік ішінде қысқа мерзімді демалуға 
(ұйықтауға) жəне тамақтануға болатын медицина персоналына, кезекші персоналға арналған 
киім ілетін орны бар бөлмелер, санитариялық өткізгіштер, душ бөлмесі, əйелдердің жеке гиги-
ена бөлмесі, санитариялық тораптар, аппаратураны, дəрі-дəрмектерді, инфузиялық заттарды, 
киім-кешекті сақтауға арналған бөлмелер. Қарқынды терапия жəне реанимация палаталары 
болған жағдайда АРҚТБ-да жеке реанимациялық зал, детоксикациялық емшараларды, ем-
деу манипуляцияларын жүргізуге арналған бөлме, емшара, таңу бөлмесінен, ерте жастағы 
балаларға арналған жеке палаталардан, септикалық жəне инфекциялық науқастарға арналған 
палаталардан, экспресс-зертханадан, сондай-ақ операциялық блоктағы наркоз алды палатадан 
жəне «ояту» палатасынан тұрады (бір хирургиялық үстелге 2 төсек есебінен, бірақ операциялық 
блокта 12 төсектен аспайды, жеке аудандар бөлу мүмкін болмаған жағдайда, наркоз алды 
палатасы мен «ояту» палатасы біріктіріледі).

103. АРҚТБ қызметін үйлестіруді бөлімше меңгерушісі, ал кезекшілік түнгі ауысымда, 
демалыс жəне мереке күндері дəрігерлердің арасындағы біліктілік деңгейі жоғары (жоғары 
болмаған кезде, бірінші) бөлімше меңгерушісі тағайындайтын жауапты кезекші анестезиолог-
реаниматолог дəрігер орындайды.

104. Анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру осы 
Стандарттың 3-тарауына сəйкес жүзеге асырылады. 

105. Пациенттерге анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсету:
1) шұғыл жəне жоспарлы тəртіпте пациенттерге мамандандырылған көмек, оның ішінде 

жоғары технологиялы медициналық қызметтер көрсетуді;
2) анестезия əдісін анықтауды, операция алдындағы дəрі-дəрмектік дайындықты жүзеге 

асыруды жəне əртүрлі операциялық араласулар, босандыру, диагностикалық жəне емдік іс-
шараларда анестезияның түрлі əдістерін жүргізуді;

3) есі қалпына келгенге дейін жəне өмірлік маңызды ағзалары тұрақтанғанға дейін «ояту» 
палатасында наркоздан кейінгі кезеңде науқастың жағдайын бақылауды;

4) өмірлік маңызды ағзалар мен жүйелер функциясының бұзылу дəрежесін бағалау 
жəне əртүрлі ауыр жағдайларда реанимация мен қарқынды терапия бойынша, оның ішінде 
экстракорпоралдық детоксикация, гипербариялық оксигенация, электрокардиостимуляция 
жəне басқа да əдістермен ауқымды шаралар кешенін жүргізу;

5) қарқынды бақылау (зертханалық жəне функциялық диагностика əдістерін, тыныс алу 
мен қан айналымның мониторингін пайдалану арқылы өмірлік маңызды жүйелердің жəне 
метаболизмнің жағдайын экспресс-бақылау), бұзылыстарды толыққанды жəне мақсатты 
түзетуді;

6) басқа бөлімшелерде науқастарға (көрсетілімдер болған жағдайда) реанимациялық 
шаралар жүргізуді;

7) АРҚТБ жағдайында науқасты одан əрі емдеуге арналған көрсетілімдерді белгілеуді, 
науқастың өмірлік маңызды ағзаларын тұрақтандырғаннан кейін алдағы тəулікте емдеу жəне 
қарап-тексеруді ұсына отырып, бейінді бөлімшелерге ауыстыруды;

8) практикалық анестезиология жəне реаниматология мəселелері бойынша басқа 
бөлімшелердің дəрігерлеріне консультация беруді;

9) №907 бұйрыққа сəйкес медициналық құжаттаманы ресімдеуді жəне жүргізуді;
10) бөлімше жұмысының тиімділігін жəне көрсетілетін медициналық көмектің сапасын 

талдау, медициналық көмек көрсету сапасын арттыру жəне өлімді төмендету жөніндегі ша-
раларды əзірлеу жəне жүргізуді қамтиды.

106. АРҚТБ-ның (РҚТБ-ның) операциялық залдары, реанимация жəне қарқынды терапия 
палаталары мынадай медициналық жабдықтармен қамтамасыз етіледі:

1) жоспарлы жəне шұғыл операциялық залдарда операциялық үстелдер саны бойынша 
өкпені жасанды желдету аппараттары немесе наркозды тыныс алу аппараттары;

2) реанимация жəне қарқынды терапия палаталарында əр төсекке 1 бірлік жəне 1 резервті 
өкпені жасанды желдететін аппараттар;

3) жоспарлы жəне шұғыл операциялық залдарда операциялық үстелдер саны бойынша 
мониторлар;

4) реанимация жəне қарқынды терапия палаталарында төсек саны бойынша жəне 1 
резервтік монитор;

5) жоспарлы жəне шұғыл операциялық залдарда операциялық үстел саны бойынша 
электроаспираторлар (сорғылар);

6) реанимация жəне қарқынды терапия палаталарында өкпені жасанды желдететін аппа-
рат саны бойынша электроаспираторлар (сорғылар) жəне 1 резервті (орталықтандырылған 
вакуумдық магистральды қолдануға болады);

7) жоспарлы жəне шұғыл операциялық залдарда операциялық үстелдер саны бойынша 
перфузорлар (шприцті сорғылар);

8) реанимация жəне қарқынды терапия палаталарында əр төсекке кемінде 3 бірлік пер-
фузорлар (шприцті сорғылар) мен инфузоматтар.

107. АРҚТБ толық жансыздандыру, реанимация жəне қарқынды терапия жүргізу үшін 
қажетті дəрі-дəрмектермен жəне инфузиялық заттармен қажетті көлемде қамтамасыз етіледі 
(жаппай бөлімшеге түсу жағдайында олардың қоры жасалады).

108. АРҚТБ денсаулық сақтау саласында білім беруді ұйымдастыратын кафедраның оқу-
клиникалық базасы ретінде қарастыруға болады.

109. АРҚТБ құрамына экспресс əдістермен зертханалық зерттеулер жүргізу үшін реа-
нимация жəне қарқынды терапия палатасына тікелей жақын жерде орналасатын экспресс-
зертхана кіреді. 

110. Экспресс-зертхананың жұмысын əдістемелік басқаруды аға зертханашы-дəрігер неме-
се жалпы ауруханалық клиникалық зертхананың меңгерушісі атқарады. Экспресс-зертхананы 
АРҚТБ бөлімшесінің құрамынан шығаруға болмайды.

8-тарау. Анестезиология, реанимация жəне қарқынды терапия орталығының 
көмек көрсетуін ұйымдастыру

111. АРҚТО ұйымның құрамында «Анестезиология жəне реаниматология» бейіні бойынша 
үш жəне одан да көп бөлімше болған жағдайда тəулік бойы мамандандырылған жəне жоғары 
мамандандырылған көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарында ұйымдастырылады.

112. АРҚТО қызметін біліктілік санаты жоғары, ғылыми дəрежесі бар, жұмыс өтілі 15 жыл 
кем болмайтын жəне кəсіби анестезиолог-реаниматологтар қауымдастығының мүшесі болып 
табылатын дəрігер анестезиолог-реаниматолог үйлестіреді.

113. АРҚТО-ның құрамына мынадай бөлімшелер кіреді:
1) анестезиология бөлімшесі;
2) реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшесі;
3) мамандандырылған реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшесі;
4) экстракорпоралдық емдеу əдістерін жүргізу бөлімшесі (кабинет);
5) гипербариялық оксигенация əдісін жүргізу бөлімшесі (кабинет);
6) көшпелі консультациялық-диагностикалық бригадалар;
7) клиникалық зертхана;
8) ауыр науқастар мен зардап шегушілерді тексеруге арналған басқа да кабинеттер (зерт-

ханалар, бөлімшелер).
114. Анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру осы 

Стандарттың 3-тарауына сəйкес жүзеге асырылады.
115. АРҚТО:
1) пациенттерге мамандандырылған жəне жоғары мамандандырылған анестезиологиялық 

жəне реаниматологиялық көмек көрсетуді;
2) анестезиология жəне реаниматология бейіні бойынша кез-келген денсаулық сақтау 

ұйымында ауыр науқастарға көшпелі консультацияларды ұйымдастыр у жəне жүзеге асыруды;
3) анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсетуді жетілдіруге жəне одан əрі 

дамытуға бағытталған іс-шаралар кешенін жүзеге асыруды;
4) анестезиология жəне реаниматология бейіні бойынша медициналық ұйымдарға 

ұйымдастырушылық-əдістемелік жəне практикалық көмек көрсетуді;
5) емдік-диагностикалық жұмысты арттыруға жəне өлімді азайтуға бағытталған іс-

шараларды жүзеге асыру жəне енгізуді;
6) инновациялық технологиялар бойынша өзінің əзірлемелерімен оқыту үшін үлгілік, жұмыс 

бағдарламаларын əзірлеуді қарастырады.

Қазақстан Республикасында анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру стандартына 1-қосымша 

Анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау 
ұйымдарының құрылымдық бөлімшелерін жарақтандыру тізбесі 

р/с 
№

Медициналық мақсаттағы 
бұйымның жəне 

медициналық техниканың 
атауы 

Анестезиологиялық-реаниматологиялық бейін
стационарда төсек болган кезде бұйымның саны 

200 
төсекке 
дейін

200-400 
төсек

400-500 
төсек

500 
төсектен 
жоғары

 I. Медициналық техника 
1. Оттегінің-негізгі жай-күйінің 

жəне қандағы газды талдауыш
6 төсекке 1 6 төсекке 1 6 төсекке 1 6 төсекке 1 

2. Орталық веноздық қысымды 
анықтауға арналған аппарат 

6 төсекке 2 6 төсекке 2 6 төсекке 2 6 төсекке 2 

3. Қолмен тыныс алдыру аппа-
раты (өкпені жасанды жел-
детуге арналған тыныс алу 
кешендері,) (бұдан əрі – ӨЖЖ)

6 төсекке 2 6 төсекке 2 6 төсекке 2 6 төсекке 2 

4. ӨЖЖ портативті аппарат 
(аспиратормен жиынтықта)

6 төсекке 1 6 төсекке 1 6 төсекке 1 6 төсекке 1 

5. Стационарлық ӨЖЖ аппараты бөлімшеде 
төсек саны 
бойынша 
плюс 1

бөлімшеде 
төсек саны 
бойынша 
плюс 1

бөлімшеде 
төсек саны 
бойынша 
плюс 1

бөлімшеде 
төсек саны 
бойынша 
плюс 1

6. Рентгендік диагностикалық 
жылжымалы аппарат* 

1 1 1 1

7. Дуплексті жалғамасы бар 
ультрадыбыстық зерттеу-
ге арналған аппарат (бұдан 
əрі – УДЗ)

1 1 1 1

8. Доплерлік жалғамасы 
портативті УДЗ аппараты 

1 1 1 1

9. Медициналық таразылар 
(түрлі)

* * * *

10. Дефибриллятор-монитор 1 2 4 4
11. Шприцтік дозатор төсек саны 

бойынша
төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

12. Ультрадыбыстық ингалятор 3 төсекке1 3 төсекке1 3 төсекке1 3 төсекке1 
13. Орталықтандырылған 

пульті жəне функциясының 
толық жиынтығы бар төсек 
жанындағы кардиомонитор 

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

14. Өңеш арқылы өтетін кардио-
стимулятор 

* * * *

15. Екі иықты реанимациялық 
төбе консолы 

6 төсекке1 6 төсекке1 6 төсекке1 6 төсекке1 

16. Екі жағында жақтаулары бар 
медициналық функциялық 
(реанимациялық) кереует 

6 12 18 24

17. Қарап-тексеруге арналған 
медициналық кушетка 

* * * *

18. Талшықты жарық өткізгіші бар 
ларингоскоп 

4 4 4 4

19. Əмбебап ларингоскоп операция 
лық үстел 
саны бой-
ынша +2

операция 
лық үстел 
саны бой-
ынша +2

операция 
лық үстел 
саны бой-
ынша +4

операция 
лық үстел 
саны бой-
ынша +6

20. Орталықтандырылып 
бақылайтын екі блогы бар мо-
нитор жүйесі

6 төсекке1 6 төсекке1 6 төсекке1 6 төсекке1 

21. Уақытша эндокардиалдық 
электрокардиостимуляцияға 
арналған жинақ 

* * * *

22. Инфузиялық волюметрлық 
сорғыш (инфузомат)

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

23. Инфузиялық шприцтік сорғыш 
(помпа) 

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

24. Энтералдық тамақтануға 
арналған сорғыш (помпа) 

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

25. Жалпы мақсаттағы негатоскоп 1 1 2 2
26. Қозғалмалы бактерицидтік 

сəулелендіргіш
* * * *

27. Медициналық сорғыш төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

28. Оттегі, вакуум, сығылған ауа-
ны жеткізгіш 

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

29. Артериялық қысымды өлшеуге 
арналған аспап (тонометр)

4 4 4 4

30. Жұлын пункциясы кезінде 
ликворлық қысымды өлшеуге 
арналған аспап 

* * * *

31. Науқасты жылытуға арналған 
жүйе: 
1) жылытатын матрац 

3 6 6 9

2) сəулелі жылу шамы 3 6 9 12
32. Инфузиялық ерітінділерді жы-

лытатын жүйе 
6 12 14 16

33. Науқастарды тасымаладауға 
арналған арба (сырғытқы) 

2 3 5 5

34. Құрама фонендоскоп төсек жəне 
операция 
лық үстел 
саны бой-

ынша 

төсек жəне 
операция 
лық үстел 
саны бой-

ынша

төсек жəне 
операция 
лық үстел 
саны бой-

ынша

төсек жəне 
операция 
лық үстел 
саны бой-

ынша
35. АҚ жəне ЭКГ-ні холтерлік 

мониторлауға арналған ап-
парат 

* * * *

36. Электрокардиограф 1 2 2 3
II. Медициналық жиһаз

1. Науқастарды тасымалдауға 
арналған көтергіштері 
бар сырғытқы немесе 
медициналық арба

1 2 3 3

2. Ересектерге арналған жара-
ны ашып емдеуге арналған 
каркас 

1 2 3 3

3. Кресло-сырғытқы 2 4 4 4
4. Ваннаны көтеретін құрал * * * *
5. Ауыр науқастарға арналған 

көтергіш 
* * * *

6. Анестезиологиялық үстел * * * *
7. Дəрі-дəрмектерге арналған 

үстел 
4 6 8 10

8. Манипуляция үстелі 1 2 4 6
9. Таңу үстелі 1 2 4 6

10. Зарарсыздандырылған 
материалға арналған үстел 

1 2 4 6

11. Аспаптарға арналған үстел 2 2 4 6
12. Кереует жанындағы үстел төсек саны 

бойынша
төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

төсек саны 
бойынша

13. Таза жəне кір киімді тасуға 
арналған аралас арба 

* * * *

14. Көп функциялы медициналық 
арба 

* * * *

15. «А» жəне «В» тобының 
медициналық препараттарына 
арналған шкаф 

1 2 2 2

16. Екі есігі бар медициналық 
шкаф 

* * * *

17. Күшті əсер ететін дəрілерге 
арналған шкаф-сейф 

1 2 2 2

18 Дəрілік заттарды сақтауға 
арналған тоңазытқыш

2 2 2 2

Ескертпе: * қажеттілігі бойынша

Қазақстан Республикасында анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру стандартына 2-қосымша 

Операция алдында пациенттің физикалық жай-күйін бағалау шəкілі

Класс Физикалық статусы
 I дені сау пациенттер
 II жеңіл жүйелі патология, функциялық шектеулердің болмауы
 III ауыр жүйелі патология, елеулі функциялық шектеулері бар, бірақ өмірге қауіп 

төндірмейді 
 IV өмірге қауіп төндіретін ауыр жүйелі патология
V ауыр жағдай, пациенттің операциядан кейін немесе операциясыз 24 сағаттың 

ішінде қайтыс болу мүмкіндігі жоғары 
VI миын өлгені белгіленген пациенттер, олардың ағзалары донорлық мақсатта пай-

даланылуы мүмкін
Шұғыл араласулар кезінде класс нөміріне Ш (шұғыл) əрпі қосылады 

Қазақстан Республикасында анестезиологиялық жəне реаниматологиялық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру стандартына 3-қосымша 

Пациентті операция жүргізер алдында зерттеп-қарау хаттамасы 
1. Шұғыл көрсетілімдер бойынша:

1) қан тобы жəне резус-фактор;
2) гемоглобин, гематокрит, тромбоциттерге қан талдауы, Ли-Уайту бойныша ұю уақыты;
3) несептің жалпы талдауы; 
4) адамның иммун тапшылығы вирусына (бұдан əрі – АИТВ), аустралиялық антигенге, С 

гепатитіне (келесі талдау үшін қан алу) қан талдауы. 
2. Жедел көрсетілімдер бойынша:

1) қан тобы жəне резус-фактор;
2) қанның жалпы талдауы (эритроциттер мөлшері; гемоглобин, гематокрит, формуласы 

бар лейкоциттер мөлшері, тромбоциттер мөлшері, қанның ұю уақыты, қан кетудің ұзақтығы, 
эритроциттердің шөгу жылдамдығы);

3) электрокардиограмма (бұдан əрі – ЭКГ);
4) терапевтың немесе педиатрдың консультациясы;
5) кеуде жасушасының рентгеноскопиясы немесе рентгенографиясы (көрсетілімдер 

бойынша);
6) қанның биохимиялық талдауы (аланинтрансфераза, трансфераза аспарагинаты, били-

рубин, глюкоза, жалпы белок, несепнəр, креатинин);
7) қан коагулограммасы (протромбиндік индекс, активтендірілген ішінара тромбопластиндік 

уақыт, фибриноген);
8) АИТВ-ға, аустралиялық антигенге, С гепатитіне (келесі талдау үшін қан алу) қан талдауы.

3. Жоспарлы операциялар үшін 
(жарамдылық мерзімі 10 күннен аспайды): 

1) қанның жалпы талдауы (эритроциттер мөлшері; гемоглобин, гематокрит, формуласы 
бар лейкоциттердің мөлшері, тромбоциттер мөлшері, қанның ұю уақыты, қан кетудің ұзақтығы, 
эритроциттердің шөгу жылдамдығы);

2) несептің жалпы талдауы;
3) қан тобы жəне резус-фактор;
4) ЭКГ;
5) кеуде жасушасының флюрографиясы (рентгенографиясы);
6) АИТВ-ға, аустралиялық антигенге, С гепатитіне қан талдауы;
7) сынамалары; 
8) қалдық азот (несепнəр);
9) қан глюкозасы;
10) терапевт консультациясы;
11) Ли-Уайту бойынша ұю уақыты жəне қан кету ұзақтығы.
Анестезиолог-реаниматологтың қарап-тексеруінен кейін қосымша талдаулар (операцияға 

дейін 24 сағаттан кешіктірмей):
1) коагулограмма;
2) қан плазмасының электролиттері;
3) жалпы ақуыз, ақуыз фракциялары;
4) қалдық азот (несепнəр);
5) аминотрансферазалардың белсенділігі;
6) сыртқы тыныс алу жəне жүрек-қантамыр жүйесінің қызметтерін зерттеу – көрсетілімдер 

бойынша; 
7) арнайы мамандардың консультациясы – көрсетілімдер бойынша. 

4. Балалардағы жоспарлы операциялар кезінде 
(жарамдылық мерзімі 10 күннен аспайды):

1) қан тобы жəне резус-фактор;
2) қанның жалпы талдауы (эритроциттер мөлшері; гемоглобин, гематокрит, формуласы 

бар лейкоциттердің мөлшері, тромбоциттер мөлшері, қанның ұю уақыты, қан кетудің ұзақтығы, 
эритроциттердің шөгу жылдамдығы);

3) несептің жалпы талдауы;
4) коагулограмма;
5) қан плазмасының электролиттері;
6) жалпы ақуыз, ақуыз фракциялары;
7) қанның несепнəрі;
8) аминотрансферазалардың белсенділігі;
9) қан глюкозасы;
10) ЭКГ;
11) АИТВ, аустралиялық антиген, С гепатиті қан талдауы;
12) электроэнцефалограмма – көрсетілімдер бойынша;
13) кеуде жасушасының флюорографиясы (жарамдылық мерзімі 3 апта); 
педиатр консультациясы. 

5. Амбулаториялық хирургия
 (стоматологияда, офтальмологияда, урологияда, хирургияда жəне тағы басқа) жəне жалпы 

ауырсынуды басу негізінде шағын хииургиялық операциялар (манипуляциялар). Жарамдылық 
мерзімі 10 күннен аспайды. 

1) қан тобы жəне резус-фактор;
2) қанның жалпы талдауы (эритроциттер мөлшері; гемоглобин, гематокрит, формула-

мен лейкоциттер мөлшері, тромбоциттер мөлшері, қанның ұю уақыты, қан кетудің ұзақтығы, 
эритроциттердің шөгу жылдамдығы);

3) несептің жалпы талдауы;
4) учаскелік терапевтің (педиатрдің) қарап-тексеруі;
5) флюорография (рентгенография);
6) АИТВ-ға, аустралиялық антигенге, С гепатитіне қан талдауы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 1 
қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№15953 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 3 қараша        №808          Астана қаласы 

Қазақстан Республикасында клиникалық фармакология 
бойынша медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру 

стандартын бекіту туралы

 «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 
2009 жылғы 18 қыркүйектегі Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес 
бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында клиникалық фармакология бойынша 
медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарты бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті 
ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді; 
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде оның 

көшірмелерін баспа жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялауға 
жəне Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне 
қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күннің ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды;

5) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Зан қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 
2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəлеметтерді 
ұсынуды қамтамасыз етсін. 

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
вице-министрі Л. М. Ақтаеваға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін атқарушы А.ЦОЙ

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2017 жылғы 3 қарашадағы №808 бұйрығымен бекітілген

 
Қазақстан Республикасында клиникалық фармакология бойынша медициналық 

көмек көрсетуді ұйымдастыру стандарты 
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Қазақстан Республикасында клиникалық фармакология бойынша медициналық көмек 
көрсетуді ұйымдастыру стандарты (бұдан əрі – Стандарт) 2009 жылғы 18 қыркүйектегі 
«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексі 7-бабы 1-тармағының 6) тармақшасына (бұдан əрі – Кодекс) сəйкес əзірленді жəне 
медициналық ұйымдарда клиникалық фармакология бойынша медициналық көмек көрсетуді 
ұйымдастырудың жалпы қағидаттарын белгілейді. 

2. Осы Стандартта пайдаланылатын терминдер мен анықтамалар: 
1) AВС (эй би си) талдау (activity-based costing) (активити бэйзд костинг) – дəрілік заттарды 

оларды белгілі бір уақыт аралығында тұтыну көлеміне қарай үш класс бойынша бөлу арқылы 
дəрілік заттарға арналған қаржылық шығындарды пайдаланудың ұтымдылығын талдау; 

2) дəрілік заттар – фармакологиялық активті заттарды білдіретін немесе қамтитын, адам 
организмімен байланысқа түсетін немесе оның ағзалары мен тіндеріне өтетін, аурулардың 
профилактикасына, диагностикасына жəне оларды емдеуге, сондай-ақ организмнің жай-күйі 
мен функцияларын өзгертуге арналған заттар: дəрілік субстанция, дəрілік шикізат, дəрілік 
заттардың балк-өнімдері, дəрілік препараттар;

3) дəрілік заттарды оңтайлы пайдалану (бұдан əрі – ДЗОП) – клиникалық көрсетілімдерге 
сəйкес пациенттің жеке қажеттіліктеріне сəйкес келетін дозаларда, барабар уақыт кезеңі ішінде 
жəне науқас үшін ең төмен баға бойынша дəрілік заттарды пайдалану; 

4) денсаулық сақтау ұйымының дəрiлiк формуляры – қазақстандық ұлттық дəрілік 
формулярдың негізінде қалыптастырылған жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрінің 2009 жылғы 23 қарашадағы 

№ 762 бұйрығымен бекітілген Денсаулық сақтау ұйымдарының дəрілік формулярларын 
əзірлеу жəне келісу ережесіне сəйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 5900 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 762 бұйрық) денсаулық сақтау ұйымының 
басшысы бекіткен тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде (бұдан əрі 
– ТМККК) жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан əрі – МƏМС) жүйесінде 
медициналық көмек көрсетуге арналған дəрілік заттардың тізбесі;

5) жағымсыз реакция (жағымсыз əсері) – дəрілік препаратты қолданумен байланысты 
организмнің əдеиі жасалмаған жəне қалыпты жағдай ретіндегі күдікті дəрілік препаратты 
қолданумен өзара байланысты болуының болжамды жағымсыз реакциясы;

6) Қазақстандық ұлттық дəрілік формуляр – шекті бағалары көрсетіле отырып, ТМККК 
жəне МƏМС берілген көлемін көрсету үшін қалыптастырылған жəне денсаулық сақтау 
ұйымдарында дəрілік формулярларды əзірлеу мен бекіту үшін міндетті негіз болып табылатын, 
клиникалық тиімділігі мен қауіпсіздігі дəлелденген дəрілік заттардың тізбесі; 

7) қаупі жоғары дəрілік заттар – олармен жұмыс жүргізгенде пациентке залал келтіру қаупі 
жоғары, сақтықпен жəне мұқият пайдалануды қажет ететін дəрілік заттар;

8) медициналық көмектің сапасы - көрсетілетін медициналық көмектің уəкілетті ор-
ган бекіткен жəне медициналық ғылым мен технологияның қазіргі заманауи даму деңгейі 
негізінде белгіленген стандарттарға сəйкестік деңгейі;

9) формулярлық комиссия – негізгі мақсаты уəкілетті орган қабылдаған нормалар мен 
стандарттардың негізінде тиісті медициналық ұйымда (өңірде) формулярлық жүйені жəне ДЗОП 
енгізу жəне қолдау көрсету болып табылатын консультациялық-кеңесші орган;

10) VEN (вен) талдау – дəрілік заттарды пайдалану тиімділігін бағалау: өмірлік-
маңызды (Vital) (витал) – өмірін құтқаруға жəне қолдауға қажетті (маңызды) дəрілік заттар; 
қажетті (Essential) (эссеншиал) – қауіптілігі төмен, бірақ елеулі ауруларды емдеу кезінде 
тиімді дəрілік заттар; екінші дəрежелі (болмашы) (Non-essential) (эссеншиал) – тиімділігі 
күмəнді дəрілік заттар, симптоматикалық көрсетілімдер бойынша пайдаланылатын қымбат 
тұратын дəрі.

3. Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кəсіпорындар, жауапкершілігі шектеулі 
серіктестіктер, акционерлік қоғамдар болып табылатын ұйымдарды қоспағанда, клиникалық 
фармакология бойынша медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының штат-
тары Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 7 сəуірдегі № 238 
бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6173 
болып тіркелген) Үлгі штаттары мен штат нормативтеріне сəйкес белгіленеді.

2-тарау. Клиникалық фармакология қызметінің негізгі бағыттары 
4. Клиникалық фармакологияның мақсаты медициналық көмек пен емдеу нəтижелерінің 

сапасын жақсарту үшін дəрілік терапияның, ДЗОП клиникалық тиімділігіне, қауіпсіздігіне қол 
жеткізу болып табылады. 

5. Мақсатты іске асыру үшін клиникалық фармаколог дəрігер: 
 1) ДЗОП бойынша медицина қызметкерлеріне консультациялық көмек көрсетуді 

ұйымдастыруды;
 2) денсаулық сақтау ұйымдарында формулярлық жүйені əзірлеуге, оның жұмыс істеуіне 

жəне қолдауға қатысуды;
 3) дəрілік заттардың пайдаланылуына сараптама, талдау жəне бағалау жүргізуге жəне 

фармакологиялық қадағалауға қатысуды;
 4) клиникалық фармакология жəне ДЗОП мəселелері бойынша медицина қызметкерлерінің 

кəсіби жəне хабардар болу деңгейін арттыруға бағытталған кешенді іс-шараларды жүргізуге 
қатысуды қамтамасыз етеді. 

6. Клиникалық фармаколог дəрігердің кабинеті жəне клиникалық фармакология бөлімшесі 
медициналық ұйымның құрылымдық клиникалық бөлімшелері болып табылады жəне емхана 
(аудандық, қалалық) құрамында амбулаториялық қабылдауда 30 дəрігер болған кезде 1 лауа-
зым; көп бейінді стационарлардың (қалалық, облыстық), мамандандырылған диспансерлердің 
құрамында, республикалық денсаулық сақтау ұйымдарының құрамында айына 800 емделіп 
шыққан науқасқа 1 лауазым есебінен ұйымдастырылады. 

7. Клиникалық фармаколог дəрігер:
1) дəрілік заттардың қолданылуын, тиімділігін жəне қауіпсіздігін бағалап, оның ауру 

нəтижесіне əсерін болжай отырып, дəрілік заттарды пайдалану мен мониторингтеудің оңтайлы 
жоспарын əзірлей отырып, пациенттің проблемаларын белгілейді;

2) тамақты қабылдауына, ауру ағымының ерекшелігіне аллергиялық анамнезіне бай-
ланысты, тағайындалған дəрілік заттарды қабылдау бойынша пациенттерге консультация 
береді (режимі, дозасы);

3) ДЗОП, олардың клиникалық-фармакологиялық сипаттамаларын, пациент ауруының 
ауырлығын, оның жасын, генетикалық аясын, аллергологиялық анамнезін, зерттеудің 
зертханалық жəне аспаптық деректері ескеріл отырып тағайындалатын дəрілік заттардың 
дəлелді медицинасының қағидаттарына негізделген терапиялық орындылығы мəселелері 
бойынша медицина қызметкерлеріне консультациялық көмек көрсетеді;

4) ДЗОП мəселелері бойынша консилиумдерге қатысады;
5) № 762 бұйрығына сəйкес денсаулық сақтау ұйымының дəрілік формулярын 

қалыптастыруға қатысады; 
6) медициналық көмек көрсету процесінде пациенттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

қаупі жоғары дəрілік заттардың тізімін əзірлеуге қатысады; 
7) пациенттің өміріне қауіп төндіретін жағдайлар кезінде (анафилактикалық шок; 

бронхоспастикалық синдром; жіті тамыр функцияларының жеткіліксіздігі; жіті тыныс алу 
функцияларының жеткіліксіздігі; құрысу синдромы) диагностика мен кезек күттірмейтін көмек 
көрсетеді; 

8) денсуалық сақтау ұйымында дəрілік заттардың қолданылуына бағалау жүргізеді 
(АВС,VEN (эй би си, вен) талдаулары); 

9) микробқа қарсы заттарды пайдалануды жоспарлайды жəне медициналық ұйымның 
инфекциялық бақылау мамандарымен бірлесіп антибиотикке резистенттілікті ұстау бойынша 
іс-шараларды əзірлеуге қатысады;

10) жаңа дəрілік заттарды клиникалық зерттеуді ұйымдастыруға жəне жүргізуге, клиникалық 
зерттеулерге жəне бұрын қолданылған дəрілік заттар мен медициналық технологияларды 
қайта бағалауға қатысады;

11) ДЗОП сараптау жəне бағалау жүргізу кезінде медициналық статистика деректерін, 
пациенттің жасын, аллергологиялық анамнезді жəне аурудың сипаттамасын ескере отырып, 
оларды ауыстыру мүмкіндігін пайдаланады;

12) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығына сəйкес (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) (бұдан əрі – № 907 бұйрық) бастапқы медициналық 
құжаттаманы ресімдеуді жəне жүргізуді қамтамасыз етеді. 

 3-тарау. Клиникалық фармакология бойынша медициналық көмек көрсетуді 
ұйымдастыру 

8. Клиникалық фармакология дəрігер медициналық көмекті:
консультациялық-диагностикалық көмек түріндегі амбулаториялық-емханалық көмек;
стационарды алмастыратын көмек; 
стационарлық көмек нысандарында көрсетеді.
9. Клиникалық фармакология бойынша медициналық көмек көрсету пациенттердің дəрілік 

заттарды пайдалануын клиникалық фармаколог дəрігердің консультациялық сүйемелдеуі, 
клиникалық фармаколог дəрігердің қатысуымен консилиум арқылы жүзеге асырылады.

10. Емдеуші дəрігер:
1) дəрілік заттардың жағымсыз реакциясы (жағымсыз əсері) анықталған; 
2) пациентке жағымсыз дəрілік реакциялардың даму қаупі бар дəрілік заттарды, маңызды 

жағымсыз дəрілік реакциялардың жиілігін күшейтетін дəрілік препараттардың комбинациясын 
тағайындау қажеттілігі; 

3) жағымсыз əсердің даму қаупі жоғары дəрілік заттарды тағайындаудың қажеттілігі; 
4) жүктілік жəне емшек сүтімен қоректендіру кезеңінде;
5) жүргізілетін дəрі-дəрмектік терапияға клиникалық тиімділік немесе резистенттілік 

болмаған; 
6) полиморбидтіліктің дамуы;
7) дəрілік заттардың фармакокинетикасы мен фармакодинамикасын өзгертетін бүйрек, 

бауыр, басқа да ағзалар мен жүйелер функцияларының бұзылуымен өтетін аурулар; 
8) пациенттің фармакогенетикалық ерекшеліктерінің болуына күдік туғанда жəне (не-

месе) анықталғанда;
9) пациентке резервтік қатардағы бактерияға қарсы препараттар тағайындалғанда, соның 

ішінде бұрын жүргізілген антибактериалды терапия тиімсіз болған кезде; 
10) пациентке арнайы терапия диапазонымен дəрілік заттар тағайындалғанда;
11) ұзақ дəрілік терапия алатын пациенттерді тиісті операцияға дейін жəне одан кейін 

қадағалап қарау қажет болғанда;
12) пациентке жүргізілген дəрі-дəрмектік терапияның мақсатқа сəйкестігі, тиімділігі мен 

қауіпсіздігіне мониторинг жүргізудің жəне сараптамалық бағалаудың қажеттілігі жағдайларында 
пациентті клиникалық фармаколог дəрігердің консультациясына жолдау туралы шешімді 
қабылдайды.

11. Амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін дəрігер пациентті клиникалық фармако-
лог дəрігерге жолдаған кезде медициналық картаны («Амбулаторлық науқастың медициналық 
картасы» 025/е нысаны, «Баланың даму тарихы» 112/е нысаны) немесе алдын ала жасалған 
(немесе қорытынды) диагнозды, қосарлас ауруларды жəне аурудың клиникалық белгілерін 
көрсете отырып, үзінді көшірмені (№ 907 бұйрықпен бекітілген «Амбулаториялық, стационарлық 
науқастың медициналық картасынан үзінді көшірме» 027/е нысаны), сондай-ақ қолда бар 
зертханалық жəне функциялық зерттеу деректерін береді.

12. Стационарлық көмек көрсететін дəрігер пациентті клиникалық фармаколог дəрігерге 
жолдаған кезде медициналық картаны («Стационарлық науқастың медициналық картасы» 
003/е нысаны, «Босану тарихы» 096/е нысаны, «Жаңа туған нəрестенің даму тарихы» 097/е 
нысаны) немесе алдын ала жасалған (немесе қорытынды) диагнозды, қосарлас аурулар-
ды жəне аурудың клиникалық белгілерін көрсете отырып, жоғарыда аталған құжаттардан 
үзінді көшірмені (№ 907 бұйрықпен бекітілген «Амбулаториялық, стационарлық науқастың 
медициналық картасынан үзінді көшірме» 027/е нысаны), сондай-ақ қолда бар зертханалық 
жəне функциялық зерттеу деректерін береді.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 20 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №16001 
болып енгізілді.

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

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 8 қыркүйек         №684          Астана қаласы

«Ықтимал қауіпті химиялық және биологиялық заттарды 
пайдаланатын зертханаларға қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын 
бекіту туралы

2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
Қазақстан Республикасы Кодексінің 144-бабының 6-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған «Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдала-
натын зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидалар бекітілсін.

2. «Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдаланатын зертханаларға 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 15 сəуірдегі № 338 бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11099 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 
11 маусымда жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау 
комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген 

күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмесін қағаз 

жəне электронды түрде ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді; 

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ре-
сурсына орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
вице-министрі А.В.Цойға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының 
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
______________ Т.Сүлейменов
2017 жылғы 31 қазан

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2017 жылғы  8 қыркүйектегі №684 бұйрығымен бекітілген

«Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдалана-
тын зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдаланатын 
зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 
қағидалары (бұдан əрі – Санитариялық қағидалар) 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық 
денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(бұдан əрі – Кодекс) 7-1 бабының 1-тармағының 2) тармақшасына, 144-бабының 6-тармағына 
жəне 145-бабына сəйкес əзірленді жəне нысан құрылысына жер учаскесін таңдауға, 
жобалауға, пайдалануға, қайта жаңартуға, жөндеуге, сумен жабдықтауға, суды бұруға, жы-
лумен жабдықтауға, жарықтандыруға, желдетуге, ауа баптауға жəне микробиологиялық, 
санитариялық-гигиеналық, радиологиялық зертханаларда жұмыс жағдайына, матери-
алдарды (микроорганизмдерді) сақтауға жəне тасымалдауға қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптарды белгілейді.

2. Санитариялық қағидаларда мынадай терминдер мен анықтамалар пайдаланылды:
1) апаттық жағдай (бұдан əрі – апат) – ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық 

заттармен жұмыс істеу кезінде зертханада пайда болатын, өндірістік аймақтың ауасына, 
қоршаған ортаға химиялық жəне патогенді биологиялық агенттің бөлінуінің немесе персоналға 
жұқтырудың нақты немесе ықтимал мүмкіндігін тудыратын жағдай;

2) автоклав бөлмесі –жоғары қысымда сауытпен жұмыс істеуге арналған үй-жай;
3) бактериологиялық зертхана – биологиялық материалдан жəне қоршаған орта 

объектілерінен бактерияларды бөлу, антигендерді жəне антиденелерді анықтау бойынша 
зерттеулерді орындайтын зертхана;

4) бақылау-өткізу пункті– адамдардың жəне көлік құралдарының рұқсат етілген түрінің өтуін 
қамтамасыз етуге арналған арнайы үй-жай;

5) биологиялық агенттер немесе уыттар (бұдан əрі – БА немесе уыттар) – адамның неме-
се жануарлардың ағзасына түскен кезде немесе олармен, сондай-ақ өсімдіктермен жанасқан 
кезде олардың сырқаттануын немесе өлім-жітімін тудыруға қабілетті микроорганизмдер жəне 
бактериялық, өсімдіктен немесе жануардан шығатын белоктық күрделі қосындылар;

6) биологиялық қауіпсіздік (бұдан əрі – БҚ) – жұмыс істейтін персоналды, тұрғындарды 
жəне қоршаған ортаны биологиялық агенттердің əсерінен қорғауға бағытталған медициналық-
биологиялық, ұйымдастыру жəне инженерлік-техникалық іс-шаралар жүйесі; 

7) биологиялық қауіпсіздік боксы (бұдан əрі – БҚБ) – персоналдың жұқтыруын жəне 
жұмыс аймағы мен қоршаған орта ауасының ластану мүмкіндігін болдырмау мақсатында 
микроорганизмдерді физикалық оқшаулау үшін (жұмыс аймағына енгізбеу жəне оны 
бақыланатын шығару) пайдаланылатын конструкция;

8) биологиялық қорғаныш (бұдан əрі – биоқорғаныш) – БА немесе уыттарды жоғалтуды, 
ұрлатуды, дұрыс пайдаланбауды, диверсиясын, рұқсат етілмеген қолжетімділікті немесе ал-
дын ала жоспарланған рұқсат етілмеген таралуын болдырмау мақсатында оларды қорғауды, 
бақылауды жəне есепке алуды қамтамасыз ету;

9) боксталған үй-жай (бұдан əрі – бокс) – тамбуры (боксқа кіреберісі) бар оқшауланған 
үй-жай;

10) виварий – тəжірибелер үшін пайдаланылатын зертханалық жануарлардың алуан түрлері 
ұсталатын ұйымның бөлімшесі;

11) вирусологиялық зертхана – биологиялық материалдан жəне қоршаған орта 
объектілерінен вирустарды бөлу, антигендерді жəне антиденелерді анықтау бойынша 
зерттеулерді орындайтын зертхана;

12) дезактивация – қандай да бір беттен немесе қандай да бір ортадан радиоактивті ла-
стануды жою немесе азайту;

13) дезарлар – ультракүлгін бактерицидті сəулелегіш, үй-жайлардағы ауаны дезинфек-
циялау үшін қолданылады;

14) демеркуризация – сынапты төгіп алған жағдайда оны жинау бойынша іс-шаралар кешені;
15) диагностикалық зерттеулер – қоздырғышты, оның антигенін немесе оған антиденелерді 

анықтау жəне сəйкестендіру мақсатында өткізілетін шығу тегі биотикалық жəне абиотикалық 
объектілерді зерттеу;

16) жұқпалы аймақ – патогенді биологиялық агенттермен немесе ықтимал жұқтырған 
патогенді биологиялық агентпен, материалмен əрекеттер жəне оларды сақтау жүзеге асыры-
латын зертхананың үй-жайы немесе зертхананың үй-жайлар тобы;

17) зертхана – органолептикалық, санитариялық-химиялық, бактериологиялық, 
вирусологиялық, паразитологиялық, биохимиялық, токсикологиялық, радиологиялық 
зерттеулерді, физикалық факторларды дизиметриялық өлшеулерді орындайтын заңды тұлға 
немесе оның құрылымдық бөлімшесі;

18) инфекциялық материал – құрамында инфекциялық аурулардың қоздырғыштары бар 
екені белгілі немесе негізді болжанатын материал;

19) иммундық-ферментті талдау (бұдан əрі – ИФТ) – ферментті белгіні қолдана отырып, 
антигеннің антиденемен өзара əрекеттесуіне негізделген əртүрлі биологиялық молекула-
ларды анықтау əдісі;

20) инсектарий – тəжірибелік мақсатта қолданылатын жəндіктерді ұстауға, шығаруға не-
месе көбейтуге арналған объектінің бөлімшесі;

21) микробиологиялық зертхана – биологиялық материалда жəне қоршаған орта 
объектілерінде микроорганизмдерді анықтау бойынша зерттеулерді орындайтын зертхана;

22) микроорганизмдер – бұл белгілі бір жағдайларда жəне белгілі бір шоғырлануда адамның 
денсаулығына əсер етуі мүмкін шығу тегі белоктық күрделі қосындылар бактериялар, вирустар, 
микоплазмалар, риккетсийлер, хламидийлер жəне грибоктар;

23) от қауіпті заттар – тұтанудың сыртқы көзінен жанатын, тез тұтанатын заттар мен 
жанғыш сұйықтықтар;

24) объектінің (үй-жайдың) техникалық нығайтылуы – ғимараттың, үй-жайлардың, 
олардың периметрлерінің, күзеттің арнайы техникалық құралдарының (күзет, қауіп-қатер 
дабылы; қолжетімділікті бақылау жүйесі; теледидарлық бақылаудың бейнебақылау жəне 
бейнекүзет жүйелері; радиоактивті, химиялық жəне өзге де уландырғыш заттарды анықтау 
детекторлары; қаруды, жарылғыш заттар мен құрылғыларды анықтау детекторлары) жəне 
өрт дабылы жүйелерінің, оның ішінде өртті автоматты түрде анықтау жəне өшіру жүйелерінің 
конструкциялық элементтерін инженерлік қорғау жиынтығы;

25) патогенді биологиялық агент (бұдан əрі – ПБА) – адамдар үшін патогенді микро-
организмдер (бактериялар, вирустар, риккетсийлер, хламидийлер, қарапайымдылар, гри-
боктар, микоплазмалар, эндо- жəне эктопаразиттер), гендік-инженерлік түрлендірілген 
микроорганизмдер, биологиялық жəне өсімдік тектес улар (уыттар), гельминттер, сондай-ақ 
құрамында санамаланған агенттердің болуы ықтимал материал (қанды, басқа да биологиялық 
сұйықтықтарды жəне организмнің нəжістерін қоса алғанда);

26) паразитологиялық зертхана – биологиялық материалда жəне қоршаған орта 
объектілерінде гельминттерді жəне қарапайымдыларды анықтау бойынша зерттеулерді 
орындайтын зертхана;

27) периметр – қоршайтын құрылыс конструкцияларымен (тосқауылдармен) жəне бақылау-
өткізу пункттерімен жабдықталған күзетілетін аумақтың (аймақтың) шекарасы;

28) полимеразды тізбекті реакция (бұдан əрі – ПТР) – зерттелетін микроорганизм геномының 
ерекше учаскесін анықтауға мүмкіндік беретін, дезоксирибонуклеин қышқылы (бұдан əрі –ДНҚ) 
– рибонуклеин қышқылы (бұдан əрі – РНҚ) (амплификация) фрагменті көшірмелерінің санын 
көп есе арттыруға негізделген реакция;

29) радиологиялық зертхана – əртүрлі объектілерде радионуклидтің болуын анықтау бой-
ынша радиациялық бақылау, радиологиялық зерттеулер жүргізетін, сондай-ақ дозиметриялық, 
радиометриялық, спектрометриялық өлшеулер жүргізетін зертхана;

30) санитариялық-гигиеналық зертхана – санитариялық-гигиеналық, токсикологтялық, 
химиялық зерттеулер, физикалық факторларды өлшеу, басқа да зерттеулер мен сынақтар 
жүргізетін зертхана;

31) тəжірибелік зерттеулер – шығу тегі биологиялық микроорганизмдерді, гельминттерді, 
уыттар мен уларды пайдаланатын жұмыстардың барлық түрлері;

32) таза аймақ – зертхананың БА-мен əрекеттер жүргізілмейтін үй-жайы немесе үй-
жайлар тобы;

33) уақытша зертханалар (эпидемиологиялық жасақтар, экспедициялар) – эпидемиялық 
өршулер пайда болғанда ұйымдастырылатын мерзімдік жұмыс істейтін зертханалар;

34) шартты жұқпалы аймақ – жұқпалы аймақ шегіндегі үй-жай немесе үй-жайлар тобы;
35) штамм – микроорганизмнің таза өсіріндісі;
36) эпидемиологиялық маңызы бар объектілер – өндірілетін өнімі жəне (немесе) қызметі 

халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы Қазақстан 
Республикасы заңнамасының талаптарын бұзған жағдайда, тұрғындар арасында тамақтан 
улануды жəне инфекциялық аурулардың өршулерін тудыруына алып келуі мүмкін объектілер.

2-тарау. Нысанның құрылысына жер учаскесін таңдауға, зертханаларды 
жобалауға, пайдалануға, қайта жаңартуға, жөндеуге қойылатын санитариялық-

эпидемиологиялық талаптар
3. Нысандар құрылысына жер учаскесін таңдау кезінде пайдалануға тыйым салынады: 
1) бұрын пайдаланылған мал өлексесін жəне уытты қалдықтарды көму орындарына;
2) күйдіргі бойынша сатационарлық қолайсыз елді мекендерде.
4. Нысандарды құрыысына жер учаскесін таңдау кезінде 2001 жылғы 16 шілдедегі «Қазақстан 

Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 20-бабының 23-16) тармақшаларына сəйкес мемлекеттік талаптармен (бұдан əрі – сəулет, 
қала құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер) айқындалады;

5. Зертханалардың ғимаратын жобалау кезінде дербес жер учаскелерінде немесе құрамына 
кіретін ұйымның жер учаскесінде орналасады.

6. Уақытша зертханалар ретінде, жеткілікті мөлшерде су, электр энергиясымен, суды 
бұрумен қамтамасыз етілген, қауіпсіздік талаптары сақталған кезде бейімделген ғимараттар, 
үй-жайларды пайдалануға жол беріледі.

7. Жобалау кезінде зертхананы дербес ғимаратта, жеке кіретін есігі бар жапсарлас салынған 
өндірістік үй-жайларда, өндірістік ғимараттардың жеке қабаттарында, жеке кіретін есігі болғанда 
бейінді ұйымдардың бөлек қабаттарында, емдеу-профилактикалық ұйымдардың клиникалық-
диагностикалық зертханаларында орналастыруға жол беріледі.

8. Нысандарды жобалау кезінде үй-жайлардың жиынтығы мен аумағы сəулет, қала 
құрылысы жəне құрылыс салаларындағы мемлекеттік нормативтердің талаптарына жəне осы 
Санитариялық қағидалардың 1-қосымшасына сəйкес жобалауға тапсырмамен анықталады. 

9. Микробиологиялық зерттеулерді орындайтын зертханалардың: қызметкерлер үшін 
санитариялық өткізгіші бар жəне материалды зерттеуге жеткізуге арналған кемінде кіретін 
екі есігі болады. 

Зерттеуге арналған материалды беретін терезе арқылы алуға жол беріледі.
10. Сыртқы қоршауда жабылмайтын есіктің, қақпаның, қақпалы есіктің, сондай-ақ ойылған 

жерлердің жəне басқа да бұзылулардың болуына жол берілмейді.
11. Аумақ қоршауының периметрі бойынша жарық орнатылады. 
12.Зертханалардың бірінші қабатындағы терезе ойықтарының, витриналарының беріктігі 

мынадай параметрлерге балама болады:
1) қарапайым əйнектелген, қалыңдығы кемінде 1 мм болат табақтан жасалған рольстав-

нялармен қосымша қорғалған терезелер; 
2) қарапайым əйнектелген, металл торлармен (жылжымалы, айқара ашылатын) немесе 

тиісінше берік жалюздермен қосымша қорғалған терезелер;
3) қорғаныш əйнектелген, бір соққыға шыдамды, 9,5 м жəне одан да жоғары биіктіктен 

лақтырылған салмағы 4 кг болат шардың 3 соққысына төзімді терезелер. 
13. Зертханалар үй-жайларында конструкциялық сəулет-жоспарлау орындалуы жəне 

кіруден қорғауды бірігіп қамтамасыз ететін техникалық қауіпсіздік жүйелерімен жарақталуы 
болады.

14. Тəжірибелік, диагностикалық жəне өндірістік жұмыстар жүргізумен, сондай-ақ патогендігі 
I-II топтағы ПБА-ны сақтаумен айналысатын нысандарда рұқсат беру режимі белгіленеді.

15. Улы заттармен жұмыстар бөлек үй-жайларда (бөлмелерде) немесе бөлек сыртқа 
шығару шкафында жүргізіледі.

16. Бокстардың жəне басқа бөлмелердің есіктері мен терезелері саңылаусыз тығыз жа-
былады. Желдеткіштер жəндіктерден тормен қорғалады. Бокста жəне бокс алды бөлменің 
есігі əйнекті, көрінетін болады.

17. Микробиологиялық зертханалардың үй-жайларын жоспарлау таза жəне жұқпалы 
ағындардың қиылысуын болдырмайды. Кіретін есікте зертхананың атауы жəне «Биологиялық 
қауіптілік» халықаралық белгісі болады. Үй-жайлардың есіктерінде олардың мақсаты 
көрсетілген тақта ілінеді.

18. Тіркеу орны мен сынамаларды қабылдауға арналған үй-жай зертханаға кіре берісте 
орналасады. Зертханада материал алуға арналған пункт болған жағдайда персонал жəне 
тексерілетін адамдар үшін бөлек дəретханалар көзделеді.

19. ПБА-мен жұмыс істеу үшін қауіптілігі 2-сыныптағы БҚБ қолданылады. ПБА-мен жұмыс 
жүргізілетін үй-жайлар бактерицидті сəулелегіштермен жабдықталады.

20. Зертханалық үй-жайлардың едені, қабырғасы, төбесі тегіс, саңылаусыз, жеңіл өңделетін, 
дезинфекциялау жəне жуу құралдарының əсеріне төзімді болуы тиіс, еденінің тайғанақ болу-
ына жол берілмейді. 

21. БҚБ-да патогендігі I-IV топтардағы ПБА-мен ғылыми-зерттеу жұмыстары ғана 
жүргізілетін зертханалар үшін, аспалы төбелерді пайдалануға жол беріледі.

22.Патогендігі I-IV топтармен жұмыс жүргізуге арналған «жұқпалы» үй-жайларда еден 
жабынының жиектері көтеріледі жəне қабырғаның бетімен бірдей болып бекітіледі. Траптар 
болған жағдайда еден еңіс болады.

23.Санитариялық-гигиеналық зертханада еден қышқылға төзімді материалмен жабылады.
24. Радиологиялық зертхананың едені, төбесі жəне қабырғасы жуу құралдарына төзімді, 

нашар сіңіретін материалмен жабылады.
25. От – жəне жарылыс қаупі бар заттармен жұмыс жүргізілетін үй-жайларда екі шығатын 

есік көзделеді.
Жұмыс үстелдері тотығуға төзімді, жанбайтын материалмен қапталады, қышқылдармен 

жəне сілтілермен жұмыс істеу үшін ернеу құрылғысы болады.
26. Зертханаларды қайта құру жəне жөндеу кезінде осы санитариялық қағидалардың 7-26 

тармақтарында көзделген талаптар сақталады.
3-тарау. Зертханалардағы сумен жабдықтауға, кəріздеуге, жылумен 

жабдықтауға, жарықтандыруға жəне желдетуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар

27. Зертханаларда орталықтандырылған шаруашылық ауыз судың, ыстық сумен 
жабдықтаудың, суды бұрудың, жылытумен жабдықтаудың жарамды жағдайы көзделеді.

28. Орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйесі болмаған жағдайда ішкі су құбыры 
жəне суды бұру құрылғысы бар ауызсу мақсатындағы жергілікті көздердің суын пайдалануға 
жол беріледі.

29. Барлық бокстарда бокс кіреберісі болады, онда қол жууға арналған раковина (қол 
жуғыштар) орналастырылады, ол болмаған жағдайда тері антисептиктерін, айна жəне 
дезинфекциялық ерітінділері бар сыйымдылықтарды пайдалануға жол беріледі.

30. Зертханада персоналдың қолын жууға арналған раковина жəне араластырғыш арқылы 
ыстық жəне салқын су келтірілген ыдыстар мен мүліктерді жууға арналған раковиналар не-
месе ванналар жабдықталады. 

31. Зертханаларды кəрізденбеген жəне ішінара кəрізденген жерлерде орналастыру кезінде 
жергілікті кəріз құрылғысы (шұңқырлар, септиктер) көзделеді. Ағынды суларды қабылдау 
уақытылы тазаланылатын нысанның шаурашылық аймағында орналасқан қақпақтармен, 
гидравликалық бекітпелермен (сифондармен) жабдықталған ортақ немесе бөлек жерасты су 
өткізбейтін сиымдылық арқылы жүзеге асырылады.

(Соңы. Басы 33-бетте) 

(Жалғасы 35-бетте) 
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32. Жылу берудің орталықтандырылған көзі болмаған жағдайда сұйық, қатты, газ тəрізді 
отындармен жұмыс істейтін дербес қазандық көзделеді.

33.Үй-жайларды табиғи жəне жасанды жарықтандыру сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
саласындағы мемлекеттік стандарттарға сəйкес анықталады.

Жұмыс үй-жайлары дезинфекциялаушы заттарға төзімді материалдан жасалған жарық 
қорғау құрылғыларын пайдалану арқылы тікелей күн сəулесінің түсуінен жұмыс үстелдерін 
жəне оптиканы қорғау қамтамасыз етіледі.

34. Люминесцентті микроскоппен жұмыс жүргізілетін үй-жайда, фото бөлмеде, себезгі 
бөлмелерінде, санитариялық тораптарда жəне қойма үй-жайларында табиғи жарық 
көзделмейді.

35. Зертхана жасанды іске қосылатын ішке сору-сыртқа тарату желдеткішімен жəне сыртқа 
шығару шкафтарынан ауаны соруға арналған бөлек (дербес) желдету құрылғыларымен 
жабдықталады, зертхананың жұқпалы аймағының үй-жайлары жасанды іске қосылатын ішке 
сору-сыртқа шығару желдеткішімен шығаберісте жұқа тазарту сүзгілерімен жабдықталады, 
аудандық деңгейдегі зертханалар үшін механикалық іске қосылатын желдеткішке жол беріледі.

36. Зиянды жəне жанғыш булар мен газдар бөлетін заттармен жұмыстар жүргізілетін сыртқа 
шығару шкафтары жоғарғы жəне төменгі сорғыштармен жəне сұйықтықтың еденге ағып кетуін 
болдырмайтын ернеулермен жабдықталады. 

37. Сыртқа тарату құрылғылары ашық тұрған шкафтардың қайырма жақтауларында ауаны 
сорғыш жылдамдығын қамтамасыз етеді.

38. Сыртқа шығару шкафтарының жəне БҚБ желдетуінің ажыратқыштары оларға жақын 
орналасады, сыртқа шығару шкафтарында жəне БҚБ-да орнатылған аспаптарды қосатын 
розеткалар сыртқы панелінде; газ шүмектері алдыңғы ернеуінде; штепсельдік розеткала-
ры сыртқа шығару шкафынан немесе БҚБ-дан тыс жұмыс үстелінің бүйірінде орналасады.

39. Сыртқа шығару шкафтарының жақтаулары (есіктері) жұмыс кезінде төменгі жағында 
кішігірім саңылаумен жабылады. Көтеріңкі жақтаулары олардың құлап кетуін болдырмайтын-
дай құрылғылармен мықтап бекітіледі.

40. Зертханаларда Кодекстің 144-бабының 6-тармағына жəне 145-бабына сəйкес 
гигиеналық нормативтерге, санитариялық қағидалардың белгіленген талаптарына (бұдан 
əрі – нормалау құжаттар) сəйкес оңтайлы микроклиматтық жағдайлар (температура, ауаның 
жылдамдығы жəне ауаның салыстырмалы ылғалдылығы) жасалады. 

41. Үшінші жəне төртінші климаттық аймақ аудандарында орналасқан ғимараттарда жазғы 
кезеңде ауа баптағыштар, микробиологиялық зертханаларда қосымша дезарлар орнаты-
лады. Жұқтырылған материалмен жұмыс істеген кезде ауа баптағыш ажыратылады. Ауа 
баптағыштардың сүзгілеуші элементтері механикалық бөлшектерден тазартылып тұрады (үш 
айда 1 реттен сиретпей) жəне дезинфекцияланады.

4-тарау. Микробиологиялық зертханалардағы жұмыс жағдайларына қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар 

42. Микробиологиялық зертханаларда (бактериологиялық, вирусологиялық, 
паразитологиялық) меншік түріне қарамастан, осы санитариялық қағидаларға 2-қосымшаға 
сəйкес I-IV патогендік топтағы микроорганизмдермен жəне гельминттермен жұмыс істеу үшін 
биологиялық қауіпсіздік талаптарының сақталуын бақылау жөніндегі арнайы комиссияның 
рұқсаты болады.

43. Адамдардың қанында антигендерді (қоздырғышты жинақтамай), оларға антиденелерді 
анықтау бойынша зерттеулерді жəне клиникалық материалда бруцеллез, адамның иммун 
тапшылығы вирусын (АИТВ), парентеральды В жəне С вирусты гепатиттерінің қоздырғыштарын 
детекциялау бойынша молекулярлық-генетикалық əдістермен (қоздырғышты жинақтамай) диа-
гностикалауды патогендігі III-IV топтағы микроорганизмдермен жұмыс істеуге жағдайлары бар 
зертханаларда жүргізуге жол беріледі.

44.Жұмысқа түсер кезде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №1019 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12665 болып тіркелген) бекітілген Қызметкерлердi 
еңбек қауiпсiздiгi жəне еңбектi қорғау мəселелерi бойынша оқыту, оларға нұсқама беру жəне 
бiлiмдерiн тексеру қағидаларына сəйкес қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқама жүргізіледі.

45. Зертханаларда нормалау құжаттарында көрсетілген зерттеулердің сапасын бақылау 
жүйесінің талаптары орындалады.

46. Зертхана үй-жайларында:
1) арнайы киімсіз жұмыс істеуге;
2) бұзылған желдеткіш кезінде жұмыс жүргізуге;
3) реактивтерді заттаңбасыз сақтауға жəне қолдануға; 
4) жұмыс үй-жайларында темекі шегуге, тамақты сақтауға жəне ішуге;
5) улы, жарылыс қаупі бар заттар мен ерітінділер қорын жұмыс орындарында жəне стел-

лаждарда сақтауға жол берілмейді.
47. Баллондарда қысыммен тұрған газ тəрізді заттармен жұмыс істеу кезінде:
1) баллонның вентилін тез ашуға; 
2) оттегі бар баллон үшін «Оттегі» деген жазуы жоқ редукторды қолдануға;
3) оларды жұмыс үй-жайында сақтауға жол берілмейді.
48. Жұмыс уақытында сыртқа шығару шкафтарының жақтаулары жабық болады, көтеріңкі 

жақтаулары құрылғылармен мықты бекітіледі.
49. Тез тұтанатын сұйықтықтарды 100оС-қа дейін жылыту сулы моншаларда, 100оС-тан 

жоғары - май моншаларда жүргізіледі. Тез тұтанатын сұйықтығы бар колбаны алдын ала 
біртіндеп жылытусыз ыстық суға салуға жол берілмейді.

50. Шыны аспаптармен жұмыс істеу кезінде:
1) қыздырылған түтікшені салқындатылғаннан кейін берік кептелген тығынмен жабу;
2) шыны түтіктерді немесе термометрді тесілген тығынға қойған кезде соңғысын алақанмен 

тіремей, бүйір жақтарынан ұстау керек;
3) шыны аспаптарды жинау немесе оның жекелеген бөліктерін каучуктың көмегімен қосу 

кезінде – қолды сүлгімен қорғау, шыны түтіктер сынған кезде түтікшені кесіндінің маңында 
ұстау керек.

51. Шыны аспаптар қызып кетуге немесе олардың сынып қалуына ұшырайтын жұмыстарды 
сыртқа жүргізген кезде, сыртқа шығару шкафтарында көзілдірік, қолғап жəне резеңке алжапқыш 
киіп орындайды.

52. Спирт, бензол, ацетон, бром, йод құйылған түтікшелер берік кептелген шыны 
тығындармен, сілті құйылғандары бұрандалы қақпақтармен жабылады.

53. Сұйықтықтарды ауыстырып құю кезінде (құрамында инфекциялық аурулардың 
қоздырғыштары бар сұйықтықтардан басқа) құйғышты қолдану қажет. 

54. Қолды жуу диспенсордан сұйық сабын берілуімен жүзеге асырылады жəне бір рет 
қолданылатын сүлгімен кептіру арқылы жүргізіледі.

55.Зертханалар шұғыл көмек жағдайына жəне авария жағдайына дəрі қобдишасымен 
қамтамасыз етіледі. Ботулиндік уытпен жұмыс жүргізу кезінде зертханада уытқа қарсы са-
рысулар болады.

56. Зертхана қызметкерлері арнайы киіммен жəне жеке қорғаныш құралдарымен 
қамтамасыз етіледі.

57. І-ІV топтардағы микроорганизмедрмен орындалатын жұмыстың сипатына байланысты 
қорғаныш костюмдерінің мынадай типтері пайдаланылады:

1) I тип – пижама немесе комбинезон, медициналық аяқ киім, медициналық қалпақ, 
үлкен орамал (капюшон), обаға қарсы халат, оң қысымды респиратор-капюшон, мақта-дəке 
бетпердесі (шаңға қарсы респиратор, сүзетін немесе оттегі-оқшаулағыш газтұтқыш), көзілдірік, 
резеңке қолғаптар, сүлгі, шұлықтар, аяқ киімдер, резеңке етіктер;

2) II тип – пижама немесе комбинезон, медициналық аяқ киім, медициналық қалпақ, үлкен 
орамал (капюшон), обаға қарсы халат, мақта-дəке бетпердесі, резеңке қолғаптар, сүлгі, 
шұлықтар, аяқ киімдер, резеңке етіктер;

3) III тип – пижама, медициналық қалпақ, үлкен орамал, обаға қарсы халат, резеңке 
қолғаптар, сүлгі, шұлықтар, аяқ киімдер, галоштар;

4) IV тип – пижама, қалпақ (кішкентай орамал), обаға қарсы халат (хирургиялық), шұлықтар, 
аяқ киімдер.

58. Алдыңғы жағынан тұмшаланып түймеленген комбинезондар мен пижамалар болуы тиіс.
59. Хирургиялық типтегі, бірақ одан айтарлықтай ұзындау (балтырдың төменгі үштен 

біріне дейін) обаға қарсы халат пайдаланылады, бұл ретте оның етегі біріне бірі тереңірек 
кіріп қабысуы тиіс; белдігі жəне жағасындағы байламдары əрқайсысы бөлек етекке тігілген 
екі бөліктен тұруы тиіс, жеңін байлау үшін бір ұзын таспа керек.

60. Өлшемі 90х90х125 см болатын обаға қарсы орамал қолданылады.
61. Ұзындығы 25 см, ені 17 см тегіс мақта қабаты салынған, ұзындығы 125 см жəне ені 50 см 

дəкенің кесіндісінен жасалған мақта-дəке бетпердесі қолданылады. Дəке кесіндісінің жиектері 
айқастырылып қайырылады. Беткі бөлігі оқшауланған, тыныс алу органдарын жеке қорғаудың 
(оның ішінде аэрозольге қарсы) сүзгілеу құралдарын қолдануға жол беріледі.

62. Жалпақ, жиектері тығыз жанасатын, олардың тұмшалануын қамтамасыз ететін иілген 
шыны немесе конструкциядағы «жаздық» көзілдірік қолданылады. Беткі бөлігі оқшауланған, 
көзді химиялық жəне биологиялық факторлардан жасалған жеке қорғаныш құралдарын 
(қорғаныш көзілдірігін) пайдалануға жол беріледі.

63. Обаға қарсы костюмді жұқпалы материалмен жұмыс істейтін үй-жайға кіргенге 
дейін мынадай тəртіппен киеді: пижама (комбинезон), шұлық, аяқ киім, медициналық 
қалпақ, капюшон (үлкен орамал), обаға қарсы халат жəне етік. Халаттың жағасындағы 
таспаны жəне халаттың белдігін алдыңғы жағынан сол жақ бүйірінде міндетті түрде 
ілмектеп байлайды, содан кейін жеңіндегі таспаларды байлап бекітеді. Респиратор 
(бетперде) ауызды жəне мұрынды жабады, бетперденің жоғарғы таспаларын желке 
тұсында ілмектеп байлайды, төменгісі мұрынның қанаты жақтарына мақта тампондарын 
қойып, төбесіне байлайды. Көзілдірік жақсылап орнықтырылуы жəне ауаны сүзгілеудің 
болмауына тексерілуі тиіс.

64. Костюмді зарарсыздандыру үшін өңдеуге арналған дезинфекциялық ерітіндісі бар 
бөлек сыйымдылық көзделеді: етікті немесе галошты, костюмді шешу процесінде қолғаптағы 
қолды, мақта-дəке бетпердені, халатты, орамалды (капюшонды), сүлгіні, қолғапты, көзілдірікті 
70о спиртке батырады.

65. Автоклавтаумен, қайнатумен немесе дезинфекциялау камерасында зарарсыздандыру 
кезінде костюмді тиісінше бикске, қабатталған қапқа салады.

66. Қолғап киілген қолдарды костюмнің əрбір бөлігін шешкеннен кейін дезинфекциялық 
ерітіндіге батыра отырып, костюмді мынадай тəртіппен шешеді:

1) етік немесе галошты жоғарыдан төмен қарай дезинфекциялық ерітіндіге молынан 
батырылған мақта тампонмен сүртеді, сүлгіні шығарады;

2) егер олар жұмыс барысында қажет болған жағдайда, жеңқаптарды жəне қолғаптың 
екінші жұбын шешеді; 

3) етікті шешеді;
4) дезинфекциялық ерітіндіге батырылған мақта тампонмен костюмде болған жағдайда 

алжапқышты сүртеді, сыртқы бетін ішіне қаратып бүктеп шешеді;
5) көзілдірікті екі қолмен алға қарай, жоғары жəне басының артына тартып шешеді; 
6) мақта-дəке бетпердені оның сыртқы жағын бетке тигізбей шешеді;
7) қолғапты шешеді (қолғаптың тұтастығы сақталмағанына күдік болған кезде оларды 

дезинфекциялық ерітіндіде тексереді (бірақ ауамен емес);
8) қорғаныш костюмді шешкеннен кейін қолды 70 о спиртпен өңдейді, содан кейін сабын-

ды сумен мұқият жуады;
9) халаттың жағасындағы байламды, белдікті шешеді жəне қолғаптың жиегін төмен жіберіп 

жеңнің байламдарын ағытады, халатты сыртқы бетін ішіне қаратып орап шешеді;
10) орамалдың жиектерін бір қолмен желкеге жинап, абайлап шешеді.  67. Микробиологиялық 

зертханада патогендігі ІІІ-ІV топтағы микроорганизмдерді жұқтырған немесе жұқтыруы ықтимал 
материалмен жұмыс жүргізу үшін «жұқпалы» жəне «таза» аймақтар болады. «таза» жəне 
«жұқалы» аймақтар шекарасында, жаңадан салынып жатқан немесе қайта жаңартылып жатқан 
зертханаларда санитариялық өткізгіштерді орнату көзделеді.

68. Жұмыс басталғанға дейін зертхананың үй-жайларын ылғалды тəсілмен, «таза» аймақты 
жуу құралдарын, «жұқпалы» аймақты жуу құралы мен дезинфектанттарды қолдану арқылы 
жинайды, бактерицидті сəулелегіштермен қуаты 1 текше метрге (бұдан əрі – м3) 2,5 ватт 
болғанда 30-60 минут бойы сəулелейді. Жұмыс аяқталғаннан кейін үстелдерді, аспаптарды, 
жабдықты, еденді, БҚБ-ны дезинфекциялық ерітіндіні қолдана отырып сүртеді. Жинау мүліктері 
«таза» жəне «жұқпалы» аймақтар үшін жеке таңбаланады. 

69. Инфекциялық материалды жеткізу жəне оны бір зертханадан ұйымның (зертхананың) 
аумағындағы екіншісіне тасымалдау тұмшаланған жабық металл ыдыста (биксте, бактар-
да, тоңазытқыш сөмкелерде, контейнерлерде) жүзеге асырылады. Сұйық материалдары 
бар жеткізілетін сыйымдылықтар тасымалдау кезінде ішіндегінің төгілуін болдырмайтын 
тығындармен жабылады. Материалды ашқан кезде бикстерді, контейнерлерді жəне түтіктерді 
дезинфекциялық ерітіндімен сүртеді жəне металл табаққа қояды.

70. Инфекциялық материалды бокстан боксқа немесе автоклавқа ауыстыру металл бик-
стерде немесе бактарда, контейнерлерде жүргізіледі.

71. Инфекциялық материалды түтіктерде, тостағандарда, құтыларда себу кезінде 
материалдың атауы, талдау нөмірі, себу күні жəне тіркеу нөмірі көрсетіле отырып жазылады. 

72. Құрамында инфекциялық аурулардың қоздырғыштары бар сұйық орталар автомат-
ты тамшуырдың немесе бір рет қолданылатын стерильді тамшуырдың көмегімен сорып 
алынады. Сұйық орталарды түтіктен екінші түтікке жиегінен асырып құюға жол берілмейді. 
Пайдалану алдында ыдыстың, тамшуырлардың, жабдықтардың, шприцтердің тұтастығы 
жəне жарамдылығы тексеріледі.

73. Кептірілген микроорганизмдері бар ампулаларды ашу кювет үстінде үстел үстіндегі 
бокстарда дезинфекциялық ерітіндімен жүргізіледі. Кесілген ампуланың ұшы дезинфекциялық 
ерітіндіге батырылған үш қабатты дəке сулықпен жабылады жəне пинцетпен сындырып алы-
нады. Ашылған ампула бір-екі минут бойы сол сулықпен жабылған күйінде қалдырылады, 
одан əрі сулық дезинфекциялық ерітіндіге батырылады, содан кейін ампула стерильді там-
понмен жабылады.

74. Зертханаларда:
1) инфекциялық материалмен зерттеу жүргізілетін үй-жайда тірі вакцинамен жұмыс істеуге;
2) микробиологиялық зертханада зерттелетін микроорганизмдер сезімтал болатын 

дəрілік препараттар болмаған кезде вирулентті антибиотикке төзімді микроорганизмдермен 
тəжірибелік жұмыстарды жүргізуге;

3) жағылған оттықтарды жəне басқа да қыздыратын аспаптарды бақылаусыз қалдыруға, 
шүмектері жарамсыз оттықтармен жұмыс істеуге, олардың жанында тез тұтанатын заттар-
ды ұстауға;

4) жанып тұрған оттықтар жəне қосылып тұрған электрлі қыздырғыш аспаптардың жанында 
кездейсоқ төгілген өртке қауіпті сұйықтықтарды жинауға;

5) жұмыс уақытында бокстың есігін ашуға жол берілмейді.
75. Істен шыққан материал (жұмысшы себінділерін, науқастардың биологиялық материалын, 

кеміргіштердің, зертханалық жануарлардың өлекселерін, індік материалды) зарарсыздандыры-
лады. Жұмыс аяқталғаннан кейін есепке алынбаған жағындыларды, инфекциялық материалы 
бар зертханалық ыдысты жұмыс үстелдерінде қалдыруға жол берілмейді.

 76. Жұқпалы материалды сақтағаннан кейін тоңазытқыштарды еріту оларды дезинфекци-
ялаумен бірге жүргізіледі. Конденсациялық су зарасыздандыруға жатады

77. БҚБ-да жұмысты бастар алдында сыртқа тарату желдеткіші қосылады. Материалды 
салу теріс қысымда жүргізіледі. БҚБ өтетін жолдардан жəне əртүрлі ауа ағындарынан алыс 
орында орнатылады. 

78. Қысыммен жұмыс істейтін түтікшлер таңбаланады.
79. Автоклавтар мен термостаттарды пайдалану кезінде мынадай талаптар орындалады:
1) егер онымен екі жəне одан көп жұмыскер айналысатын болса, қысыммен жұмыс істейтін 

жабдықпен жұмыс істеуге рұқсаты бар автоклавта жұмыс істейтін адамға пломбаланған бактар 
мен басқа да жұқпалы материалы бар ыдысты қолхат арқылы тапсыру;

2) автоклав жұмысын бақылау журналын жүргізу (еркін үлгіде);
3) термостатқа тез жанатын заттарды қоймау;
4) реттелетін құрылғылардан сақтандырғыш қалпақтарды алмау.
80. БҚБ-дағы жұмыс таза аймақтан жұқпалы аймаққа қарай бағытта ұйымдастырылады. 

БҚБ-ның ішкі беттері Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсат етілген тотығуға қарсы 
дезинфекциялау құралдарымен өңделеді. БҚБ-дағы сүзгілер жұмысының тиімділігіне жыл 
сайын бақылау жүргізу қажет.

81. ИФТ жүргізілетін бөлмелерде үстелдерді, аспаптарды, жабдықтарды өңдеу 70⁰этил 
спиртімен жүргізіледі, ИФТ зерттеулер, ПТР жүргізген кезде 70⁰ этил спиртін (жұмысқа дейін 
жəне одан кейін) жəне осы мақсатта қолдануға рұқсат етілген дезинфекциялау құралдарын 
пайдалана отырып, өндірушінің нұсқаулығына сəйкес жүргізіледі.

82. Вирустарды индикациялау бойынша жануарларда зерттеу жүргізу кезінде мынадай 
шарттар сақталады:

1) зертханалық жануарларға жұқтыру жəне оларды сою, жұқтырылған жануарлар-
ды күтіп-ұстау, центрифугалау, кептіру, аэрозоль түзуі мүмкін басқа да операциялар, 
жасушалардың өсірінділерін жəне тауықтың эмбриондарына жұқтыру, суспензиялар дайындау, 
лиофилизацияланған ПБА-мен жұмыс, коллекциялық штаммдарды жүргізу бойынша жұмыс 
БҚБ-дағы зертхананың жұқпалы аймағындағы боксталған үй-жайларда жүргізіледі;

2) ПБА бар сыйымдылықтар дезинфекциялық ерітіндісіне батырылған көп қабатты сулық 
жабылған табаққа немесе астауға орналастырылады; 

3) тірі вирустармен серологиялық зерттеулер, тін өсіріндісінің əртүрлі алғашқы жəне қайта 
себілетін желілерін дайындау, клиникалық материалдарды алғашқы өңдеу БҚБ-да жүргізіледі.

83. Микробиологиялық зертханада патогендігі І-ІІ топтағы микроорганизмдерді жұқтырған 

немесе жұқтыруы ықтимал материалмен жұмыс жүргізу үшін жұқпалы, шартты таза жəне 
таза аймақтары болады. «Жұқпалы» жəне «таза» аймақтардың шекарасында, жаңадан са-
лынып жатқан немесе қайта жаңартылып жатқан зертханаларда санитариялық өткізгіштерді 
орнату көзделеді.

84. Жұмыс күнінің соңында І-ІІ топтардың патогендері сақталатын термостаттар, 
тоңазытқыштар, шкафтар пломбаланады, өндірістік үй-жайлардың есіктері құлыппен жа-
былады.

85. Патогендігі I-II топтағы қоздырғыштармен жұмыс жүргізген кезде мынаны сақтау 
қажет:

1) буын аяқтылармен жұмыс істеу кезінде қолданылған ыдыс қайнату арқылы дезинфекци-
яланады, қалдықтарға дезинфекциялық ерітінді құйылады немесе өртеледі. Құрал-саймандар 
қайнатылады немесе отқа қақталады. Бөзден жасалған қаптар сулы-сабынды ерітіндіде 30 
минут бойы қайнату арқылы дезинфекцияланады;

2) жыртқыш құстардың жəне аңдардың нəжістерін бөлшектеу оларды 1% формалин 
ерітіндісінде 12-18 сағат ұстағаннан кейін жүргізіледі;

3) жəндіктер жəне кенелер, олардың тарап кетуін болдырмайтын арнайы үй-жайларда 
(инсектарийде) шарбақтарда немесе банкілерде ұсталады. Инсектарийді толықтыру үшін 
ауланған бүргелер қан сормаған жастары пайда болғанға дейін жеке банкілерде ұсталады;

 4) жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс үстелдері дезинфекциялық ерітіндімен, қол - 70о 
спиртпен өңделеді;

5) жұқтырылған жануарлармен жұмыс жүргізілетін үй-жайларға кіретін жерде биіктігі 30 
см болатын табалдырық орнатылады, бактериологиялық бокстардың, серологиялық жəне 
жедел зерттеулер жүргізілетін үй-жайлардың есіктері алдында дезинфекциялық ерітіндіге 
батырылған кілемшелер төселеді;

6) зертханалық үй-жайлар тұмшаланған болады;
7) патогендігі І топтағы қоздырғыштарды жұқтыруы ықтимал материалмен жұмыс істейтін 

адамдарға жұмыс күнінің соңында дене температурасының термометриясы жүргізіледі;
8) патогендігі І-ІІ топтағы микроорганизмдерді жұқтыруы ықтимал материалды жұқтырған 

жануарлар басқа жануарлардан бөлек ұсталады;
9) адамдардың, кеміргіштердің, эктопаразиттердің биологиялық материалын, сыртқы 

ортаның, жұқтырылған жануарлардың сынамаларын алуға жəне бастапқы өңдеуге байланы-
сты барлық жұмыстар жəне оларды патогендігі І-ІІ топтағы қоздырғыштарға зерттеу жұқпалы 
блокта I-II типті қорғаныш костюмдерін пайдалана отырып жүргізіледі;

10) Сап жəне мелиоидоз қоздырғыштарымен зерттеулер II типті қорғаныш костюмінде, 
резеңке қолғаппен, мақта-дəке бетпердесімен жəне қорғаныш көзілдірігімен жүргізіледі. 
Жұқпалы бөлімшелердің боксқа кіреберістерінде жұмыс аяқталған соң қорғаныш костюмдері 
шешіледі жəне зарарсыздандырылады;

11) зертхананың үй-жайынан қызметкердің қорғаныш киімімен шығуына жəне қызметкер 
жұқпалы материалмен немесе жұқтыруы ықтимал материалмен жұмыс істеп жатқан кезде оны 
үй-жайдан шақыруға жол берілмейді;

12) күйдіргі қоздырғыштарымен жұмыс кезінде зерттеу аяқталғаннан кейін зертхана үй-
жайлары мен жабдықтарға осы қоздырғыштың себілуіне тексеру жүргізіледі.

86. Патогендігі I топтағы қоздырғыштармен жұмыс жүргізетін микробиологиялық зертхана 
жанынан қызметкерлер үшін ауру ықтималы симптомдары анықталған жағдайда олар үшін 
жəне аварияға жол берген адамдар үшін изолятор көзделеді.

Изолятор негізгі жəне резервтік ерекше дəрілік препараттар қорымен, шокқа қарсы дəрі-
дəрмектермен жəне дезинфекциялау құралдарымен қамтамасыз етіледі.

87. Виварийлер мен инсектарииларда омыртқалылар мен буынаяқтылар қозғалысы, орны 
мен ауланған жері, зерттеу жəне карантин нəтижелері көрсетіле отырып, арнайы нөмірленген 
жəне тігілген журналдарда (ерікті үлгідегі) тіркеледі. 

88. Виварий жəне инсектарий үй-жайларына жұмыс күні аяқталғаннан кейін сүргі салынады.
89. Адамдар қанындағы сарысулардың антигенін анықтауға немесе патогендігі I-II топтағы 

қоздырғыштардың антиденелерін анықтауға зерттеулер жеке бокстарда немесе БҚБ-да 
құрамында тірі микроорганизмдер жоқ диагностикумдарды қолдана отырып жүргізіледі.

Қан сарысуын центрифугалау арқылы бөлу бокста немесе БҚБ-да жүргізіледі.
90. Патогендігі I топтағы микроорганизмдермен жұмыс бокстарды өзара жалғастыратын 

жүйемен жарақталған арнайы тағайындалған зертханаларда жүргізіледі. Жұқпалы аймақтағы 
үй-жайларда есіктері автоматты түрде блокталатын өткізгіш автоклав орнатылады.

91. Жұқтырылған немесе патогендігі I-II топтағы вирустарды жұқтыруы ықтимал мате-
риалмен жұмыс кезінде персонал обаға қарсы ІІ типті костюмді пайдаланады, жануарлар-
ды, эктопаразиттерді жұқтыруды, биологиялық материалды центрифугалау мен вакуумдық 
кептіруді І типті қорғаныш костюмінде жүргізеді.

Кептірілген риккетсий өсіріндісі бар ампуланы ашу, риккетсий биомассасын гомогендеу ІІ 
типті қорғаныш костюмінде БҚБ-да жүзеге асырылады.  92. ПТР əдісімен зерттеулер жүргізген 
кезде мынадай қағидалар сақталады:

1) əр аймақта өзіне тиесілі жиһаздар, тоңазытқыштар/мұздатқыштар, зертханалық 
жабдықтар, реагенттер, автоматты тамшуырлар (дозаторлар), ұштықтар, пластикалық жəне 
шыны ыдыстар, қорғаныш киімі, аяқ киім, ұнтақсыз бір рет қолданылатын қолғаптар, жинау 
мүкəммалының жəне тек осы бөлмеде ғана пайдаланылатын басқа да шығыс материалдарының 
жиыны болады;

2) жабдықтарды, шығыс материалдарын, реактивтерді, қолғаптарды, халаттарды бір үй-
жайдан екінші үй-жайға тасымалдауға жол берілмейді;

3) ПТР бойынша барлық жұмыстар жұмыстың əрбір кезеңі қамтамасыз етілетін ұнтақсыз 
бір рет қолданылатын қолғаппен жүргізіледі;

4) ПТР жүргізуге арналған барлық үй-жайларды əрлеу жуу жəне дезинфекциялау 
құралдарының əсеріне төзімді материалмен жүргізіледі; 

5) барлық үй-жайларда бактерицидті сəулелегіштер орнатылады;
6) детекция жүргізген кезде бұл кезеңге электрофорез əдісімен жеке персонал қызмет 

көрсетеді;
7) ПТР-дің барлық кезеңдерін өткізуге арналған реагенттерді сақтау шарттары реагенттерді 

қолдану бойынша нұсқаулықтың талаптарына сəйкес келеді. Клиникалық үлгілер реагенттер-
ден бөлек сақталады;

8) сынама дайындау жəне реакциялық қоспаларды дайындау кезеңдері БҚБ-да жүргізіледі;
9) терезелер тығыз жабылады. 
93. ИФТ жүргізу кезінде:
1) бір рет қолданылатын ұштықтарды жəне ыдыстарды қайта пайдалануға, жабдықтарды, 

шығыс материалдарын, реактивтерді, қолғаптарды, халаттарды бір үй-жайдан екінші үй-жайға 
тасымалдауға жол берілмейді;

2) жууға арналған ерітіндінің ұсақ тамшыларын кетіру үшін бір рет қолданылатын сүзгіш 
қағаз пайдаланылады;

3) ИФТ арналған үй-жайдың оңтайлы температурасы плюс 18оС - 22оС-ты, салыстырмалы 
ылғалдылығы 40%-дан 70%-ға дейінгіні құрайды, егер зерттеу əдісінде басқа көрсеткіштер 
қарастырылмаған болса температура мен ылғалдылықты белгілейтін құжат болу керек;

4) күн сайын, жұмыстан кейін жабдықтарды, дозаторларды, штативтерді өңдеу 70о этил 
спиртімен жүргізіледі, планшеттерді автоматты жуғыш дистиллденген сумен, аптасына бір рет 
70о этил спиртімен мұқият жуылады;

5) планшеттерді қыздырғыш аспаптардың жанында инкубациялауға жол берілмейді;
6) термостаттың температурасы күн сайын бақылауда болады;
94. Жұмысты бастар алдында 15 минут бұрын бокста бактерицидті сəулелегіштерді жəне 

сыртқа тарату желдеткіш жүйесін қосады. Боксты тиеген кезде желдеткішті ажыратады. Егер 
бокстағы жұмыс кезінде ауаны сору тоқтатылса, жұмысты жедел тоқтатады. Бокстың ауа-
сына бактериологиялық зерттеу тоқсанына бір реттен сиретпей, сүзгінің жұмысын бақылау 
айына бір рет жүргізіледі;

95. Мицелиалды фазадағы өсірінділермен əрекет жасау, барлық фазалардағы 
грибоктардың өміршеңдігін зерделеу БҚБ-да жүргізіледі.

96. Мицелиалды өсірінділерді себуді бокстарда физиологиялық ерітіндімен немесе сорпа-
мен түтіктерге жəне матрастарға алдын ала енгізгеннен кейін жүргізеді. Өсірінділер шайындысы 
барысында сұйықтықты матрасқа ұзын инесі бар шприцпен түтік арқылы енгізеді. Өсірінділерді 
металл сыйымдылықтарда инкубациялайды.

97. Грибоктардың мицелиалды фазаларымен жұмыс істеу кезінде матрастар, бокстан тыс 
себінділері бар түтіктер ашылмайды. Себінділерді қарау мақта-дəке бетпердесімен ІV типтегі 
костюммен бокстарда жүргізіледі. Грибоктардың ашытқы фазаларымен жұмыс бетпердеде 
ІV типтегі костюммен боксте, серологиялық зерттеулер - ІV типтегі костюммен жүргізіледі. 

98. Грибок суспензияларының жасушалық элементтерін санау алдында автоклавтайды не-
месе 10% дейінгі формалинді қосады жəне термостатта 37оС температурада 2 сағат ұстайды.

99. Антигендерді, вакциналарды алу мақсатында өсірілген грибоктарды 30 минут бойы 0,5 
атмосфера жағдайында немесе 0,5% соңғы шоғырлануына дейін формалинді қоса отырып, 
автоклавтау арқылы зарарсыздандырады.

100. БҚБ-да жұмыс істеген кезде мақта-матадан тігілген пижамалар, стерильді халаттар, 
орамалдар, бетперделер киіледі. Жасушалық желілерді өсіру жəне инфекциялық материалмен 
жұмыс бір рет қолданылатын стерильді қолғаппен орындалады. Қолғапты жеңнің бүкпесінің 
астында қалдырмай, оның үстіне тартып кию керек. Зерттеуші киімінің жеңдерін қорғау үшін 
резеңкеленген жеңқаптар киеді. 

101. Жүре пайда болған иммун тапшылығы синдромын (ЖИТС) зерделеу жөніндегі 
орталықтың зертханаларында қан сарысуларының алғашқы оң жəне оң үлгілерін сақтауды 
ұйымдастыру үшін жеке төмен температуралы (минус 40оС) тоңазытқыш жабдығы көзделеді. 
Тоңазытқыш жабдығы құлыппен жабылады жəне сүргі салынады.

102. ПБА бар сыйымдылықтар дезинфекциялық ерітіндіге батырылған көп қабатты сулықпен 
жабылған табаққа немесе астауға қойылады. 

103. Адамдардың қан сарысуларын антигендердің болуын зерттеу немесе патогендігі 
ІІ топтағы қоздырғыштарға антиденелерді анықтау кезінде мынадай шарттар сақталады:

1) жұмыс жеке үй-жайларда (бөлмеде, бокста) жүргізіледі;
2) инфекциялық емес (құрамында тірі қоздырғыштар жоқ) антигендер (диагностикумдар-

ды) пайдаланылады;
3) центрифугалау арқылы қанның сарысуын бөлу бокста немесе БҚБ-да жүргізіледі. Қан 

алудың вакуумдық жүйелерін пайдалану кезінде қан сарысуын центрифугалау бөлімшесі бок-
старды немесе БҚБ-ны пайдаланбай, тұмшаланған қақпақтары бар центрифуждық стакандарды 
пайдалана отырып жүзеге асырады.

104. Патогендігі І-ІІ топтағы вирустармен жұмыс барлық зерттеулер БҚБ-да жүргізілетін, 
арнайы тағайындалған зертханаларда жүргізіледі. Жұқпалы аймақтың үй-жайларында есіктері 
автоматты түрде бұғатталатын өткізгіш автоклав орнатылады.

105. Жұқпалы аймаққа кіру қорғаныш киімі киілетін, себезгісі немесе шлюзі бар 
санитариялық өткізгіш арқылы жүзеге асырылады. Шлюзде жұмыс істеген уақытта бактерицидті 
сəулелегіш қосылады.

106. Шлюздерге кіретін есіктер өздігінен жабылады жəне құлыптармен қамтамасыз етіледі. 
Жұмыс уақытында жұқпалы аймақтағы үй-жайлардың есіктері жабық болады. 

107. Биологиялық материалды сақтау төмен температуралы шкафтарға немесе сұйық азот 
бар түтікшелерге орналастырылатын тұмшаланған, төменгі температураға төзімді, сынбайтын 
контейнерлерде жүзеге асырылады.

108. Биологиялық материалды технологиялық желілер арасында, қоймаға тасымалдау за-
рарсыздандырылатын, тұмшаланып жабылатын, ылғал өтпейтін контейнерлерде жүргізіледі.

109. Жұмыс кезінде персонал ІІ типтегі обаға қарсы костюмді пайдаланады, тауық эмбри-
ондарына, жануарларға, экопаразиттерге жұқтыру, биологиялық материалды центрифугалау 
жəне вакуумдық кептіру І типтегі қорғаныш костюмімен жүргізіледі. 

110. Бактериологиялық зертханалар ашық түсті жиһазбен жабдықталады, химиялық 
реагенттердің, жуу жəне дезинфеккциялау құралдарының əсеріне төзімсіз жиһазбен 
жабдықтауға жол берілмейді. Жиһаздың ішкі жəне сыртқы беттерінде өңдеуді қиындататын 
саңылаулар мен ойықтарға жол берілмейді.

111. Вирусологтялық зертханаларда, зертхананың жұқпалы аймағы бокстарында (не-
месе БҚБ-да):

1) жануарларға жұқтыру жəне оларды ашу;
2) жасушалар жəне тауық эмбриондары өсірінділеріне жұқтыру;
3) суспензиялар дайындау;
4) инфекция жұқтырған жануарларды күтіп-ұстау;
5) коллекциялық штаммдарды жүргізу; 
6) лиофилизацияланған ПБА-мен жұмыс істеу;
7) центрифугалау, кептіру, аэрозол түзуі ықтимал басқа да операциялар жүргізіледі.
112. Паразитарлық зертханаларда ішінде стробила, онкосфера, жұмыртқалар, құрттар, 

ересек гельминттер мен ішек қарапайымдыларының дарақтары болуы ықтимал материал 
тығыз жабылатын қақпағы бар шыны немесе пластикалық ыдыста жеткізіледі.

113. Гелминттер, ішек қарапайымдыларын анықтауға дайындық жəне зерттеу, 
копроовоскопиялық, байыту жəне перианалдық қырынды əдістерімен сырта шығару шкафын-
да жүргізіледі. Байыту əдістерін қолдану арқылы зерттеулерге арналған зертханалық ыды-
стар кюветаларда орнатылады. Зерттеулер үшін дайындалған препараттар арнайы жайпақ 
табақтарға салынады, сүртіндісі бар əйнектер астына үлкен көлемдегі əйнектерді салады. 

114. Зерттелетін материалмен, ыдыспен, жабдықпен жасалатын барлық əрекеттер резеңке 
қолғаппен жүргізіледі.

115. Пайдаланылған тамшуырлар, түтіктер, капиллярлар, заттық жəне жабынды шыны-
лар дезинфекцияланады.

116. Гельминттерді жұқтыруы ықтимал материал жұмыс күнінің соңында сүргіленетін 
бөлек тоңазытқышта сақталады.

117. Тірі вирустармен серологиялық зерттеу, бастапқы жəне қайта егілетін тіндер 
өсірінділерінің əртүрлі желілерін дайындау, клиникалық материалдарды бастапқы өңдеу 
БҚБ-да жүргізіледі.

118. Патогендігі I топтағы қоздырғыштармен жұмыс жүргізетін əрбір ұйым жанында 
қызметкерлерде ауруға ықтимал симптомдар анықталған жағдайда жəне аварияға жол берген 
қызметкерлер үшін изолятор жабдықталады. 

119. Изоляторда өмірлік көрсеткіштері (кардиологиялық, шокқа қарсы, антидоттар) бойын-
ша көмек көрсету үшін негізгі жəне резервтегі ерекше дəрілік препараттардың, дəрі-дəрмектің 
жəне дезинфекциялау құралдарының қоры көзделеді.

120. Инфекциялық материалмен жұмыс уақытында авария болған жағдайда оны тез арада 
тоқтатады жəне авариялық дабылды қосады.

121. Инфекциялық материалдың шашырауынан авария пайда болған жағдайда бөлмеде 
жүргізілетін барлық жұмыстар тоқтатылады. Қорғаныш киімдерін (орамал немесе шлемнен 
бастап) дезинфекциялық ерітіндіге батырады немесе бикске (бакқа) автоклавтау үшін орна-
ластырады. Көзге, мұрынға қоздырғыш сезімтал болатын антибиотик ертінділерін тамызады. 
Терең микоздар қоздырғыштарымен жұмыс кезінде авария болған жағдайда көзге жəне мұрынға 
1% бор қышқылын тамызады, ауыз бен тамақты 70о этил спиртімен шаяды.

122. Ботулиндік уытпен авария кезінде көзді жəне ауызды сумен жəне 1 миллилитрде 10 
халықаралық бірлікке дейін ерітілген уытқа қарсы сарысумен жуады. Ботулиндік уыт терінің 
ашық учаскелеріне түскен жағдайда оны көп мөлшердегі сумен сабындап жуады.

123. Егер авария белгісіз қоздырғышпен жұмыс кезінде болса, кең спектрлік əсері бар 
антибиотиктермен профилактикалық емдеу жүргізіледі.

124. Егер авария биологиялық материалдың шашырауынсыз болса, биологиялық мате-
риалмен жанасқан жабдықтың бетіне дезинфекциялық ерітіндімен тампон (сулық) қойылады.

125. Бокста (немесе БҚБ-да) болған авария кезінде – жұмыс тоқтатылады, материал 
түскен жерге дезинфекциялық ерітіндіге молынан батырылған сулықты жабады. Бокста 30 
минутқа бактерицидті сəулелегіштерді қосады, авариялық дабылды қосады, содан кейін де-
зинфекциялау жүргізеді. Сыртқа шығару желдеткіші авария жəне дезинфекциялау кезінде 
қосылып тұрады.

126. Жарақат алумен немесе тері жабыны тұтастығының басқа да бұзылуымен болған 
авария кезінде:

1) АИТВ-мен жұмыс кезінде зардап шегушіге 72 сағаттан кешіктірмей профилактикалық 
антиретровирустық терапия (АРВТ) тағайындалады жəне «авариялық жағдайдан» кейін 3 
ай бойы бақылау қойылады. Зардап шегушіге оның инфекцияны тарату мүмкіндігі туралы 
ескертіледі. «Авариялық жағдайдан»1 айдан, 3 айдан кейін АИТВ-ға теріс талдау болған 
жағдайда бақылау тоқтатылады;

2) қолғапты немесе басқа да жеке қорғаныш құралдарын шешкеннен кейін тез арада қолды 
сабындап сумен жуады. Қан немесе басқа да ықтимал инфекцияланған материал теріге түскен 
кезде тез арада қолды жəне ластанған учаскелерді сабындап жуады, сілемейлі қабықшаларға 
түскенде – тез арада оларды сумен жуады. Қолды сабындап ағынды сумен жуу керек. Егер 
ағынды су болмаса, 70о-дық спирті бар қолға арналған антисептикалық ерітіндіні пайдаланады;

3) күйдіргі қоздырғышымен жұмыс кезінде жарақат орнын сумен сабындап мұқият жуады 
жəне дезинфекциялық ерітіндіні қолданбастан, йод жағады;

4) терең микоз қоздырғыштарымен авария кезінде жарақат орнын тиісті дезинфекциялық 
ерітіндімен өңдейді, сумен сабындап жуады, йод жағады;

5) патогендігі I-II топтағы вирустармен жұмыс кезінде қанды құрғақ стерильді сулыққа 
қысып ағызады жəне жарақатты дезинфекциялық ерітіндіні қолданбастан, йодпен өңдейді.

127. Материалды (автоклавқа жəне бөлімшелер арасында) тасымалдау кезінде болған 
авария кезінде персонал тасымалданатын сыйымдылықтарды сол жерге қалдырып, қауіпті 
аймақтан кетеді жəне болған оқиға туралы бөлімше басшысына хабарлайды. Аварияға жол 
берген адамдар санитариялық өңдеуден өтеді. Авария кезінде үй-жайды өңдеу обаға қарсы 
І типті костюмде жүргізіледі.

5-тарау. Санитариялық-гигиеналық зертхананың жұмыс жағдайына қойылатын 
санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

128. Зертханаларда арнайы (зақымдалмаған) химиялық ыдыс пайдаланылады. Химиялық 
ыдыс таза жəне құрғақ күйінде пайдаланылады. Суда ерімейтін органикалық заттар ыдыстан 
органикалық еріткіштермен тазартылады.

Ыдыстарды химиялық əдістермен тазарту үшін хромдық қоспа, күкірт қышқылы жəне 
сілтілердің ерітінділері қолданылады. Ыдыстар мұқият тазартылғаннан жəне жуылғаннан 
кейін кептіргіш шкафта кептіріледі.

 129. Шыны материалдардан жасалған аспаптарды жинау бойынша жұмыстарды жүргізу 
кезінде мынадай талаптар сақталады:

1) диаметрі үлкен емес шыны түтіктер шыны кесуге арналған арамен кескеннен кейін 
сындырылады;

 2) жинауды жеңілдету үшін шыны түтіктердің ұштары балқытылады жəне сумен немесе 
глицеринмен ылғалдандырылады;

3) шыны ыдыстармен жұмыс істеу барысында жарақат алғанда (кесіп алғанда) жарадан 
шыны сынықтары алынады, түскен химиялық зат бейтараптандырылады немесе теріден тиісті 
ертіндімен немесе суға батырылған тампонмен алынады.

130. Жабдықта жұмыс істеген кезде мынадай талаптар сақталады:
1) түбі жайпақ колбаларды вакуум астындағы жұмыс үшін, сондай-ақ плюс 100оС-тан жоғары 

температурада пайдалануға жол берілмейді;
2) вакуум астында сорып алу үшін қалың шыныдан жасалған колбаларпайдаланылады. 

Шар түріндегі емес, жұқа қабырғалы түтікшелерді вакуумның астына қоюға жол берілмейді. 
Вакуумның астында жұмыс істеуге арналған түтікшелер алдын ала ең көп сұйылтылуға сына-
лады. Сынақ жүргізу алдында түтікшені темір тормен орайды;

3) жинақталған аспапты оның жарамдылығын алдын ала тексермей пайдалануға жəне 
жұмыс істеп тұрған аспапты қараусыз қалдыруға жол берілмейді;

4) жұқа қабырғалы түтікшені тығынмен жапқан кезде тығынға жақын болатын мойнының 
жоғарғы бөлігінен ұстайды. Ысыған түтікшені кептелген тығынмен салқындағанға дейін жабуға 
жол берілмейді;

5) қайнау температурасы плюс 150 0С-тан жоғары заттарды айдау барысында ауамен 
салқындатылатын тоңазытқыш қолданылады;

6) көгерткіш қышқылмен жəне оның тұздарымен, диметилсульфатпен, алмаспен, фосген-
мен, хлормен, броммен, азот тотығымен, диазометанмен, күкірт сутегімен жүргізілетін жұмыс 
резеңке қолғапты жəне қажет болған жағдайда шаңтұтқышты (газтұтқыш) пайдалана отырып, 
сыртқа шығару шкафында орындалады;

7) натрий азидімен, металлды калиймен жəне натриймен жұмыс кезінде сумен жанасуға 
жол берілмейді;

8) металлды натриймен немесе калиймен реакциялар ауа немесе майлы моншалар-
ды пайдалана отырып жүргізіледі. Ерітілмеген майлы қатардағы галоидті қосылыстарды 
диметилсульфоксидпен, металлды натриймен жəне металлды калиймен қосуға жол 
берілмейді;

9) реакциялық қоспаны қайнатуға дейін қыздырған кезде түбі дөңгелек термотұрақты кол-
балар, сұйықтықтарды айдау үшін арнайы түбі дөңгелек колбалар қолданылады;

10) сұйықтықты түтікте немесе колбада қыздыру кезінде түтікшені арнайы ұстағышпен, оның 
саңылауы жұмыс істейтін адамнан басқа жаққа бағытталатындай етіп ұстайды;

11) сумен салқындатылатын тоңазытқышпен жұмыс кезінде судағы токтың үздіксіздігі 
бақыланады;

12) тотықтарды кетіру темір сульфатының сулы ерітіндісімен сілкілеу арқылы жүргізіледі;
13) эфирді, эфирлі ерітінділерді жəне басқа тез тұтанатын заттарды төгу сыртқа шығару 

шкафында арнайы шыны сауытта жүргізіледі, одан əрі бөлек ыдысқа құйылады. Оларды су 
құбыры раковиналарына немесе су ағызатын құйғыштарға құюға жол берілмейді.

131. Еріткіштерді айыру (эфир, спирт, бензол, толуол) кейіннен майлы вакуум-сорғыны пай-
далана отырып, алдын ала су ағысы бар сорғыда жүргізіледі. Вакуум-сорғыны қосу алдында 
колбаның ішіндегі салқындатылады. Айырғыш колбаны вакуум-қондырғыда қыздыру аспапта 
сұйылтуға қол жеткізілгеннен кейін жүргізіледі.

132. Газдық оттықтың ашық жалынында айыру кезінде колба түбінің бетін қыздыру 
біркелкі жүргізіледі.

Вакуум-қондырғыда айырудан жəне колбаны салқындатудан кейін манометрдің шүмегі 
жабылады, сорғы жүйеден ажыратылады жəне мотор сөндіріледі.

133. Улы заттармен (органикалық жəне минералды қышқылдар, оттегі, азот, құрамында 
галоид бар қосындылар, күшəн, фосфор жəне басқа да улы металлдар мен металл еместер 
қосындылары) жұмысты сақтық шараларын сақтай отырып, оқытылған персонал жүргізеді.

134. Зертханада пайдаланылатын улы заттарды зертханада шкафтағы арнайы бөлінген 
орында немесе құлпы мен пломба салынатын темір жəшікте сақтайды. Ішінде улы заттар бар 
түтікшелердің «У» деген жəне заттың атауы жазылған айқын жəне ашық түсті затбелгісі болады. 

135. Ішінде от жəне жарылыс қауіпті заттар жəне улы заттар бар сыйымдылықтар жұмыс 
үй-жайларында жұмыс күні ішінде жұмысқа қажетті дозаларда сақталады. 

136. Улы заттармен жұмыс істеу кезінде сифон немесе резеңке үрімшесі бар арнайы 
тамшуырлар пайдаланылады.

Қатты улы заттар жабық үккіште ұнтақталады жəне тартумен ыдыста өлшенеді. Жұмыс 
шаңтұтқышпен жүргізіледі.

137. Улы заттарды түбі дөңгелек колбаларда майлы, құмды, сулы моншаларда спиралы 
жабық электрлі пештерде қыздыруға жол беріледі. Ашық отты пайдалануға жол берілмейді.

138. Еденге немесе үстелге төгілген улы сұйықтық дезактивацияланады.
Улы заттармен жұмыс кезінде пайдаланылған сүзгілер жəне қағаз бөлек ыдысқа жиналады 

жəне газ пештерінде немесе камераларында өртеледі.
139. Улы газдармен жұмыс аяқталғаннан кейін аспаптар инертті газбен үрлеу немесе сумен 

толтыру арқылы зарарсыздандырылады.
140. Тез тұтанатын жанғыш сұйықтықтар (қайнау температурасы төмендерді қоспағанда) 

сыйымдылығы 2 литрден аспайтын қабырғасы қалың шыны сауыттарда немесе берік кептелген 
тығындары бар банкілерде сақталады. Сыйымдылығы үлкен болған кезде ыдыс тұмшаланған 
металл сауыттармен жабдықталады.

141. Ішінде тез тұтанатын жанғыш заттар бар банкілер қақпағы тығыз жабылатын қақпағы 
бар, қабырғасы мен түбіне асбест салынған арнайы металл жəшікке салынады. Түбіне 
қалыңдығы 10 мм құм төселеді. Жəшік қақпағының ішкі жағына заттың атауы анық жазылады.

Жəшік өтетін жерлерден жəне қыздыру құралдарынан алыс, оған баратын жол ыңғайлы 
болатындай еденде орнатылады.

142. Диэтильді (күкіртті) эфир басқа заттардан оқшау салқын жəне қараңғы үй-жайда 
сақталады. Дайындалған мерзімінен бір жыл өткен эфир периоксидтерге тексеріледі. 
Құрамында периоксидтер бар ерітінді жойылады немесе қайта айдаудан өткізіледі. Тез 
тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтарды қоймадан зертханаға жеткізу жабық сынбайтын ыды-
ста немесе сауытқа салынған шыны ыдыста жүргізіледі.

143. Сығылған газды пайдаланатын жабдық (газды хроматографтар, хроматомассалар, 
сұйықтықты хроматографтар, атомдық-адсорбциялық спектрометрлер, вольтамперометрлік 
талдағыштар) (бұдан əрі – жабдық) бірінші қабатта немесе басқа қабаттарда газы бар баллонға 
бөлінген орындар сақталған жағдайда орнатылады. Жабдықта жұмыс істеуге жабдықпен жұмыс 
істеу бойынша маманданудан (қайта даярлықтан) өткен адамдар жіберіледі.

Газ баллондарының таңбалануы жəне танитын бояуы болады.
144. От жəне жарылыс қауіпті заттармен жұмыс істеуге арналған үй-жайлар көмірқышқылды 

өрт сөндіргіштермен жəне өрт сөндірудің басқа да құралдарымен жабдықталады.
Тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтармен жүргізілетін барлық жұмыстар сыртқа шығару 

шкафында желдеткіш жұмыс істеп тұрғанда жəне электр құралдары мен газдық оттықтар 
өшірілген жағдайда жүргізіледі. Сыртқа шығару шкафтарын жəне жұмыс үстелдерін ыстық 
жəне салқын суды келтіруге арналған коммуникациялармен, сығылған ауамен, тұрмыстық 
газбен, электр қуатымен қамтамасыз етеді, суды ағызуға арналған раковина орнатылады.

145. Қайнау температурасы төмен от қауіпті заттар қиын балқитын шынылардан жасалған 
түбі дөңгелек колбаларда, сулы жəне майлы моншаларда айдалады жəне қыздырылады,

146. Қайнау температурасы төмен тез тұтанатын сұйықтықтар бар түтікшелерді ашық отта 
жəне электрлі қыздыратын аспаптарда қыздыруға жол берілмейді.

Қайнау температурасы анағұрлым жоғары сұйықтықтар колба қыздырғыштарда 
қыздырылады.

0,5 л көлемдегі тез тұтанатын сұйықтықтарды қыздыру кезінде аспаптың астына авария 
жағдайында сұйықтықтың үстелге төгілуін болдырмау үшін сыйымдылығы жеткілікті кювет 
қойылады.

147. Тез тұтанатын сұйықтықтарды қыздыруға қолданылатын барлық аппаратура 
жарамсыздықтарды уақтылы анықтау үшін мерзімдік қарап-тексеріледі.

148. Жарылысты болдырмау үшін диэтильді эфирді кепкенге дейін булауға жол берілмейді.
149. Жанғыш сұйықтықтармен жұмыстар жүргізілген түтікшелер зерттеу аяқталған соң 

жуылады.
Пайдаланылған жанғыш сұйықтықтар жұмыстың соңында жою үшін зертханадан əкетілетін 

арнайы тұмшаланып жабылатын ыдысқа жиналады.
Қауіптілігі 1-4-сыныптағы пайдаланылған жанғыш сұйықтықтарды жою Қазақстан 

Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы №176 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10936 бо-
лып тіркелген) «Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, 
залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларына сəйкес жүргізіледі.

150. От қауіпті сұйықтықты кездейсоқ төгіп алған жағдайда барлық оттықтар жəне 
қыздыратын асапаптар сөндіріледі, сұйықтық төгілген жерге құм себіледі. Ластанған құм 
ағаш немесе пластмасса күрекшемен жинап алынады. Тұтанатын заттарды сумен сөндіруге 
жол берілмейді.

151. Тез тұтанатын жəне жанғыш сұйықтықтарды сыртқа шығару шкафында (ауа сорғышта) 
өртенген жағдайда желдеткіш сөндіріледі. 

152. Қышқылдармен жəне сілтілермен кез келген жұмыс істеу кезінде күйіп қалудың алдын 
алу үшін зертханада жұмыс істеушілер сақтандырғыш көзілдіріктерін (тері немесе резеңке 
жиектемесі бар) жəне резеңке қолғапты, жекелеген жағдайларда резеңке (резеңке қосылған) 
алжапқышты пайдаланады. Қышқылдармен жəне сілтілермен жұмыстарды сақтандырғыш 
көзілдіріксіз орындауға жол берілмейді.

Шоғырландырылған қышқылдармен жəне ұшқыш сілтілермен жұмыс сыртқа шығару шка-
фында орындалады.

 153. Қышқылдар бар шөлмектер себетте немесе торламада сақталады, екі адам көтереді 
немесе тұмшаланған ыдыста арнайы арбада тасымалданады.

Шөлмектен шағын ыдыстарға қышқылдар мен сілтілер сифон немесе əртүрлі 
конструкциядағы қол сорғылары арқылы құйылады.

154. Ерітінді дайындау үшін қышқылдар суға жіңішке ағынмен үздіксіз араластырыла отырып 
баяу құйылады. Қышқылға су құюға жол берілмейді. Күкірт қышқылын вакуум-эксикаторларда 
су сіңіретін зат ретінде қолдануға жол берілмейді.

Шоғырландырылған азот, күкірт жəне тұз қышқылдарын зертханалық үй-жайларда 
қабырғасы қалың сыйымдылығы 2 л аспайтын шыны ыдыста сыртқа шығару шкафында шыны 
немесе фарфор тұғырықтарда сақтайды. Түтіндейтін азот қышқылы бар шыны сауыттарды 
тотықпайтын болаттан жасалған арнайы жəшіктерде сақтау керек.

155. Ерітінділерді дайындау кезінде сілті суға шағын кесектермен үздіксіз араластыра оты-
рып баяу қосылады, сілтінің кесектері тек қысқышпен ғана алынады. Алдын ала тығыз матамен 
жабылған күйдіргіш сілтінің ірі кесектері арнайы бөлінген орында ұсақ кесектерге бөлінеді.

156. Сынапты төгіп алған жағдайда оны демеркуризациялау бойынша іс-шаралар 
жүргізіледі. Төгілген сынапты аулағышы бар вакуум-тамшуырмен жинайды немесе вакуумдық 
сорғыға қосылған Тищенко шыны сауыттарын, мыстан жасалған қылқаламдарды немесе 
пластиналарды пайдаланады. Сынаппен ластанған беттер тұз қышқылымен қышқылданған 
перманганат калийінің 1%-дық ерітіндісімен өңделеді.

157. Қышқылмен күйген кезде зақымдалған орын судың мол көлемімен, содан кейін на-
трий гидрокарбонаты ерітіндісімен жуылады жəне күйікке қолданылатын жақпамай жағылады, 
сілтімен күйген кезде мол көлемдегі сумен, содан кейін сірке қышқылының 1%-дық ерітіндісімен 
өңделеді жəне күйікке қолданылатын жақпамай жағылады.

158. Уланудың аздаған белгілері болған кезде зардап шегуші ластанған үй-жайдан таза 
ауаға шығарылады, жазық бетке жатқызылады, қысып тұрған киімдерінен босатылады, 
жылы жабылады. 

Фосформен уланған кезде асқазанды сумен молынан шаяды. Сүт немесе май ішуге жол 
берілмейді.

159. От жəне жарылыс қауіпті заттармен жұмыстан кейін жұмыс орнын жинау, асапаптар мен 
аппараттарды су, электр қуаты, тұрмыстық жəне сығылған газ көздерінен ажырату жүргізіледі.

160. Жұмыс аяқталғаннан кейін қолдарды сабындап жуады, ауыз сумен шайылады, 
қорғаныш көзілдіріктер дезактивацияланады.

161. Улы заттармен ластанған арнайы киімдер жəне сүлгі жуу алдында дезактивация-
ланады.

162. Электрлі қондырғыларды жəне электрлі жабдықтарды пайдалану бойынша жұмыстарға 
маманданудан (қайта даярлаудан) өткен қызметкерлер жіберіледі.

163. Зертханалық жануарларды орналастыруға арналған үй-жайлар желдету жүйесіне 
қосылған торларға арналған шкафтармен жабдықталады.

164. Виварийде дені сау жануарлар мен тəжірибеде қолданылған жануарларды бірге 
ұстауға жол берілмейді.

165. Улау камерасының үй-жайы қалған үй-жайлардан бөлек орналастырылады жəне ішке 
сору-сыртқа шығару желдеткішімен жəне камераларда арнайы желдеткішпен жабдықталады.

166. Камераларда жануарларға улау жүргізген кезде зерделенетін затты беру жануарларды 
камераға кіргізгеннен кейін жəне камераны мұқият тұмшалаудан соң басталады.

167. Жануарлардың əрбір өлген немесе союға мəжбүр болған жағдайы арнайы журналда 
(еркін түрдегі) тіркеледі. 

168. Жануарларды виварийден зертханаға жеткізу жəне кері апару арнайы 
дезинфекцияланған торларда жүзеге асырылады. Егеуқұйрықтар мен тышқандар виварий-
де ұсталатын торларында тасымалданады. Жарақаттанудың (тырнау жəне тістеудің) алдын 
алу мақсатында зертханалық жануарлармен барлық əрекеттер арнайы станоктарда жəне 
қолғаппен жүргізіледі.

169. Ауру жұқтырған жануарларды күту кезінде əрбір торды тазалағаннан кейін резеңке 
қолғапты қолдан шешпей, дезинфекциялық ерітіндіге батыра отырып зарарсыздандырады.

170. Виварий қызметкерлері арнайы киіммен (халаттар, алжапқыш, қалпақ, резеңке 
қолғап) қамтамасыз етіледі.

171. Уытты заттармен жұмыс жүргізілетін токсикологиялық зертхананың үй-жайларында 
тамақ ішуге жəне темекі шегуге жол берілмейді.

 6-тарау. Радиологиялық зертханадағы жұмыс жағдайларына 
қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

172. Сəуле көздерімен жұмыс істеуге (А тобының персоналы) нұсқамадан жəне қауіпсіздік 
қағидаларын білуі тексерілгеннен кейін 18 жастан жас емес, медициналық қарсы айғақтары 
жоқ адамдар жіберіледі.

173. Радиологиялық зертханалар басқа үй-жайлардан оқшауланып, ғимараттың жеке 
бөлігінде немесе бөлек қабатта орналасуы тиіс. Сынамаларды қабылдау, дозиметрлік бақылау 
жəне бөлу үшін ортақ үй-жайлар бөлінеді. Белсенділігі жоғары сынамалармен жұмыс жүргізу 
кезінде зертханалар үй-жайлары «лас» жəне «таза» аймақтарға бөлінеді.

174. Лас аймақта:
1) радиохимиялық зерттеу үй-жайы; 
2) сынамаларды дайындауға, сақтауға жəне күлдеуге арналған үй-жай;
3) ыдыстарды, контейнерлерді, жабдықтарды, киім-кешекті жəне арнайы киімдерді 

дезактивациялауға арналған үй-жайлар орналасады.
175. Таза аймақта:
1) сынамаларды дайындауға, сақтауға жəне күлдеуге арналған үй-жайы;
2) радиохимиялық зерттеу үй-жайы орналасады.
176. Ауаның радиоактивті ластану мүмкіндігіне байланысты (ұнтақтармен операциялар, 

ерітінділерді булау, эманациялаушы жəне ұшпа заттармен жұмыс) жұмыстар сыртқа шығару 
шкафтарында жəне жеке жұмыс үстелдерінде жүргізіледі.

177. Радионуклидтердің жұмыс үй-жайларына жəне қоршаған ортаға түсуін шектеу 
статикалық (жабдықтар, үй-жайдың қабырғалары жəне жабындары) жəне динамикалық 
(желдету жəне газ тазарту) тосқауылдары жүйесін пайдалана отырып қамтамасыз етіледі.

178. Жабдық, аспаптар жəне жиһаз əр аймақтың үй-жайларына бекітіледі жəне 
таңбаланады. Оларды бір аймақтың үй-жайынан екіншісіне таңбалауын ауыстыра отырып 
радиациялық бақылаудан кейін беруге жол беріледі.

179. Құрамына калибрлейтін жабық сəуле көздері кіретін аспаптарға жəне иондаушы сəуле 
шығаратын құрылғыларға бөтен адамдардың кіруіне жол берілмейді. Зертханаларда иондаушы 
сəуле көздерінің сақталуы қамтамасыз етіледі.

180. Зертханаға түсетін көздер, радиоактивті заттар, шыны ампулаларға балқытып 
жабылған радий тұздарының сұйық ерітінділері, альфа жəне бета эталондар сейфте сақталады.

181. Радиологиялық зертханада мынадай қауіпсіздік қағидалары сақталады:
1) барлық үй-жайларда күн сайын ылғалды жинау жүргізіледі;
2) радиоактивті препараттармен жəне ластанған сынамалармен жұмыс істеу кезінде ма-

нипуляторлар қолданылады, оларға қолмен жанасуға жол берілмейді;
3) радиоактивті заттармен, ластанған сынамалармен əрекеттер жеңіл дезактивацияла-

натын беттерде жүргізіледі;

4) радиоактивті ластанған сынамалармен жүргізілетін барлық жұмыстар қолғаппен, бахи-
лада жəне арнайы киіммен орындалады;

5) радиоактивті заттармен жұмыс істеу кезінде пластикалық немесе полиэтиленді 
үлдірлермен, сүзгіш қағаздармен жəне бір рет қолданылатын басқа да материалдармен 
жабылған, нашар сорғытатын материалдан жасалған астаушалар жəне тұғырықтар пайда-
ланылады;

6) радиоактивті заттарды, ластанған сынамаларды ауыстырып құю, булау, ауыстырып салу, 
сондай-ақ радиоактивті заттар ауаға түсетін басқа да операциялар сыртқа шығару шкафта-
рында жүргізіледі. Шкафтағы желдету жұмыс басталғанға дейін қосылады;

7) радиоактивті заттармен жұмыс аяқталғаннан кейін қызметкерлер қолдарын жылы сумен 
сабындап мұқият жуады, содан кейін қолдарының тазалығына дозиметрлік тексеру жүргізеді. 
Зертханадан шығатын кезде шешілген қолғаптар, бахилалар, арнайы киімдер арнайы кір 
жуатын орынға жіберіледі.

182. Радиоактивті ластанған сынамаларды зерттегеннен кейін барлық сұйық немесе 
қатты қалдықтар арнайы ыдыстарға жиналады. Пайдаланылған зертханалық ыдыс ағынды 
судың астында мұқият жуылады жəне дезактивациялық ерітіндімен (5% лимон қышқылы 
ертіндісімен, 10% тұз немесе азот қышқылы, этиль спирті ертіндісімен) өңделеді, содан кейін 
қайтадан ағынды сумен жуылады. Мұқият тазартудан жəне жуудан кейін ыдыстар кептіргіш 
шкафтарда кептіріледі. Ыдыстарды дезактивациялау радиациялық бақылау арқылы жүргізіледі.

183. Радиоактивті заттар, сақтау барысында радиоактивті газдар, булар немесе аэро-
золдар бөлуі мүмкін, құрамында көп мөлшерде радиоактивті заттар бар сынамалар сыртқа 
шығару шкафтарында, бокстарда, камераларда жанбайтын материалдан жасалған жабық 
түтікшелерде сақталады.

184. Радиоактивті сұйықтық құйылған шыны сыйымдылықтар металл немесе пластмасса 
түтікшелерге орналастырылады.

185. Контейнерлерді, аспаптарды, ыдыстарды, жабдықтарды дезактивациялау үшін арнайы 
үй-жай бөлінеді. Дезактивация радиациялық бақылау арқылы жүргізіледі.

186. Радиоактивтік қалдықтарды ұстау жəне уақытша сақтау үшін арнайы үй-жай бөлінеді.
187.Лас жəне таза аймақтарда жұмыс орнына нəтижелері журналда тіркелетін (ерікті түрде) 

дозиметрлік бақылау жəне персоналға жеке дозиметрлік бақылау жүргізіледі.
Радиоактивтік заттармен жұмысты жалғастыруға кедергі болатын денсаулық жағдайында 

ауытқу анықталған кезде бұл адамдар иондаушы сəуле көздерімен жанаспайтын жұмысқа 
уақытша немесе тұрақты ауыстырылады.

188. Зертханада дезактивациялаушы заттардың авариялық қоры болады. 
7-тарау. Материалдарды (микроорганизмдерді) сақтауға жəне тасымалдауға 

қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
189. Биологиялық материалды сақтау төмен температуралы шкафтарға немесе сұйық азот 

бар түтікшелерге орналастырылатын тұмшаланған, төменгі температураға төзімді, сынбайтын 
контейнерлерде жүзеге асырылады.

Биологиялық материалды технологиялық желілер арасында, қоймаға тасымалдау за-
рарсыздандырылатын, тұмшаланып жабылатын, ылғал өтпейтін контейнерлерде жүргізіледі.

190. Патогендігі I-IV топтағы микроорганизмдермен жұмыс істеуге режимдік комиссияның 
рұқсаты бар ұйымдарда, зертханаларда режимдік комиссияның берген рұқсатына сəйкес 
мұражайлық өсірінділер коллекциясы болуы мүмкін. 

191. Коллекциялық штаммға берілген белгі (нөмір, код) оны берген кезде өзгермейді. 
Штамм өлген (жойылған) жағдайда оның белгісін жаңадан келіп түскен штаммдарға беруге 
жол берілмейді.

192 .Патогендігі I-II топтағы микроорганизмдердің штаммдарын жою осы Санитариялық 
қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес актімен ресімделеді.

193. Ішінде микроорганизмдер бар сыйымдылықтарда микрорганизмнің атауы, штаммның 
нөмірі мен қайта себілген (лиофилизацияланған) күні белгіленген айқын, өшпейтін жазуы неме-
се берік желімделген затбелгісі болады. Уыттар бар сыйымдылықтардағы затбелгінің төменгі 
оң жақ бұрышы қызыл түспен қосымша таңбаланады.

194. Патогендігі I-IV топтағы микроорганизмдер коллекцияларда лиофилизацияланған не-
месе тоңазытылған күйінде, тығыз немесе сұйық қоректік орталарда, сондай-ақ органдардың 
суспензиясы жəне консерванттағы тіндер түрінде сақталады.

195.Патогендігі I-IV топтағы құрғақ патогенді микроорганизмдері бар ампулаларды себу 
немесе жою мақсатында ашу осы Санитариялық қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес актімен 
ресімделеді.

196. Микроорганизмдердің штаммдары тоңазытқышта немесе жанбайтын шкафта (сейф-
те) топтары бойынша бөлек сақталуы тиіс. Əртүрлі топтағы микрорганизмдерді жабыла-
тын қақпағы бар бөлек сынбайтын сыйымдылықтарда сақтаған жағдайда бірге ұстауға жол 
беріледі. Сыйымдылықтарға сүргі салады, олардың сыртқы немесе ішкі жағына сақталатын 
микрорганизмдердің тізбесі мен саны бар тізім орналастырылады.

197. Патогендігі І-ІІ топтағы патогенді биологиялық агенттерді жəне патогендігі ІІІ-IV 
топтағы коллекциялық микроорганизмдерді зертхана (ұйым) ішінде беруді осы Санитариялық 
қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес табыстау актісін жасағаннан кейін жүзеге асырады. 

198. Патогендігі І-ІІ топтағы микроорганизмдерді уақытша сақтауға беруді осы Санитариялық 
қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес актімен ресімдеу қажет.

199. Беру осы Санитариялық қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес микроорганизмдерді беру 
туралы акті жасалғаннан кейін жүргізіледі. Патогендігі І-ІV топтағы микроорганизмдерді елдің 
шекарасынан тыс беру «Экспорттық бақылау саласында рұқсат беру құжаттарын берудің 
кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы 
№ 1083 қаулысына сəйкес жүзеге асырылады.

200. Патогендігі ІIІ-IV топтағы микроорганизмдерді тасымалдау почта байланысы немесе 
курьер арқылы, І-ІІ топтарзертхананың оқытылған персоналымен қолмен жүзеге асырылады. 
Микроорганизмдерді курьермен алған кезде сенімхат жəне оның жеке басын куəландыратын 
құжаттар ұсынылады.

201. Патогендігі І-IV топтағы микроорганизмдерді тасымалдау барлық тексеру жəне бақылау 
түрлерін болдырмау мақсатында курьермен осы Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаға 
сəйкес жөнелтуші ұйым берген арнайы жүкті тасымалдауға ілеспе құжат бар болғанда жүзеге 
асырылады. Патогендігі І-IІ топтағы микроорганизмдер үшін екі данада қосымша қаптамалау 
актісі жасалады. Көрсетілген құжаттардың бірінші даналарын микроорганизмдер бар 
қаптамаға салады. Құжаттардың көшірмелері жөнелтушіде қалады. Патогендігі І-IV топтағы 
микроорганизмдерді алған ұйым қаптаманы ашу актісін жасайды жəне патогендігі І-IV топтағы 
микроорганизмдерді алуды растайтын хатпен бірге оны берген ұйымға жөнелтеді.

202. Жөнелтуші ұйым алушы ұйымға жедел байланыс (факс, электрондық почта, теле-
фон) бойынша патогендігі І-IV топтағы микроорганизмдер жөнелтілген күн мен көліктің түрін 
хабарлайды.

203. Патогендігі І-IV топтағы микроорганизмдерді тығыз қоректік ортада береді. Құрамында 
микроорганизмдер бар уыттарды, вирустарды, органдарды, тіндер мен олардың суспензияла-
рын консервіленген сұйықтықта немесе тоңазытылған күйде беруге жол беріледі.

204. Материалды зертханаға тасымалдау кезінде үш рет қаптамалау қағидасын сақтау 
қажет, ол мынаны қамтиды:

1) бастапқы сыйымдылық –қақпақпен берік жабылған, зертханалық үлдірмен 
тұмшаланған,сынамасы бар таңбаланған контейнер/түтік/құты;

2) екінші сыйымдылық – ағып кету жағдайында үлгінің барлығын сіңіру үшін жеткілікті 
көлемде сіңіретін материалы бар су өткізбейтін, ағып кетуді болдырмайтын берік контейнер 
(полиэтиленді пакет);

3) сыртқы қаптама – биологиялық материалдарды тасымалдауға арналған берік 
термооқшаулаушы контейнер. Тасымалдаудың температуралық жағдайларын қамтамасыз ету 
үшін термоконтейнерге салқындату элементтерін салады. Термоконтейнердің сырт жағында 
алушының мекенжайы, телефоны, факсі, электрондық почтасы жəне тасымалдау жағдайлары 
көрсетілген затбелгі бекітіледі. 

205. Жөнелтілімнің мекенжайы жазылған жағында – «Қауіпті! Тасымалдау кезінде ашуға 
болмайды» деген белгі болады.

206. Патогендігі І-IV топтағы микроорганизмдерді жұқтырған тірі жануарлар мен буын 
аяқтыларды тасымалдауға жол берілмейді.

207. Жөнелтуші ұйым жіберілетін пурктке дейін қаптамалау жəне тасымалдау қағидалары 
талаптарының сақталуына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экспорттық бақылау 
саласындағы заңнамасына, сондай-ақ қолданыстағы халықаралық конвенциялар мен 
қағидаларға сəйкес Халықаралық почтамт арқылы ПБА-ны қаптамалаудың жəне жөнелтудің 
дұрыстығына жауапты болып табылады.

208. Алушы мен жөнелтушінің мекенжайлары көрсетілген жəшіктің беті күлгін түсті жазба 
белгімен жəне «Тез бұзылатын биологиялық зат», «Қауіпті»: жөнелту кезінде ашуға болмайды», 
«Коммерциялық құндылығы жоқ», «Халықаралық почталық қауіпсіздік қағидаларына сəйкес 
қаптамаланған» деген ерекше белгімен (ағылшын тілінде) жабдықталады.

 «Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдаланатын 
зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 

қағидаларына 1-қосымша

Зертханалар үй-жайларының жиыны 

1. Патогендігі III-IV топтағы микроорганизмдермен жұмыс жүргізетін 
бактериологиялық зертханалар үй-жайларының жиыны

1-кесте

р/с 
№ Үй-жай атауы

1 2
1. Зертхана меңгерушісінің кабинеті
2. Ішек тобы инфекцияларына зерттеуге арналған үй-жай 
3. Санитариялық бактериология бойынша зерттеулер жүргізуге арналған үй-жай

1) Санитариялық бактериология бойынша зерттеулер жүргізуге арналған боксқа 
кіреберісі бар бокс

4. Тамшылы инфекцияларға зерттеу үшін үй-жай:
1) Дəрігерлер үшін
2) Зертханашылар үшін
3) боксқа кіреберісі бар бокс
4) серологиялық зерттеулер үшін үй-жай
5. Полимеразды тізбекті реакция жүргізу үшін үй-жай: 
1) Сынамаларды дайындау аймағы (боксқа кіреберісі бар бокс)
2) реакциялық қоспаны дайындау аймағы (боксқа кіреберісі бар бокс)
3) амплификация жəне детекция аймағы (боксқа кіреберісі бар бокс)

6. Инекциялық материалды зарарсыздандыруға жəне ортаны, ыдысты стерильдеуге 
арналған автоклав 

1) Стерилизациялық 
7. Жуу орны
8. Қоректік ортаныдайындауға арналған үй-жай:
1) ортаны пісіру
2) ортаны құю үшін боксқа кіреберісі бар бокс 
9. Зертханалық ыдыстарға, реактивтерге,материалдарға арналған қойма
10 Персоналдың санитариялық өткізгіші:
1) Сыртқы киімге арналған киім ілетін орын
2) Арнайы киімге арналған киім ілетін орын
3) Себезгі бөлмесі 1 тор
4) 1 унитазды дəретхана
11. Персонал бөлмесі
1) Тіркеу жəне талдау нəтижелерін беру орны
2) Сынамаларды алу үй-жайы
3) 1 унитазды дəретхана
12. Оқыту бөлмесі

Ескертпе: Зертханалар үшін зерттеулер жүргізу үшін көзделген үй-жайлар жиыны 
зерттеулердің түріне жəне орындалатын номенклатурасына байланысты болады. Боксқак
іреберісібарбоксорнынаБҚБпайлалануғажолберіледі. Автоматтандырылғанортаныпісіруор
ны болған жағдайда 8.1 жəне 8.2. тармақтарын алаңыкемінде 6 м² біріктіругежолберіледі. 
2-тармақты 4.4-тармақпенбіріктіругежолберіледі. Бірүй-жайдатамшылыинфекцияғадəрігерл
ермензертханашыларүшінүй-жайдыорыналастыруғажолберіледі.

5-тармақ пайдалануға жаңадан енгізілетін объектілерге (зертханалар) арналған.
Бір рет қолданылатын шығыс материалын қолдана отырып зертхана жұмысын ұйымдастыру 

кезінде кемінде 8 м² жуатын орынды пайдалануға жол беріледі. Бір рет қолданылатын шығыс 
материалын қолдана отырып зертхана жұмысын ұйымдастыру кезінде стерилизациялық 
орынның болмауына жол беріледі.

2. Патогендігі I-II топтағы микроорганизмдермен жұмыс жүргізетін 
бактериологиялық зертхана үй-жайларының жиыны

2-кесте

р/с 
№

Үй-жайлардың атауы

1 2
1. Таза аймақта көзделеді: 
1) сырт киімге арналған киім ілетін орын
2)  арнайы киімге арналған киім ілетін орын
3) душ 1 торға
4) Зертхана меңгерушісінің кабинеті
5) Əкімшілік жұмысқа арналған бөлме 
6) дəретхана 1 унитазға
2. Шартты-таза аймақта көзделеді:
1) қоректену орталарын дайындау жəне құюға арналған боксы бар бөлме
2) автоклавтық 1 автоклавқа 
3) препараторлық-стерильдеу бөлмесі 
4) Жуатын орын
5) қойма
3. Жұқпалы аумақта қарастырылады:
1) материалды қабылдау, тіркеу жəне оны бастапқы өңдеу бөлмесі 
2) 2 бокса бокс алды бөлмемен 
3) бактериологиялық жəне серологиялық зерттеулер үшін үй-жай
4) ИФА диагностикасы үшін үй-жай
5) экспресс-диагностикасы үшін үй-жай
6) автоклавтық 1 автоклавқа
4 Жұқпалы блок:
1) зоологиялық-паразитологиялық
2) материалды қабылдау жəне бастапқы өңдеуге арналған бөлмеден, себіндіні 

жұқтыруға, ашуға жəне себуге арналған бөлмеден, зарарсыздандыруға арналған 
мүкаммалдың жəне жұқтырылған малды күтіп-ұстауға арналған бөлмеден тұратын 
жұқтырылған малмен жұмыс істеу блогы 

3) қорғаныш костюмін киюге арналған үй-жай 
4) қорғаныш костюмін шешуге арналған үй-жай
5. Полимеразді тізбекті реакцияны жүргізу үшін үй-жай
1) Сынаманы əзірлеу аумағы (бокс бокс алды бөлме)
2) реакциялық қоспаны əзірлеу аумағы (бокс бокс алды бөлме)
3) амплификация жəне детекция аумағы (бокс бокс алды бөлме)

(Жалғасы. Басы 34-бетте) 

(Соңы 36-бетте) 
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Ескертпе: Зертханалар үшін зерттеулер жүргізу үшін көзделген үй-жайлар жиыны 
зерттеулердің түріне жəне орындалатын номенклатурасына байланысты болады. Шартты 
таза аймақтың үй-жайлары таза аймақтың үй-жайларынан санитариялық өткізгішпен бөлінген.

3-тармақтың 3), 4) тармақшалары мен 5-тармақпайдалануға жаңадан енгізілетін 
объектілерге (зертханалар) арналған.

3. Вирусологиялық зертхана үй-жайлары жиыны

3-кесте 

р/с 
№ Үй-жай атауы 

1 2
Таза аймақ

1. Зертхана меңгерушісінің кабинеті
2. Персонал бөлмесі
3. Препараторлық-стерилизациялық
4. Жуу орны
5. Автоклав(ыдысты, ортаны, ертінділерді т.б. стерилизациялау) 
6. Ыдыстар, реактивтер қорын сақтау үй-жайы

Жұқпалы аймақ
1. Алғашқы сынамаларды қабылдау, өңдеу үй-жайы 
2. Респираторлық вирустармен жұмысқа арналған үй-жай:

Таза аймақ
1) тіндер өсірінділері мен эмбриондарды жұқтыру үшін боксқа кіреберісі бар бокс
2) Люминесценттік микроскопия үшін үй-жай
3. Энтеровирустармен жұмыс үшін үй-жай:

1) Эталонды штаммдармен жəне санитариялық вирусологиямен жұмыс 
үшін,тіндерөсірінділерін жұқтыру үшінбоксқа кіреберісі бар бокс

4. Тінөсірінділерін дайындауға арналған үй-жай:
1) боксқа кіреберісі бар бокс
5. Иммундық-ферменттік талдауға арналған үй-жай:
1) боксқа кіреберісі бар бокс
6. Полимеразды тізбекті реакцияны жүргізу үшін үй-жай:
1) Сынамаларды дайындау аймағы (боксқа кіреберісі бар бокс)
2) реакциялық қоспаны дайындау аймағы (боксқа кіреберісі бар бокс)
3) Амплификация жəне детекция аймағы (боксқа кіреберісі бар бокс)
7. Пайдаланылған инекциялық материалды зарасыздандыру үшін автоклав
8. Персоналға арналған санитариялық өткізгіш:
1) Сыртқы киім үшін киім ілетін орын
2) Себезгі бөлмесі 1 тор
3) Арнайы киім үшін киім ілетін орын
4) 1 унитазды дəретхана

Ескертпе: Зертханалар үшін зерттеулер жүргізу үшін көзделген үй-жайлар жиы-
ны зерттеулердің түріне жəне орындалатын номенклатурасына байланысты болады. 
Тіндердіңөсірінділерінежұқтыру, санитариялықвирусологиябойыншазерттеулерорындаубо
йыншажұмыстыжəнеэталондықштаммдарменжұмыстыжекеБҚБорнатылғанжағдайдабоксқа 
кіреберісі бар бір бокста жүргізугежолберіледі.

2 жəне 5-тармақтар пайдалануға жаңадан енгізілетін объектілерге (зертханалар) арналған.
Бір рет қолданылатын шығыс материалын қолдана отырып зертхана жұмысын ұйымдастыру 

кезінде кемінде 8 м² жуатын орынды пайдалануға жол беріледі. Бір рет қолданылатын шығыс 
материалын қолдана отырып зертхана жұмысын ұйымдастыру кезінде стерилизациялық 
орынның болмауына жол беріледі.

4. Паразитологиялық зертханалар үй-жайларының жиыны

4-кесте

р/с 
№

Үй-жай атауы

1 2
1. Зертхана меңгерушісінің кабинеті 
2. Талдау қабылдау, тіркеу жəне нəтижелерін беру бөлмесі 
3. Гельминтологиялық зерттеулерге арналған үй-жай
4. Серологиялық зерттеулер үй-жайы 
5. Шұғыл диагностикаға арналған үй-жай
6. Жуатын орын 
7. Арнайы киімге арналған киім ілетін орын
8. Персонал бөлмесі
9. Энтомологиялық зерттеулер бөлмесі

10. Қойма
11. Сыртқы киімге арналған киім ілетін орын
12. 1 унитазды дəретхана

Ескертпе: Зертханалар үшін зерттеулер жүргізу үшін көзделген үй-жайлар жиыны 
зерттеулердің түріне жəне орындалатын номенклатурасына байланысты болады. Егер 
паразитологиялық зертхана бактериологиялық зертхананың құрамына кіретін болса, онда 
талдау қабылдау, тіркеу жəне нəтижелерін беруге арналған үй-жайларды, жуатын орын жəне 
күту бөлмесін бактериологиялық зертхананың осындай үй-жайларымен біріктіруге болады. 
Энтомолог бар болғанда энтомологиялық зерттеулер бөлмесі. 

Бір рет қолданылатын шығыс материалын қолдана отырып зертхана жұмысын ұйымдастыру 
кезінде кемінде 8 м² жуатын орынды пайдалануға жол беріледі. Бір рет қолданылатын шығыс 
материалын қолдана отырып зертхана жұмысын ұйымдастыру кезінде стерилизациялық 
орынның болмауына жол беріледі.

 
5. ПТР зертханаларына арналған үй-жайлардың жиыны 

 5-кесте

р/с 
№ Үй-жай атауы

1 2
ПТР - электрофорез əдісімен диагностика

1 материалды қабылдау, тіркеу жəне оны бастапқы өңдеу бөлмесі
2  ДНҚ-ны (РНҚ-ны) анықтауға арналған боксқа кіреберісі бар бокс
3 реакциялық қоспаны дайындауға арналғанбоксқа кіреберісі бар бокс
4 Амплификация жəне детекция жүргізу үшін боксқа кіреберісі бар бокс
5 Пайдаланылған инфекциялық материалды зарасыздандыруға арналған автоклав
6 Жуатын орын
7 Шығыс материалдарына арналған қойма
8 Стерилизациялық
9 Сыртқы киімге арналған киім ілетін орын

10 Арнайы киімге арналған киім ілетін орын
11 Əкімшілікжұмысқа арналған бөлме
12 Меңгеруші кабинеті
13 1 унитазды дəретхана
14 Себезгі

ПТР – нақты уақыт режиміндегі диагностика
1 материалды қабылдау, тіркеу жəне оны бастапқы өңдеу бөлмесі
2 ДНҚ-ны (РНҚ-ны) анықтауға арналған боксқа кіреберісі бар бокс
3 Амплификация жүргізу үшін боксқа кіреберісі бар бокс
4 Пайдаланылған инфекциялық материалды зарасыздандыруға арналған автоклав
5 Жуатын орын
6 Шығыс материалдарына арналған қойма
7 Стерилизациялық
8 Сыртқы киімге арналған киім ілетін орын
9 Арнайы киімге арналған киім ілетін орын

10 Əкімшілік жұмысқа арналған бөлме
11 Меңгеруші кабинеті
12 1 унитазды дəретхана
13 себезгі

Ескертпе:Бір рет қолданылатын шығыс материалын қолдана отырып зертхана жұмысын 
ұйымдастыру кезінде кемінде 8 м² жуатын орынды пайдалануға жол беріледі. Бір рет 
қолданылатын шығыс материалын қолдана отырып зертхана жұмысын ұйымдастыру кезінде 
стерилизациялық орынның болмауына жол беріледі.

6. ИФТ зертханаларына арналған үй-жайлардың жиыны 
 6-кесте

р/с 
№ Үй-жай атауы

1 2
1 Материалды қабылдау, тіркеу жəне оны бастапқы өңдеу бөлмесі
2  ИФТ жүргізу үшін боксқа кіреберісі бар бокс
3 Пайдаланылған инфекциялық материалды зарасыздандыруға арналған автоклав
4 Жуатын орын
5 Шығыс материалдарына арналған қойма
6 Стерилизациялық
7 Сыртқы киімге арналған киім ілетін орын
8 Арнайы киімге арналған киім ілетін орын
9 Əкімшілік жұмысқа арналған бөлме
10 Меңгеруші бөлмесі
11  1 унитазды дəретхана
12 Себезгі

Ескертпе: Бір рет қолданылатын шығыс материалын қолдана отырып зертхана жұмысын 
ұйымдастыру кезінде кемінде 8 м² жуатын орынды пайдалануға жол беріледі. Бір рет 
қолданылатын шығыс материалын қолдана отырып зертхана жұмысын ұйымдастыру кезінде 
стерилизациялық орынның болмауына жол беріледі.

7. Санитариялық-химиялық зертханалар жəне пестицидтер мен нитраттардың 
қалдық мөлшерін анықтау бойынша зертханалар үй-жайларының жиыны

 жəне аудандары
 7-кесте

р/с 
№ Үй-жайлар атауы Ауданы, м2

1 2 3
1. Еңбек гигиенасының талдамалық залы кемінде 18 
2. Тағам гигиенасының талдамалық залы кемінде 18 
3. Коммуналдық гигиенаның талдамалық залы кемінде 18 

4. Пестицидтер мен нитраттарды анықтауға арналған талдамалық 
залы кемінде 18

5. Хроматографиялық
бір 

хроматографқа 
кемінде 6 

6. Атомдық-адсорбциялық кемінде 10 
7. Сынамаларды дайындау жəне күлдеуге арналған үй-жай кемінде 15 

8. Таразы
1 таразыға 

кемінде 4, бірақ 
кемінде 6

9. Жуатын орын-дистилляторлық бөлме кемінде 10
10. Зертхана меңгерушісінің кабинеті кемінде 12

11. Мамандарға арналған жұмыс кабинеттері бір адамға 
кемінде 4

12. Реактивтерді сақтауға арналған үй-жайлар кемінде 10
13. Үлгілерді тіркеу, қабылдау жəне нəтижелерін беру бөлмесі кемінде 6
14. 1 унитазды дəретхана кемінде 0,85 

Ескертпе: Зертханалар үшін зерттеулер жүргізу үшін көзделген үй-жайлар жиыны 
зерттеулердің түріне жəне орындалатын номенклатурасына байланысты болады. № 5 кестенің 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14-тармақтары барлық зертханаларғаарналған.

8. Полимерлер жəне басқа да химиялық заттар токсикологиясы зертханаларының 
үй-жайлары жиыны мен аудандары 

8-кесте

р/с 
№ Үй-жайлар жиыны Ауданы, м2

1 2 3
1. Меңгеруші кабинеті кемінде 8

2. Мамандарға арналған жұмыс кабинеттері бір адамға 
кемінде 4

3. Улау-ингаляциялық бөлме кемінде 12

4. Патоморфологиялық жəне биохимиялық зерттеулерге арналған үй-
жай кемінде 18 

5. Функционалдық (токсикологиялық) зерттеулерге арналған үй-жай кемінде 18
6. Санитариялық-химиялық зерттеулерге арналған үй-жай кемінде 18
7. Материалдық бөлме (сынамаларды дайындауға арналған бөлме) кемінде 6 
8. Жуатын орын кемінде 8

9. Таразы 
1 таразыға 

кемінде 
4, бірақ 

кемінде 6 

Ескертпе: Зертханалар үшін зерттеулер жүргізу үшін көзделген үй-жайлар жиыны 
зерттеулердің түріне жəне орындалатын номенклатурасына байланысты болады.

9. Электромагниттік өрістер мен басқа да физикалық факторлар зертханаларының 
үй-жайлары жиыны жəне аудандары

 9-кесте

р/с 
№ Үй-жайлар жиыны Ауданы, м2

1 2 3
1. Меңгеруші кабинеті кемінде 8

2. Мамандарға арналған жұмыс кабинеттері бір адамға 
кемінде 4

3. Шу-діріл аппаратурасын сақтау үй-жайы кемінде 10

4. Электромагниттік өрістерді өлшейтін аппаратураны сақтауға, 
дайындауға, жөндеуге жəне баптауға арналған үй-жай кемінде 10 

5. 1 торлы себезгі кемінде 1
6. 1 унитазды дəретхана кемінде 0,85 
7. Сыртқы киімдерге арналған киім ілетін орын кемінде 4 

Ескертпе: Зертханалар үшін зерттеулер жүргізу үшін көзделген үй-жайлар жиыны 
зерттеулердің түріне жəне орындалатын номенклатурасына байланысты боладытəуелді.

10. Радиологиялық зертханалар үй-жайларының жиыны жəне аудандары 

10-кесте

р/с 
№ Үй-жайлар жиыны Ауданы, м2

1 2 3
1. Меңгеруші кабинеті кемінде 8

2. Мамандарға арналған жұмыс кабинеттері бір адамға 
кемінде 4 

3. Сынамаларды қабылдауға жəне алғашқы өңдеуге арналған бөлме кемінде 16
4. Сынамаларды сақтауға жəне күлдеуге арналған үй-жай кемінде 18

5. Радиохимиялық (таза аймақ)
кемінде 20, 

бірақ бір жұмыс 
орнына кемінде 

10

6. Радиохимиялық (лас аймақ) (қажет болған жағдайда)
кемінде 20, 

бірақ бір жұмыс 
орнына кемінде 

10
7. Радиометрлік кемінде 20
8. Спектрометрлік кемінде 18
9. Жылжымалы аппаратураны сақтауға арналған үй-жай кемінде 8

10.
Ыдыстарды, контейнерлерді, жабдықтарды, киім-кешекті жəне ар-
найы киімдерді дезактивациялауға арналған үй-жай (қажет болған 
жағдайда)

кемінде 20

11. Сыртқы киімдерге арналған киім ілетін орын
кемінде 4 бірақ 
бір жұмыс ор-

нына кемінде 6

12 Арнайы киімдерге арналған киім ілетін орын
кемінде 4 бірақ 
бір жұмыс ор-

нына кемінде 6
13 1 торлы себезгі кемінде 1
14 1 унитазды дəретхана кемінде 0,85 

 Ескертпе: Зертханалар үшін зерттеулер жүргізу үшін көзделген үй-жайлар жиыны 
зерттеулердің түріне жəне орындалатын номенклатурасына байланысты болады.

«Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдаланатын 
зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық 

талаптар» санитариялық қағидаларына 2-қосымша 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі 

МИКРООРГАНИЗМДЕРМЕН ЖƏНЕ ГЕЛЬМИНТТЕРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУГЕ 
РҰҚСАТ 

 _________________________________________________________________зертханасына 
(ұйымның атауы)  __________________________________________________қоса алғанда 
(микроорганизмдердің түрлері) патогендігі _________________________________________ 
топтағы микроорганизмдермен  ___________________________________________ 

жүргізуге берілді.
(жұмыс түрлері: диагностикалық, тəжірибелік, өндірістік) Мыналар негізінде: __________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 20____ жылғы «_____» _____________________  
5 (бес) жыл мерзімге беріледі  
Режимдік комиссия төрағасы
  М.О.

«Ықтимал қауіпті химиялық жəне  биологиялық заттарды пайдаланатын 
зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидаларына 3-қосымша

Патогендігі І-ІV топтағы микроорганизмдердің сыныптамасы 

р/с 
№

Микроорганизмдер атауы Аталған микроорганизм тудыра-
тын ауру 

1 2 3
1. Бактериялар

I топ
1. Yersinia pestis Оба

II топ
2. Bacillus anthracis Күйдіргі
3. Brucella abortus 

Brucella melitensis
Brucella suis

Бруцеллез 

4. Francisella tularensis Туляремия
5. Legionella pneumophila Легионеллез
6. Pseudomonas mallei Сап

7. Pseudomonas pseudomallei Мелиоидоз
8. Vibrio cholerae 01 токсигенді

Vibrio cholerae non 01 токсигенді
Тырысқақ

III топ
9. Bordetella pertussis Көкжөтел
10. Borrelia recurrentia Қайталанбалы сүзек
11. Campylobacter fetus Абсцесстер, септицемиялар
12. Campylobacter jejuni Энтерит, холецистит, септицемия
13. Clostridium botulinum Ботулизм
14. Clostridium tetani Сіреспе 
15. Corynebacterium diphtheriae Дифтерия 
16. Eryaipelothrix rhusiopathiae Эризипелоид 
17. Helicobacter pylori Гастрит, асқазанның жəне 

ұлтабардың ойық жаралары 
18. Leptospira interrogans Лептоспироз
19. Listeria monocytogenes Листериоз
20. Mycobacterium leprae Алапес
21. Mycobacterium tuberculosis

Mycobacterium bovis
Mycobacterium avium

Туберкулез

22. Neisseria gonorrhoeae Соз ауруы
23. Neisseria meningitidis Менингит
24. Nocardia asteroids Нокардиоз
25. Pasterella multocida, haemolytica Пастереллез
26. Proactinomyces israelii Актиномикоз
27. Salmonella paratyphi A Паратиф А
28. Salmonella paratyphi B Паратиф В
29. Salmonella typhi Іш сүзегі 
30. Shigella spp. Дизентерия
31. Treponema pallidum Мерез
32. Yersinia pseudotuberculosis Жалған туберкулез
33. Vibrio cholerae 01 токсигенді емес Диарея
34. Vibrio cholerae non 01 токсигенді емес Диарея, жара инфекциялары, сеп-

тицемия жəне басқалары 
IV топ

35. Aerobacter aerogenes Энтерит
36. Bacillus cereus, Bacillus subtilis Тағамдық токсиноинфекция 
37. Bacteroides spp Өкпе абсцессі, бактериемия
38. Borrelia spp. Кене спирохетозы
39. Bordetella bronchiseptica

Bordetella parapertussis
Бронхосептикоз

Көкжөтелше 
40. Campylobacter spp Гастроэнтерит, гингивит, перио-

донтит
41. Citrobacter spp Жергілікті қабыну процестері, 

тағамдық токсиноинфекциялар 
42. CIostridium perfringens, CIostridium novyi, 

CIostridium septicum, 
CIostridium hiatolyticum, CIostridium 
bifermentans.

Газды гангрена

43. Escherichia coli Энтерит
44. Eubacterium endocarditidis Септикалық эндокардит
45. Eubacterium lentum

Eubacterium ventricosum
Қайталамалы септицемия, 

Абсцесстер
46. Flavobacterium meningosepticum Менингит, септицемия
47. Haemophilus infl uenza Менингит, пневмония, ларингит 
48. Hafnia alvei Холецистит, цистит
49. Klebsiella ozaenae Озена
50. Klebsiella pneumoniae Пневмония
51. Klebsiella rhinoscleromatis Риносклерома
52. Mycobacterium spp.

Mycobacterium рhotochromogens 
Mycobacterium scotochromogens 
Mycobacterium nonphotochromogens 
Mycobacterium rapid growers

Микобактериоздар

53. Micoplasma hominis 1
Micoplasma hominis 2
Micoplasma pneumoniae

Жергілікті қабыну процестері, 
пневмония

54. Propionibacterium avidum Сепсис, абсцесстер
55. Proteus spp. Тағамдық токсиноинфекция, сепсис, 

жергілікті қабыну процестері
56. Pseudomonas aeruginosa Сепсис, жергілікті қабыну 

процестері
57. Salmonella spp. Сальмонеллез
58. Serratia marcescens Сепсис, жергілікті қабыну 

процестері

59. Staphylococcus spp. Тағамдық токсиноинфекция, септи-
цемия, пневмония

60. Streptococcus spp Пневмония, тонзиллит, полиартрит, 
септицемия

61. Vibrio sрр., 
Vibrio parahaemolyticus, 
Vibrio mimicus, 
Vibrio fl uviales, 
Vibrio vulnifi cus, 
Vibrio alginolyticus

Диарея, тағамдық токсикоинфек-
ция, жара инфекциясы, септицемия 

жəне басқалары 

62. Yersinia enterocolitica Энтерит, колит
63. Actinomyces albus Актиномикоз

2. Риккетсилер
II топ

64. Rickettsia prowazekii Эпидемиялық бөртпе сүзек, Брилль 
ауруы

65. Rickettsia typhi Көртышқандық бөртпе сүзек
66. Rickettsia rickettsii Жартасты таудың теңбіл қызбасы 
67. Rickettsia tsutsugamushi Цуцугамуши қызбасы
68. Coxiella burnetii Коксиеллез (Ку қызбасы)

III топ
69. Rickettsia sibirica Солтүстік Азияның кене бөртпе 

сүзегі 
70. Rickettsia conorii Ортатеңіз теңбіл қызба 
71. Rickettsia sharoni Израиль қызбасы
72. Rickettsia sp. Now Астрахань қызбасы 
73. Rickettsia acari Везикулез риккетсиозы
74. Rickettsia australis Солтүстік Квинсленд кене бөртпесі 

сүзегі
75. Rickettsia japonica Жапондық теңбел қызба 
76. Rickettsia sp. Now Африка қызбасы

77. Rickettsia sp. Now штамм «ТТТ» Тайландтық кене риккетсиозы

р/с 
№

Микроорганизмдер атауы Аталған микроорганизм тудыра-
тын ауру 

1 2 3
3. Эрлихилер (Ehrlichiae тұқымдас тармағы, Rickettsiaceae тұқымдасы)

III топ
78. Ehrlichia sennetsu Сеннетсу ауруы
79. Ehrlichia canis Атауы жоқ
80. Ehrlichia chaff eensis Атауы жоқ

4. Грибоктар
IIтоп

81. Blastomyces brasiliensis, dermatitidis Бластомикоз
82. Coccidioides immitis Кокцидиоидоз
83. Histoplasma capsulatum Гистоплазмоз

III топ
84. Aspergillus fl avus 

Aspergillus fumigatus
Аспергиллез

85. Candida albicans Кандидоз
86. Cryptococcus neoformans Криптококкоз

IV топ
87. Absidia corymbifera Мукороз
88. Aspergillus niger, 

Aspergillusnidulans
Аспергиллез

89. Candida brumptii, 
Candida crusei, 
Candida intermedia, 
Candida pseudotropicalis,
Candida tropicalis, 
Candida guillermondii

Кандидоз

90. Cephalosporium acremonium, Cephalosporium 
cinnabarium

Цефалоспориоз

91. Epidermophyton fl occosum Эпидермофитилер
92. Geotrichum candidum Геотрихоз
93. Microsporum spp. Микроспория
94. Mucor musedo Мукороз
95. Penicillium crustosum, Penicillium luteo-viride, 

Penicillium notatum
Пенициллиоз

96. Pityrosporum orbiculare Түрлі-түсті теміреткі
97. Rhizopus nigricans Мукороз
98. Trichophyton spp. Бассүйек мукозы
99. Trichosporon cerebriforme Түйінді трихоспория

5. Қарапайымдылар
III топ

100. Leishmania donovani Висцеральды лейшманиоз
101. Plasmodium vivax, 

Plasmodium falciparum, 
Plasmodium malariae
Plasmodium ovale

Безгек

102. Trichomonas vaginalis Несеп-жыныстық трихомониаз
IV топ

103. Acanthamoeba culbertsoni, spp Менингоэнцефалит
104. Babesia caucasica Бабезиаз
105. Balantidium coli Балантидиаз
106. Entamoeba hystolytica Амебиаз
107. Isospora belli 

Lamblia intestinalis
Энтерит

108. Naegleria spp. Менингоэнцефалит
109. Pentatrichomonas hominis Колит
110. Leishmania tropica major Тері лейшманиозы
111. Toxoplasma gondii Токсоплазмоз

6. Вирустар
Iтоп

112. Filoviridae:
вирусы Марбург и Эбола

Геморрагиялық қызба

113. Arenaviridae:вирус лимфоцитарлық 
хориоменингиттің
вирусы Ласса, Хунин, Мачупо, Себио

Геморрагиялық қызбалар
 Лимфалық хореоменингиттер

114. Poxviridae:
Табиғи шешектің вирусы (variola), маймыл 
шешегінің вирусы(Monkeypox) - 

Адамның табиғи шешегі 
Маймылдар шешегі

115. Herpesviridae 
Маймылдық вирус В

Созылмалы энцефалит, энцефа-
лопатия

II топ
116. Togaviridae 

Аттың вирустары
 энцефаломиелиттер :
(Венесуэльдық- ВНЭЛ, Шығыстық -ВЭЛ, 
Батыстық- ЗЭЛ) . 

Маса энцефалиттері, энцефало-
миелиттер

Семлики, Бибару, Чикунгунья, О’Ньонг-Ньонг, 
Карельдік, Синдбис, реки Росс, 
Майяро, Мукамбо Сагиума қызбаларының 
вирустары 

Қызба аурулары

117. Flaviviridae:
Кешенді кене энцефалиті (КЭ) вирустары:
Алма-Арасан, Апон, Лангат, 
Негиши, Повассан, Шотландтық қой 
энцефаломиелиті, 
Киассанур орманы аурулары, 
Омбы геморрагиялық қызбасы (ОГҚ),
Жапон энцефалиті кешенінің вирустары 
(ЯЭ), Батыс Ніл, Ильеус, Росио, Сент-Луис:, 
энцефалиттері, Усуту, Муррея Карши алқабы 
энцефалиті, Кунжин, Сепик, Вессельсборн 
Зика, Риобраво, Денге, Сокулук 
Сары қызба вирусы, 
С гепатиті вирусы. G гепатиті вирусы

Энцефалиттер, энцефаломие-
литтер

Геморрагиялық қызбалар

Энцефалиттер, менингоэнцефа-
литтер

Қызба аурулары
Геморрагиялық қызба 

Парентеральдық гепатит, бауырдың 
гепатоцеллюлярлық гепатомасы

118. Bunyaviridae, 
Калифорниялық энцефалит кешені, Ла-
Кросс, Джеймстаунканьон,
Инко,Тягиня энцефалиттері, 
С-вирусы кешені Анеу, Мадрид, 
Орибока, Осса, Рестан жəне басқалары 

Сицилии, Неаполя, Рифт-валли, Тоскана мо-
скит қызбасы вирустары
жəне басқалары 

Ганджам, Конго, Дугбе, Қырым 
геморрагиялық қызбасы вирусы 

Хантаан, Сеул, Пумала,
Чили, Аидо вирустары жəне басқалары 

Энцефалит, энцефаломиелит, ме-
нингоэнцефалит, менингеальдық 

синдромымен жəне артритпен бірге 
қызба аурулары 
Қызба аурулары 

Миозиттер жəне артриттер

Энцефалиттер жəне артриттермен 
жəне миозиттермен қызба аурулары 

Менингеальдық синдроммен 
қызбалар

Геморрагиялық қызба, бүйрек син-
дромы бар (БСГҚ) жəне өкпе син-

дромы бар геморрагиялық қызбалар 
119. Reoviridae, 

Кемерово, Колорадо кене қызбасының, 
қойдың Көк тілі, Чангвинола, Орунго жəне 
басқа вирустар

Менингеальдық синдромы жəне ар-
триттары бар қызбалар 

120. Rhabdoviridae, 
Көше құтырмасы вирусы 
Дикования, 
Лагос-бат 

Құтырма 
Жалған құтырма жəне энцефа-

лопатия

121. Picornaviridae, 
 Аусыл вирусы 

Аусыл

122. Arenaviridae: 
лимфоцитарлық хориоменингит вирустары, 
Токарибе, Пичинде 

Астениялық менингиттер жəне ме-
нингоэнцефалиттер

123. Hepadnaviridae:
 В гепатиті вирусы 

Парентеральдық гепатит

124. Retroviridae 
Адамның иммун тапшылығы вирусы 
(АИТВ-1, АИТВ-2) 
Т вирустары – адамның жасушалық лейкозы 
(HTLV-1,2) 

ЖИТС

Т-адамның жасушалық лейкозы

125. NODAVIRIDAE
Д (дельта) жəне Е гепатиті вирустары 

Инфекциялық гепатиттер

126. Коронавиридтар - 
Вирус SARS

ТОРС

127. Агент - Крейцфельд - Якоб ауруларының 
қоздырғышы 
Адамның трансмиссивтік кеуекті энцефало-
патиясы қоздырғышы 
Адамның оливопонтоцеребеллярлық атро-
фиясы қоздырғышы 
Түйреуіштер
Ірі қараның кеуекті энцефалопатиясы 
қоздырғышы 

Крейцфельд-Якоб ауруы, 
Герстмана-Страусслер синдромы,
Амиотрофикалық лейкоспонгиоз

(Белоруссия )

Оливопонтоцеребллярлық атрофия 
1-типі Якутия, Шығыс Сібір)

Қой жəне ешкінің жітіге жақын энце-
фалопатиясы 

Сиыр құтырмасы
III топ

128. Orthomyxoviridae:
Тұмау вирустары 

Грипп: А, В, С

129. Picornaviridae:
полиомиелит вирустары, жабайы штаммдар
 А гепатитінің вирусы
жіті геморрагиялық конъюнктивит вирусы, 
энтеровирус -70 типі 

 Полиомиелит
А гепатиті, энтеральдық гепатит

Геморрагиялық коньюктивит

130. Herpesviridae
қарапайым ұшық вирустары 1 жəне 2 типті, 
Желшешек вирустары- герпе - зостер 
-қарамық 
6 типті ұшық вирусы (HBLV-HHV6) 
Цитомегалия вирустары 

Эпштейн-Барр вирустары 

Қарапайым ұшық вирустары: 
неонатальдық жұқтыру, еркектің 
гениталдық ұшығы, менингиттер,

желшешек, құрсау ұшықтық 
теміреткі 

Адамның В лимфоциттерінің 
зақымдануы, тұқымдық экзантема-

сы, лимфопролиферативтік аурулар 
Цитомегалия

Инфекциялық мононуклеоз, Беркит 
лимфомасы, назофаренгиальдық 

карцинома 
ІV топ

131. Adenoviridae: 
Барлық түрдегі аденовирустар 

ЖРВИ, пневмониялар, конъюн-
ктивиттер 

132. Reoviridae,
Адамның реовирустары 
Адамның ротавирустары, бұзаудың 
диареялық вирусы Небраски (NCDV)

- риниттер, гастроэнтериттер

- гастроэнтериттер жəне энтериттер

133. Picornaviridae, 
А жəне В тобының Коксаки вирустары

ECHO вирустары

 Энтеровирустар- 68-71 типті
Адамның риновирустары -130 типті

Кардиовирустар:
энцефаломиокардит вирустары жəне Менго 
вирусы

ЖРВИ, Борнхольм, герпангин, поли-
невриттер аурулары,

серозды менингиттер, диареялар, 
ЖРВИ, полиневриттер, увеиттер
серозды менингиттер, коньюнкти-

виттер, ЖРВИ
 Конъюнктивит, герпангин,

ЖРВИ, полиневрит
 ЖРВИ, полионевриттер,

Энцефаломиокардиттер, перикар-
диттер вирустары

134. Coronaviridae 
Адамның коронавирустары

ЖРВИ (температурасыз профуздық 
тұмау), энтерит 

135. Caliciviridae: Норфолк вирусы Жіті гастроэнтерит
136. Paramyxoviridae:

адамныңпарагриппвирусыІ-ІVтипті
респираторлық-синцитиальдық вирус (PC-
вирус),
эпидемиялық паротит вирусы,
қылша вирусы 
Ньюкаслск ауруы вирусы

ЖРВИ, бронхопневмония

Пневмония, бронхиттер, бронхи-
олиттер,

эпидемиялық паротит

Қызылша
Коньюктивит

137. Togaviridae 
Rubivirua тұқымы:
қызамық вирусы 

Қызамық

138. Rabdoviridae, Род Vesiculovirus:
везикулярлық стоматит вирусы

Везикулярлық стоматит

139. Poxviridae: 
Сиыршешегініңвирусы, эктромелиявирусы, 

Сауыншылар түйіндерінің вирусы 
Орфавирус
контагиоздық моллюскінің вирусы
 Тана жəне Яба вирустары

Сиыршешегі
Тышқандардың эктромелиясы

Сауыншылар қолының созылма-
лы ауруы 

Контагиоздық пустулярлық дер-
матит

Терінің жəне сілемейлі қабықтың 
контагиоздық моллюскі 

Тана жəне Яба 
7. Хламидийлер

II топ
140. Chlamydia psittaci Орнитоз-пситтакоз

III топ
141. Chlamydia trachomatis Трахома, урогениталды хламидиоз
142. Chlamydia paratrachomatis Трахомоға ұқсас коньюктивит

р/с 
№

Микроорганизмдер атауы Аталған микроорганизм тудыра-
тын ауру 

1 2 3
143. Chlamydia veneral lymphagranulema Жыныстық лимфогранулемасы, шап 

лимфа түйіндердің зақымдануы 
Биологиялық жолмен пайда болған улар

II топ
144. Ботулиндік уыттардың барлық түрлері Ботулизм
145. Сіреспе уыты
146. Қарақұрт өрмекшісінің уы

III топ
147. Микотоксиндер Микотоксикоздар
148. Дифтериялық уыт
149. Стрептококк уыты

А тобы
150. Стафилококк уыттары
151. Жыланныңулары (əбжылан, эфа, 

қарасұржылан, жəненбасқалары)
152. Гельминттер Гельминтоз 

Ескертпе: патогендігі I-II топтағы қоздырғыштардың аттенуирленген штаммдары патогендігі 
3-ші топтың микроорганизмдеріне жатады. III - IV топтағы аттенуирленген штаммдар патогендігі 
4-ші топқа жатады. 

«Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдаланатын 
зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 

қағидаларына 4-қосымша

нысан

Бекітемін
Зертхананың меңгерушісі

_______________________
Т.А.Ə. (бар болса)

«_____»________________

Патогендігі I –II топтағы микроорганизмдердің штаммдарын жою
АКТІСІ 

20 __ жылғы « __ » _______ № ___

Біз, төменде қол қойған _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(лауазымы, Т.А.Ə. (бар болса))
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(рұқсатты берген адамның лауазымы жəне Т.А.Ə. (бар болса), рұқсаттың нөмірі жəне күні)
берген рұқсатқа сəйкес ________________________________________________________
патогенді микроорганизмді ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(түрінің атауы, штаммдар №, объектілер саны) 
_____________________________________________________________________________
автоклавтау_______________________________________________________ немесе 
(автоклавтау режимі)
__________________________________________________________________________

________________________________________________________________батыру арқылы 
жойдық.

(дезинфекциялық ерітіндінің атауы, оның шоғырлануы, зарарсыздандыру уақыты)

Патогенді микроорганизмнің жойылған күні ____________________
Қолдар: 

«Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдаланатын 
зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 

қағидаларына 5-қосымша

Нысан
 

 Бекітемін  Зертхананың меңгерушісі  
_______________________  Т.А.Ə.(бар болса)  

«_____»________________

Себу немесе жою мақсатында патогендігі I –IV топтағы құрғақ патогенді микроор-
ганизмдер бар ампуланы(ларды) ашу 

АКТІСІ

20___жылғы «__»_______ №___

Біз, төменде қол қойған ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(лауазымы, Т.А.Ə.(бар болса)) ___________________________________________________
берген рұқсатқа сəйкес ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 (рұқсат берген адамның лауазымы жəне Т.А.Ə. (бар болса), рұқсаттың нөмірі жəне күні)_

_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

 (микроорганизмді себу немесе жою)
мақсатында құрғақ микроорганизмі ______________________________________________
____________________________________________________________________________

(түрінің атауы, штаммның №, объектілер саны)
бар ампуланы(ларды) аштық. 
Патогенді микроорганизмнің қалдықтары бар ампула(лар) _____________________________ 

__________________ автоклавтау 
 (күні) (автоклавтау режимі)
немесе ______________________________________________________________________
(дезинфекциялық ерітіндінің атауы, оның шоғырлануы, зарарсыздандыру уақыты)
_________________________________________________ батыру арқылы зарарсыз-

дандырылды. 

Ампуланың(лардың) ашылған күні ________________________________________________
Қолдар: 
________________________

«Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдаланатын 
зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 

қағидаларына 6-қосымша

Нысан

 Бекітемін  Зертхананың меңгерушісі 
_______________________ 

Т.А.Ə.(бар болса)  
«_____»________________ 

Патогендігі I-II топтағы патогенді биологиялық агенттерді жəне III-IV топтағы 
коллекциялық микроорганизмдерді зертхана (ұйым) ішінде беру 

АКТІСІ 

20___жылғы «__»_______ №___
Біз, төменде қол қойған _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
(патогенді микроорганизмді беретін адамның лауазымы, Т. А.Ə. (бар болса), беру орны)
_________________________________________________________________________
(патогенді микроорганизмді алған адамның лауазымы, Т.А. Ə. (бар болса))
зертхана (бөлім) меңгерушісінің ______________________________________ өкіміне 

_____________________________ сəйкес патогенді микроорганизмді ___________________
________________ беруге осы актіні жасадық: 

_________________________________________________________________________
(түрінің атауы, штаммның №, объектілер саны)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Берілген күні _______________________________________________________________
Берді:_____________________________________________________________________
  (Т.А. Ə. (бар болса), қолы)
Қабылдады:_______________________________________________________________
  (Т.А. Ə. (бар болса), қолы)

«Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдаланатын 
зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар»

 санитариялық қағидаларына 7-қосымша

Нысан

 Бекітемін Зертхананың меңгерушісі  
_______________________  

Т.А.Ə.( бар болса))  
«_____»________________ 

Патогендігі I- II топтағы микроорганизмдерді уақытша сақтауға (сақтаудан кейін) 
беру АКТІСІ

20___жылғы «__»_______№___

Біз, төменде қол қойған _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(микроорганизмді беретін адамның лауазымы, Т. А.Ə. (бар болса), беру орны)
зертхана (бөлім) меңгерушісінің _______________________________________ өкіміне 

сəйкес
микроорганизмді _________________________________________беруге осы актіні 

жасадық: 
_____________________________________________________________________________
(түрінің атауы, штаммның №, объектілер саны, беру шарты: қайта себу құқығымен не-

месе құқығынсыз)
Қаптамаланған ________________________________________________________________
Мөр басылған _________________________________________________________________
  (мөрдің баспа-таңбасы, мөр иесінің Т.А.Ə. (бар болса))
Көрсетілген микроорганизмдер ________________________________________ орналасқан 
(бөлменің, сейфтің жəне тоңазытқыштың №)
Бір уақытта берілді ____________________________________________________________
(есеп құжаттамасының атауы, сейфтің кілті)
Берілген күні _________________________________________________________________
Берді: _______________________________________________________________________
  (Т.А.Ə. (бар болса), қолы)
Қабылдады:_________________________________________________________________
  (Т.А.Ə. (бар болса), қолы) 

«Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдаланатын 
зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» 

санитариялық қағидаларына 8-қосымша

 Нысан
   ____________________________________  

басшысының Т.А.Ə.(бар болса) 
___________________________________  

ұйымның атауы   
____________________________________  

өтініш берушінің байланыс телефоны 

Өтініш
 
Сізден ___________________________мекенжайы бойынша орналасқан 
 аудан, көше, үй, пəтер  микробиологиялық зертханаға ____________________________

_______________ ______________________________________________________________
_______  _____________________________________________________________________  
объектінің (жобаның, өнімнің, жұмыстың немесе көрсетілетін қызметтің) атауы

 патогендігі ________ топтағықоздырғыштармен жұмыс істеуге рұқсат беруді сұраймын.  
Қолы  күні, айы, жылы

Қосымша (құжаттар көшірмелері):  
1.  
2.  
3.

«Ықтимал қауіпті химиялық жəне биологиялық заттарды пайдаланатын 
зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық 

қағидаларына 9-қосымша

Нысан
 
Ұйымның типографиялық дайындалған мөртабаны
Бақылау қызметтеріне 

Арнайы жүкті тасымалдауға ілеспе құжат

Өкіліне(деріне) ________________________________________________________________
  (ұйымның атауы)
_____________________________________________________________________________

(Т.А.Ə. (бар болса), лауазымы)
оған (оларға)__________________________________________________________________
арнайы жүк-жөнелтілім _____________________________________________ ____________
   (микроорганизмнің атауы) 
жеткізуге берілді.
арнайы жүк қаптамаланған ____________________________________________________
   (қаптамалау түрі) 
________________________________________________ бедері бар сүргімен мөр басылған 
           (зертхана атауы)
№_________________ жəне ақ матамен тігілген жəне сондай бедері бар сүргімен мөр 

басылған ағаш жөнелтілім жəшігіне салынған. 
Арнайы жүк жарылыс қауіпті емес, от қауіпті емес, қараудың жəне бақылаудың барлық 

түріне жатпайды! 

Арнайы жүкті тасымалдауға ________________________________________рұқсат берілді. 
   (көліктің түрі)
Ұйымның басшысы ____________________________ 
  (қолы)
Гербі бар мөр 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 14 қа-
рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15990 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 34-35-беттерде) 
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(Жалғасы 38-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 7 тамыз               №591                Астана қаласы

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларын

бекіту туралы

2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі тура-
лы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 7-бабы 1-тармағының 122-3) тармақшасына сəйкес 
бұйырамын:

1. Қоса беріліп отырған Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Жобаларды басқару депар-
таменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін 

мерзімді баспа басылымдарына, сондай-ақ ресми жариялау үшін жəне Қазақстан 
Республикасының Нормативтік құқықтық актілердің эталондық бақылау банкіне қосу үшін 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің интернет-ре-
сурсына орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін күнтізбелік он күн ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
вице-министрі Л.М. Ақтаевқа жүктелсін.

4. Осы бұйрық оны алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 
 

Қазақстан Республикасының 
 Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі 
____________________Т.Сүлейменов  
2017 жылғы 8 тамыз 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 7 тамыздағы 
№591 бұйрығымен бекітілген

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидалары
1-бөлім. Жалпы ережелер

1. Осы Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық 
денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің (бұдан 
əрі – Денсаулық туралы кодекс) 7-бабы 1-тармағының 122-3) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (бұдан əрі – ТМККК) шеңберінде 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру (бұдан əрі – МƏМС) жүйесінде денсаулық 
сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тəртібін айқындайды. 

2. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен медициналық көмек 
көрсету жөніндегі қызметтерді сатып алуды əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 
жүзеге асырады.

3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) амбулаториялық-емханалық көмектің кешенді жан басына шаққандағы нормативінің 

кепілдік берілген компоненті – түзету коэффициенттерін есепке ала отырып, ТМККК шеңберінде 
жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек (бұдан əрі - МСАК) 
жəне консультациялық-диагностикалық көмек (бұдан əрі - КДК) нысанындағы амбулаториялық-
емханалық көрсетілетін қызметтер кешенінің есеп айырысу құны;

2) амбулаториялық-емханалық көмекті көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы 
норматив (бұдан əрі - АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативі) – амбулаториялық-
емханалық көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы нормативтің кепілдік берілген 
компоненті мен кешенді жан басына шаққандағы нормативтің ынталандырушы компонентінен 
тұратын (бұдан əрі - КЖНЫК) «Бекітілган халық тіркелімі» порталында (бұдан əрі - БХТ порталы) 
тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы ТМККК шеңберіндегі жəне (не-
месе) МƏМС жүйесіндегі амбулаториялық-емханалық көрсетілетін қызметтер кешенінің құны; 

3) АЕК базалық кешенді жан басына шаққандағы нормативі – түзету коэффициентерін 
есепке алмағанда, ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде амбулаториялық-
емханалық көрсетілетін қызметтер кешенінің есеп айырысу құны; 

4) ауыл субъектісі – мынадай əкімшілік-аумақтық бірліктердің біріне: аудандық маңызы 
бар қала, аудан, ауылдық округ, ауыл, кентке кіретін жəне БХТ порталында тіркелген ауыл 
халқына ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде көрсетілетін қызметтердің кешенін 
ұсынатын аудандық маңызы бар жəне ауылдың денсаулық сақтау субъектісі;

5) ауыл халқына арналған кешенді жан басына шаққандағы нормативтің кепілдік берілген 
компоненті – түзету коэффициенттерін есепке ала отырып, ауыл халқына көрсетілетін ТМККК 
шеңберіндегі жəне (немесе) МƏМС жүйесіндегі көрсетілетін қызметтер кешенінің есеп айы-
рысу құны;

6) ауыл халқына ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде қызметтер көрсетуге 
арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив (бұдан əрі - ауыл халқына арналған 
кешенді жан басына шаққандағы норматив) – ауыл халқына арналған кешенді жан басына 
шаққандағы нормативтің кепілдік берілген компоненті мен КЖНЫК тұратын, БХТ порталында 
тіркелген бір ауыл тұрғынына есептегенде ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде 
көрсетілетін қызметтер кешенінің құны;

7) əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры (бұдан əрі - қор) – аударымдар мен жарналар-
ды шоғырландыруды жүргізетін, сондай-ақ медициналық көмек көрсететін денсаулық сақтау 
субъектілерінің көрсетілетін қызметтерін медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
шартында көзделген көлемдерде жəне талаптармен сатып алуды жəне оларға ақы төлеуді 
жəне Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған өзге де функцияларды жүзеге 
асыратын коммерциялық емес ұйым; 

8) əлеуметтік медициналық сақтандыру қорының филиалы – қордың тұрған жерiнен 
тыс орналасқан жəне оның функцияларының бəрiн немесе бiр бөлiгiн, оның iшiнде өкiлдiк 
функцияларын жүзеге асыратын оқшауланған бөлiмшесi; 

9) базалық мөлшерлеменің құны – ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде 
көрсетілетін қызметтің бір бірлігінің есеп айырысу құны;

10) бастапқы медициналық құжаттама – нысандары «Денсаулық сақтау ұйымдарының 
бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 
бұйрығымен (бұдан əрі - № 907 бұйрық) бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) көрсетілген медициналық көмектің сипатын, көлемі 
мен сапасын көрсететін пациенттер денсаулығының жай-күйі туралы деректерді жазуға 
арналған құжаттар;

11) бірлесіп орындаушы – əлеуетті қызметтер берушілердің бірыңғай тіркеліміне қосылған, 
жасалған медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша қызметтер беруші 
міндеттемелерінің бір бөлігін орындау үшін қызметтер беруші азаматтық-құқықтық шарт 
жасасқан денсаулық сақтау субъектісі;

12) денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті орган (бұдан əрі - уəкілетті орган) – 
азаматтардың денсаулығын сақтау, медициналық жəне фармацевтикалық ғылым, медициналық 
жəне  фармацевтикалық білім беру, дəрілік заттардың, медициналық мақсаттағы бұйымдар мен 
медициналық техниканың айналысы, медициналық қызметтер сапасын бақылау саласындағы 
басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

13) денсаулық сақтау субъектілері – денсаулық сақтау ұйымдары, сондай-ақ жеке меншік 
медициналық практикамен жəне фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке тұлғалар;

14) денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу (бұдан əрі - 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу) – көрсетілетін медициналық қызметтерді жоспарлау, 
таңдау жəне оларды сатып алу шартын жасасу мен орындау;

15) емделіп шыққан жағдай – пациентке емделуге түскен сəттен бастап емделіп шыққанға 
дейін стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастыратын жағдайда көрсетілетін 
медициналық қызметтер кешені;

16) жаңадан енгізілетін денсаулық сақтау объектісі – бюджет қаражатының есебінен не-
месе «Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан 
əрі – МЖƏ туралы заң), «Концессиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан 
əрі – Концессиялар туралы заң) сəйкес мемлекеттік-жекешелік əріптестіктің шеңберінде жəне 
«Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016 – 2019 жылдарға 
арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасын бекіту жəне «Мемлекеттік бағдарламалар 
тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы 
№ 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2016 
жылғы 15 қаңтардағы № 176 Жарлығының 5.7.1-тармағын іске асыру мақсатында бекітілетін 
денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспарына (бұдан 
əрі – денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспары) 
сəйкес салынған жəне алғаш рет пайдалануға берілген объект;

17) көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарының бірегей коды – алғашқы төрт саны 
– алғашқы төрт саны - шартты жасасу күні (айы, жылы) жəне келесі бес саны – көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу шарты жасалған əрбір қызметтер берушіге нөмірленуіне сəйкес берілетін 
жазбаның реттік нөмірі болып табылатын тоғыз саннан тұратын көрсетілетін қызметтерді сатып 
алу шарттарының тізіліміндегі жазбаның бірегей нөмірі; 

18) қордың активтері – аударымдар мен жарналар, аударымдарды жəне (немесе) жарна-
ларды төлеу мерзімі өтіп кеткендігі үшін алынған өсімпұл, қордың қызметін қамтамасыз етуге 
арналған комиссиялық сыйақыны шегергендегі инвестициялық кіріс, сондай-ақ қорға келетін 
Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де түсімдер;

19) құжаттың электрондық көшірмесі – құжаттың түпнұсқа түрін жəне ақпаратын (деректерін) 
электрондық-цифрлық нысанда толығымен көрсететін құжат;

20) қызметтер беруші – қор осы Қағидаларға сəйкес медициналық көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу шартын жасасқан денсаулық сақтау субъектісі;

21) МƏМС жүйесіндегі медициналық көмек – қордың есебінен медициналық көрсетілетін 
қызметтердің тұтынушыларына ұсынылатын медициналық көмектің көлемі;

22) медициналық көмек – дəрілік көмекті қамтитын, халықтың денсаулығын сақтауға 
жəне қалпына келтіруге, сондай-ақ емделмейтін аурулардың ауыр белгілерін жеңілдетуге 
бағытталған медициналық көрсетілетін қызметтердің кешені;

23) медициналық көрсетілетін қызметтер – нақты адамға қатысты профилактикалық, 
диагностикалық, емдеу, оңалту немесе паллиативтік бағыты бар денсаулық сақтау 
субъектілерінің іс-əрекеті;

24) медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты (бұдан əрі - көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу шарты) – медициналық көрсетілетін қызметтердің тұтынушыларына 
медициналық көмек көрсетуді көздейтін қор мен денсаулық сақтау субъектісі арасындағы 
жазбаша нысандағы келісім;

25) медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушы – Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық 
көмекті алуға құқығы бар жеке тұлға;

26) мемлекеттік-жекешелік əріптестік шарты – мемлекеттік-жекешелік əріптестік жоба-
сын іске асыру шеңберінде мемлекеттік-жекешелік əріптестік шарттың тараптары құқығын, 
міндеттерін жəне жауапкершілігін, мемлекеттік- жекешелік əріптестік шартының өзге де та-
лаптарын айқындайтын жазбаша келісім;

27) МСАК субъектісі – БХТ порталында тіркелген бекітілген халыққа ТМККК шеңберінде 
жəне (немесе) МƏМС жүйесінде МСАК пен амбулаториялық-емханалық қызметтер кешенін 
көрсететін денсаулық сақтау субъектісі;

28) онкологиялық науқастарға көрсетілетін медициналық көмек – барлық деңгейде дəрілік 
қамтамасыз етуді қамтитын, қатерлі ісіктері бар науқастарды диагностикалау мен емдеуге 
(оның ішінде ісік алды аурулары жəне қатерсіз ісіктері бар науқастарды) жəне диспансерлік 
байқауға бағытталған медициналық көрсетілетін қызметтердің кешені;

29) онкологиялық науқастардың орташа тізім саны – есепті кезеңнің əрбір күнтізбелік 
күнінде ОНЭТ-те тіркелген онкологиялық науқастардың санын қосу жəне алынған соманы 
айдың күнтізбелік күндерінің санына бөлу арқылы айқындалатын орта есеппен есепті кезеңдегі 
онкологиялық науқастардың саны;

30) онкологиялық науқастардың электрондық тіркелімі (бұдан əрі - ОНЭТ) – онкологиялық 
патологиясы бар науқастардың деректерін электрондық тіркеу, есепке алу, өңдеу жəне 
сақтаудың бірыңғай ақпараттық жүйесі;

31) өндірістік база – Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар тура-
лы заңнамасына сəйкес берілген лицензияға қосымшаға сəйкес медициналық қызметтер 
көрсету орны;

32) ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді са-
тып алу жоспары (бұдан - сатып алу жоспары) – сатып алынатын медициналық көрсетілетін 
қызметтердің көлемдері жəне оларды ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетуге 
арналған сомалар жөніндегі мəліметтерден тұратын құрамдастырылған құжат;

33) ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қыз меттерді сатып алу мəселелері жөніндегі апелляциялық комиссия (бұдан əрі - қордың 
апелляциялық комиссиясы) – ТМККК шеңберінде МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу бойынша мəселелерді шешу үшін қор құратын тұрақты жұмыс істейтін 
орган;

34) шартты орындауды бағалаудың сызықтық шкаласы (бұдан əрі - сызықтық шкала) – 
медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді 
денсаулық сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеу нəтижелері; жəне медициналық 
қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау нəтижелерін есепке алмай, медициналық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген көлемдерден асып кеткен жағдайда 
көрсетілген медициналық қызметтерге ақы төлеу сомасын есептеу тетігі; 

35) электрондық денсаулық сақтау саласындағы уəкілетті субъект – Қазақстан Республика-
сының қолданыстағы заңнамасына сəйкес айқындалатын, денсаулық сақтау жүйесінің 
(электрондық денсаулық сақтаудың) ақпараттық инфрақұрылымы мен медициналық статисти-
каны жетілдіру саласында қызметті жүзеге асыратын ұйым (бұдан əрі - ақпараттандыру ұйымы);

36) электрондық құжат – ақпарат электрондық-цифрлық нысанда берілген жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба арқылы куəландырылған құжат;

37) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі - ЭЦҚ) – электрондық цифрлық қолтаңба 
құралдарымен жасалған жəне электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін жəне 
мазмұнының өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.

2-бөлім. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау 

субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу тəртібі
4. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді 

сатып алу мынадай: 
1) ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің 

көлемдерін жоспарлау; 
2) ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсету үшін 

денсаулық сақтау субъектілерін таңдау;
3) ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді са-

тып алу шартын жасасу;
4) ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып 

алу шартын орындау кезеңдерінен тұрады. 
5. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу кезінде:
1) ТМККК шеңберінде Денсаулық туралы кодекстің 34-бабының 5-тармағына сəйкес 

денсаулық сақтау субъектілерінде;
2) МƏМС жүйесінде «Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы» 2015 жылғы 

16 қарашадағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – МƏМС туралы заң) 34-бабының 
2-тармағына сəйкес денсаулық сақтау субъектілерінде артықшылық бар. 

6. МƏМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алуға МƏМС туралы заңның 
34-бабының 3-тармағына сəйкес денсаулық сақтау субъектілері жіберілмейді.

1-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау 

субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу көлемін жоспарлау тəртібі 
7. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің 

көлемдерін жоспарлауды қор жүзеге асырады.
8. Жоспарлау процесі мынадай: 
1) халықтың ТМККК мен МƏМС шеңберінде медициналық көмекке қажеттілігін бағалау;
2) ТМККК шеңберінде бюджет қаражатының көлемдерін жəне МƏМС жүйесінде 

медициналық көмекке ақы төлеу үшін шығындардың болжамды көлемін айқындау;
3) ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің 

көлемдерін жоспарлау;
4) ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып 

алу жоспарын қалыптастыру кезеңдерін қамтиды.
9. Халықтың ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көмекке қажеттілігін 

бағалауды қор:

1) ресми статистикалық есептіліктің демографиялық жəне эпидемиологиялық деректерін;
2) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін, еңбек жəне материалдық-техникалық ре-

сурстарын бағалауды;
3) халықаралық тəжірибені талдауды;
4) ақпарат денсаулық сақтаудың қолданыстағы ақпараттық жүйелерінен қалыптастыры-

латын, алдыңғы жылдары ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетілген медициналық 
қызметтерді талдауды ескере отырып, жүргізеді. 

Халықтың ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көмекке қажеттілігін 
бағалау үшін ақпараттық жүйелерде деректер болмаған жағдайда қор тиісті органдар, ұйымдар 
мен денсаулық сақтау субъектілеріне сұрау салу жібереді. 

10. ТМККК шеңберінде бюджет қаражатының көлемдерін айқындауды уəкілетті орган тиісті 
қаржы жылына жоспарланып отырған бюджет қаражатының шеңберінде оны ұсынудың түрлері 
мен нысандары бойынша бюджет заңнамасына сəйкес жүзеге асырады. 

МƏМС жүйесінде медициналық көмекке шығындардың болжамды көлемі күтпеген 
шығыстарды жабуға арналған резервті шегергенде МƏМС жүйесінде денсаулық сақтау 
субъек тілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге арналған қор активтерінің мөлшері 
шегінде айқындалады. 

11. МƏМС жүйесінде медициналық көмекке ақы төлеуге арналған шығындардың бол-
жамды көлемін айқындау тиісті қаржы жылына арналған шығындардың болжамды көлемінің 
шеңберінде жəне:

1) халықтың демографиялық болжамы;
2) макроэкономикалық көрсеткіштердің болжамы;
3) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес қорға жарналар мен 

аударымдарды төлеуді жүзеге асыратын адамдардың саны туралы ақпарат ескеріліп, жүзеге 
асырылады. 

12. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің 
көлемдерін жоспарлау:

1) халықтың болжамды саны мен жыныстық-жастық құрылымы;
2) халықтың сырқаттанушылық, аурушаңдық, мүгедектік жəне өлім көрсеткіштері;
3) Денсаулық туралы кодекстің 34-бабының 1-тармағына сəйкес бекітілген ТМККК тізбесі 

мен МƏМС туралы заңның 7-бабының 3-тармағына сəйкес бекітілген МƏМС жүйесіндегі 
медициналық көмектің тізбесі;

4) денсаулық сақтауды дамытудың стратегиялық бағдарламалары;
5) қордың нысаналы көрсеткіштері;
6) ұсынудың түрлері мен нысандары бойынша алдыңғы жылдары көрсетілген медициналық 

көмектің көлемі мен құрылымы;
7) халықтың медициналық көмекке қажеттілігін бағалау;
8) алдыңғы жылдары ТМККК мен МƏМС шеңберінде медициналық көмекке жұмсалған 

қаражат ескеріліп, жүргізіледі. 
13. Медициналық көрсетілетін қызметтерге арналған шығындардың көлемдерін есеп-

теу Денсаулық туралы кодекстің 23-бабы 2-тармағының екінші бөлігіне сəйкес уəкілетті ор-
ган бекіткен тарифтер (бұдан əрі - уəкілетті орган бекіткен тарифтер) бойынша жүргізіледі.

14. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің 
жоспарланған көлемдері тиісті қаржы жылына жоспарланып отырған бюджет қаражаты мен 
шығындардың болжамды көлемдеріне сəйкес келмеген жағдайда:

1) денсаулық сақтау саласын дамытудың басым бағыттары;
2) қордың нысаналы көрсеткіштері;
3) халықтың медициналық көмекке қажеттілігін бағалау;
4) уəкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың 

денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының ұсыныстары ескеріліп, 
бөлу жүргізіледі. 

15. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу жоспарын қалыптастыруды қор уəкілетті органмен келісу бойынша медициналық 
көмектің жоспарланған көлемдері негізінде жəне уəкілетті орган бекіткен тарифтерге сəйкес 
ТМККК шеңберінде медициналық көмекке ақы төлеу үшін бюджет қаражаты шығыстарының 
көлемі мен МƏМС жүйесінде медициналық көмекке арналған шығындардың болжамды 
көлемінің шегінде жүзеге асырады. 

16. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу жоспарын қор жыл сайын бекітеді.

17. Қор МƏМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне 
ақы төлеуге арналған қор активтері мөлшерінің ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде 
медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарында көзделген, МƏМС жүйесінде 
денсаулық сақтау субъектілерінің көрсетілетін қызметтеріне ақы төлеуге арналған 
шығындардың нақты көлеміне сəйкес келмеген жағдайда ТМККК шеңберінде жəне МƏМС 
жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарына өзгерістер енгізеді. 

18. Қор МƏМС жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесін қалыптастыру бойынша 
ұсыныстарды дайындайды.

2-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер 

көрсету үшін қызметтер берушілерді таңдау тəртібі 
19. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсету үшін 

десаулық сақтау субъектілерін таңдау:
1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық 
сақтау субъектілерінің дерекқорын (бұдан əрі - дерекқор) қалыптастыруды;

2) денсаулық сақтау субъектілерін таңдау жəне олардың арасында медициналық 
көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссияны құруды; 

3) денсаулық сақтау субъектілерін таңдау жəне ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде 
медициналық көрсетілетін қызметтердін көлемдерін орналастыруды қамтиды.

1-параграф. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 

медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің 
дерекқорын қалыптастыру тəртібі

20. Дерекқорды қалыптастыру қордың ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде 
медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру рəсімін өткізу туралы хабар-
лау күніне дейін күнтізбелік бес күннен кешіктірілмей жүзеге асырылады жəне қордың мынадай 
іс-шараларды орындауын көздейді:

1) дерекқорды қалыптастыру рəсімін өткізу туралы хабарландыру орналастыру;
2) дерекқорға қосу үшін денсаулық сақтау субъектілерінен қатысуға арналған өтінімдерді 

қабылдау жəне тіркеу;
3) дерекқорды қалыптастыру. 
Қор өзінің интернет-ресурсында осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық 
сақтау субъектілерінің дерекқорын қалыптастыру туралы хабарландыруды орналастырады.

Уəкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың 
денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары да өз интернет-ресурста-
рында дерекқордың қалыптастырылуы туралы хабардар етеді. 

Осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерін дерекқорына қосу 
үшін өтінімдерді (бұдан əрі – өтінім) қабылдау мен тіркеу оны денсаулық сақтау субъектісінің 
қағаз түрінде немесе қордың интернет-ресурсы арқылы электрондық құжат түрінде беруі 
арқылы жүзеге асырылады. 

21. Өтінімдер қағаз түрінде түзетулер мен шимайсыз тігілген жəне нөмірленген түрде 
беріледі, бұл ретте, соңғы беті басшының немесе оның сенімді адамының қолымен 
куəландырылады жəне денсаулық сақтау субъектісінің мөрімен (бар болса) бекітіледі. 

22. Денсаулық сақтау субъектілері өтінімге мынадай құжаттарды:
1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің көшірмесін (анықтаманы) 

немесе жеке кəсіпкер ретінде тіркеу туралы куəліктің көшірмесін (жеке тұлға үшін);
2) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлға үшін);
3) медициналық қызметпен айналысуға лицензиялардың жəне тиісті медициналық 

қызметтерді көрсету құқығын, оның ішінде денсаулық сақтау субъектісінің немесе оның 
өкілдігінің, филиалының (өкілдік қатысуға арналған өтінім берген жағдайда) өндірістік 
базасының орналасуын растайтын қосымшалардың көшірмесін;

4) денсаулық сақтаудың қажетті ақпараттық жүйелеріне логин мен құпиясөзді ақпараттан-
дыру субъектісінің денсаулық сақтау субъектісіне кейіннен ұсынуы үшін денсаулық сақтау 
субъектісінің басшысы қол қойған қатысуға арналған өтінімге қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін жүргізуге уəкілетті жауапты адамдар ту-
ралы мəліметтерді қоса береді. 

23. Қор денсаулық сақтау субъектілері өтінімді берген күннен бастап күнтізбелік үш күн 
ішінде олардың осы Қағидалардың 22-тармағының талаптарына сəйкес келу мəніне қарайды 
жəне денсаулық сақтау субъектілерін интернет-ресурс арқылы:

1) дерекқорға қосу туралы:
2) осы Қағидалардың 22-тармағына сəйкес келмеуіне байланысты өтінімнен бас тартылғаны 

туралы хабардар етеді. 
24. Өтінімдерді қағаз түрінде қабылдаған жағдайда қор осы Қағидаларға 3-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге 
үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына қосу үшін өтінімдерді тіркеу журналында 
(бұдан əрі - өтінімдерді тіркеу журналы) қатысуға арналған өтінімдерді тіркеуді жүзеге асырады. 

Өтінімдерді тіркеу журналы күнтізбелік жыл бойынша жүргізіледі жəне тігіледі, нөмірленеді 
жəне қордың (филиалдың) мөртабанымен жəне басшысының қолымен бекітіледі. 

25. Өтінімдерді қордың интернет-ресурсы арқылы күнтізбелік жылға арналған өтінімдерді 
тіркеу журналында тіркеген жағдайда бірегей кодты бере отырып, рет-ретімен нөмірлеумен 
қатысуға арналған өтінімдерді тіркеу жүргізіледі. 

26. Қор тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер 
денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорын осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша қордың интернет-ресурсында немесе кейіннен оны жариялап жəне қордың, 
уəкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының интернет-ресурсында орналасты-
рып, қалыптастырады. 

27. Дерекқорға қосылған денсаулық сақтау субъектілері қордан дерекқорға қосылған 
денсаулық сақтау субъектілері туралы ақпарат алған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде 
ақпараттандыру ұйымы ұсынатын денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелеріне рұқсат алады. 

28. Дерекқорды өзектендіруді қор дерекқорға қосылу үшін денсаулық сақтау субъектілері 
берген өтінімдерге сəйкес тұрақты негізде жүзеге асырады. 

29. Өтінім бермеген жəне дерекқорға оны қор қалпытастырған кезде қосылмаған денсаулық 
сақтау субъектілері оны қалпытастырғаннан кейін дерекқорға қосылу үшін өтінім береді. 

30. Дерекқорға қосылу үшін берілген өтінімдерді оны қалыптастыру аяқталғаннан кейін қор 
денсаулық сақтау субъектісін интернет-ресурс арқылы хабардар ете отырып, тіркеген күннен 
бастап үш жұмыс күні ішінде қарайды. 

2-параграф. Денсаулық сақтау субъектілерін таңдау жəне олардың арасында 
медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру жөніндегі 

комиссияны құру тəртібі
31. Денсаулық сақтау субъектілерін таңдау жəне олардың арасында медициналық 

көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін қор жыл сайын:
1) республикалық комиссияны;
2) өңірлік комиссияны құрады.
32. Денсаулық сақтау субъектілерін таңдау жəне олардың арасында медициналық 

көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру жөніндегі комиссия (бұдан əрі - комиссия) 
мүшелерінің жалпы саны тақ санды құрайды.

33. Комиссияның құрамын қор мыналардың:
1) қор;
2) республикалық комиссияның құрамына қосу үшін уəкілетті органның;
3) өңірлік комиссияның құрамына қосу үшін облыстардың, республикалық маңызы бар 

қала мен астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органының;
4) Қазақстан Республикасының «Атамекен» ұлттық кəсіпкерлер палатасының (бұдан əрі 

- «Атамекен» ҰКП); 
5) медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар мен денсаулық сақтау субъекті-

лерінің мүддесін білдіретін үкіметтік емес ұйымдардың (бұдан əрі - ҮЕҰ);
6) медицина қызметкерлерінің кəсіби одақтарының өкілдері ішінен қалыптастырады. 
34. Қор уəкілетті еткен адам комиссияның төрағасы болып табылады.
35. Комиссияның ұйымдастырушылық қызметін қордың қызметкерлері ішінен айқындалатын 

хатшы қамтамасыз етеді. Комиссияның хатшысы комиссияның мүшесі болып табылмайды 
жəне оның комиссия шешім қабылдаған кезде дауыс беру құқығы жоқ.

36. Комиссияның хатшысы комиссия отырысы өткізілетін күніне дейін бес жұмыс күнінен 
кешіктірмей жазбаша түрде комиссия мүшелерін отырысты өткізу туралы хабардар етеді.

37. Комиссияның шешімі, егер шешім қабылдау кезінде оның құрамына кіретін мүшелердің 
үштен екі бөлігі қатысса, заңды болып есептеледі. 

3-параграф. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 

медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін денсаулық 
сақтау субъектілерін таңдау тəртібі

38. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің 
көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдауды комиссия дерекқордан 
жүзеге асырады. 

39. Алдыңғы жылы дерекқордан ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде жедел 
медициналық көмек пен санитариялық авиация, стационарлық, стационарды алмастыратын, 
консультациялық-диагностикалық көмектің медициналық көрсетілетін қызметтерінің көлемдерін 
орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау жыл сайын жүргізіледі жəне мынадай 
іс-шараларды орындауды көздейді:

1) қордың 20 қыркүйектен кешіктірмей осы Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойын-
ша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық 
сақтау субъектілерінің дерекқорына қосылған денсаулық сақтау субъектілерінің арасында тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орна-
ластыру рəсімін өткізу туралы хабарландыруды қордың интернет-ресурсында орналастыруын. 

Уəкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың 
денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдары да өз интернет-ресурстарын-
да қордың дерекқорға қосылған денсаулық сақтау субъектілерінің арасында ТМККК шеңберінде 
жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орнала-
стыруды өткізуі туралы хабарлайды;

2) денсаулық сақтау субъектілерінің ағымдағы жылғы 1 қазанға дейін қорға мəлімделген 
кезеңге медициналық көмектің нысандары мен түрлері бойынша осы Қағидаларға 6-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қызметтердің жоспарланып отырған көлемдеріне арналған өтінімді беруі, оған:

жоспарланып отырған көлемдерге арналған өтінімді берген кезге дейінгі бес жұмыс күнінен 
ерте емес мерзімімен салық берешегінің жəне Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген басқа да міндетті төлемдер бойынша берешектің жоқтығы болмауы (болуы) туралы;

 жоспарланып отырған көлемдерге арналған өтінімді берген кезге дейінгі бес жұмыс күнінен 
ерте емес мерзімімен денсаулық сақтау субъектілеріне қызмет көрсетілетін екінші деңгейлі 
банктерде міндеттемелерінің барлық түрлері бойынша үш айдан артық созылған берешектің 
болмауы (болуы) туралы анықтамалар;

егер құрылтайшылар бір адамнан артық болса, құрылтайшылардың, қатысушылардың 
құрамы туралы үзінді немесе құрылтайшы шарттың көшірмесі (заңды тұлғалар үшін), 
акционерлік қоғамдарға арналған құнды қағаздардың бірыңғай тізілімінен үзінді;

сенімгерлік басқару шартының (бар болса) көшірмесі;
мемлекеттік-жекешелік əріптестік шеңберінде іске асырылатын денсаулық сақтау 

субъектілері үшін мемлекеттік-жекешелік əріптестік шартының көшірмесі (бар болса);
денсаулық сақтау саласындағы аккредитацияның болуы туралы мəліметтер (бар болса);
қатысуға арналған өтінімде көрсетілген медициналық көмекті ұсыну түрлері мен нысандары 

бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыс тəжірибесі туралы мəліметтер;
Қазақстан Республикасының рұқсаттар жəне хабарламалар туралы заңнамасына сəйкес 

алынған (жіберілген) рұқсаттардың (хабарламалардың) болуы туралы мəліметтер;
ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің 

мəлімделген көлемдерін орындау үшін қажет кадрлық ресурстардың болуы туралы мəліметтер;
материалдық-техникалық ресурстардың болуы туралы мəліметтер;
төсек қуаттылығы жəне бейінді бөлімшеелердің болуы туралы мəліметтер (стационарлық 

жəне стационарды алмастыратын медицциналық көмек көрсететін денсаулық сақтау 
субъектілері үшін);

тіндерді (тіннің бөлігін) жəне (немесе) ағзаларды (ағзалардың бөлігін) алу, дайындау, 
сақтау, консервациялау, тасымалдау жəне тіндерді (тіннің бөлігін) жəне (немесе) ағзаларды 
(ағзалардың бөлігін) транспланттау бойынша денсаулық сақтау ұйымдарының тізбесіне 
денсаулық сақтау субъектісін қосу туралы уəкілетті орган шешімінің көшірмесі;

соңғы үш жылдағы негізделген шағымдардың саны туралы мəліметтер;
соңғы үш жылы ТМККК жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көмек көрсетуге 

арналған бұрын жасалған шарттар бойынша денсаулық сақтау субъектілерінің міндеттемелерді 
орындауы (орындамауы) туралы мəліметтер қоса беріледі. 

40. Республикалық комиссияға дерекқорға қосылған жəне:
1) республикалық деңгейде ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық 

қызметтер көрсетуге үміткер;
2) республикалық жəне өңірлік деңгейде ЖТМҚ көрсеуге үміткер денсаулық сақтау 

субъектілері жоспарланып отырған көлемдерге арналған өтінімді береді. 
Осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген денсаулық сақтау субъектілерінің тізбесін 

қор көлемдерді орналастыруға хабарландыру берген кезде жариялайды.
41. Өңірлік деңгейде ЖТМҚ қызметтерінің көлемдерін қоспағанда, ТМККК шеңберінде жəне 

(немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыруға 

үміткер денсаулық сақтау субъектілері өндірістік базаның орналасқан жері бойынша өңірлік 
комиссияға жоспарланып отырған көлемдерге арналған өтінімді береді. 

42. ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қызметтердің көлемдерін орналастыру медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу 
жоспарының негізінде жүзеге асырылады.

43. Қор бір жыл ішінде ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық 
көрсетілетін қызметтердің босатылған қосымша көлемдері болған кезде медициналық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспарының шегінде дерекқордан қызметтер берушіні 
таңдау рəсімін жүргізеді.

44. Қор ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау кезінде 
денсаулық сақтау субъектілерінің жоспарланып отырған көлемдерге арналған өтінімдерін, 
сондай-ақ осы Қағидалардың 39-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген оған қоса берілетін 
құжаттарды қарайды. 

45. Комиссия ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау субъектілерін таңдау кезінде 
ақпараттық жүйелерде қолжетімді деректерді, сондай-ақ қолжетімді ақпараттық жүйелерде 
болмаған жағдайда, денсаулық сақтау субъектілерінен, мемлекеттік органдар мен заңды 
тұлғалардан қосымша сұрату арқылы алынған мəліметтерді пайдаланады. 

46. Комиссияның шешімі бойынша ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде 
медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру үшін денсаулық сақтау 
субъектілерін таңдау кезінде тəуелсіз сарапшылар, сондай-ақ бейінді мамандар тартылады.

47. Қор комиссияның сұратуы бойынша жоспарланып отырған көлемдерге өтінім бер-
ген денсаулық сақтау субъектілерінің əлеуетті мүмкіндіктері туралы талдамалы ақпаратты 
қалыптастырады.

48. Комиссияның шешімі дауыс беру арқылы осы комиссияның отырысына қатысушы 
мүшелердің дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

49. Дауыстар тең болған жағдайда комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 
Комиссия мүшесі комиссияның шешімімен келіспеген жағдайда комиссияның төрағасына жаз-
баша түрде немесе электрондық құжат нысанында дəлелді наразылық (ерекше пікір) ұсынады. 

50. Комиссия осы Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру (орна-
ластырмау) қорытындысы туралы хаттама (бұдан əрі - медициналық көрсетілетіни қызметтердің 
көлемдерін орналастыру хаттамасы) түрінде шешім қабылдайды. 

51. ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде МСАК-тың медициналық 
көрсетілетін қызметтерінің көлемін орналастыру дерекқорға қосылған МСАК денсаулық сақтау 
субъектілерінің қатысуымен бекіту науқанын жүргізуді қамтиды.

52. Бекіту науқанын қор 15 қыркүйектен бастап 15 қараша аралығындағы кезеңде Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 
281 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11268 болып 
тіркелген) бекітілген Азаматтарды алғашқы медициналық-санитариялық көмек ұйымдарына 
бекіту қағидаларына (бұдан əрі - бекіту науқаны) сəйкес жүзеге асырады.

Қор бекіту науқанынан күнтізбелік үш күн бұрын бекіту науқанының басталуы жəне оны өткізу 
мерзімі туралы ақпаратты қордың интернет-ресурсында орналастырады. Бекіту науқанының 
басталуы туралы ақпарат сонымен қатар уəкілетті орган мен облыстардың, республикалық 
маңызы бар қала мен астананың денсаулық сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті 
органдарының интернет-ресурстарында да орналастырылады.

53. Комиссия бекіту науқаны аяқталған күннен бастап үш жұмыс күнінің ішінде ақпарат-
тандыру ұйымының бекіту науқанына қатысқан МСАК-тың əрбір субъектісіне БХТ порталында 
бекітілген халық санын растау негізінде осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес медициналық-
санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне халықты бекіту 
науқанын өткізу қорытындысы туралы хаттаманы қалыптастыру арқылы бекіту науқанының 
қорытындысын жасайды. 

54. Комиссия бекіту науқаны аяқталғаннан кейін бекіту науқанына қатысқан МСАК-тың əрбір 
субъектісіне БХТ порталында бекітілген халықтың санына сəйкес МСАК субъектілері арасында 
МСАК қызметтерінің көлемдерін орналастыру рəсімін жүзеге асырады. 

55. Комиссия мемлекеттік бюджет қаражатының есебінен немесе МЖƏ туралы заңға, 
Концессиялар туралы заңға сəйкес мемлекеттік-жекешелік əріптестік шеңберінде іске асыры-
латын жəне денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық жоспа-
рына сəйкес жаңадан енгізілген МСАК объектілері жағдайларын қоспағанда, бекіту науқанынан 
тыс, келесі жылдың ішінде жартыжылдықтың қорытындысы бойынша бір рет халыққа қызмет 
көрсету аумағын қайта бөлуді жəне бірыңғай тіркелімде тіркелген жаңа МСАК субъектілеріне 
халықты қайта бекітуді жүргізеді жəне осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес комиссияның 
медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне 
халықты бекіту науқнанын өткізу қорытындысы туралы хаттама түрінде осы шешімді ресімдейді.

56. Комиссия МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне халықты бекіту науқанын 
өткізу қорытындысы туралы комиссияның хаттамасы негізінде медициналық көрсетілетін 
қызметтердің көлемдерін орналастыру хаттамасы түрінде шешім қабылдайды. 

57. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің 
көлемдері орналастырылмаған денсаулық сақтау субъектілері осы Қағидалардың 
75-тармағында көрсетілген жағдайларды қоспағанда, дерекқордан шығарылмайды. 

3-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін 

қызметтерді сатып алу шартын жасау тəртібі
58. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын жасау медициналық көрсетілетін 

қызметтердің көлемдерін орналастыру хаттамасының негізінде жүзеге асырылады.
59. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасау рəсімін:
1) жедел медициналық көмек пен санитариялық авиация, консультациялық-диагностикалық, 

стационарлық, стационарды алмастыратын медициналық көмек көрсетуге денсаулық сақтау 
субъектілері ағымдағы жылғы 1 желтоқсанға дейінгі мерзімде;

2) МСАК субъектілері ағымдағы жылғы 15 желтоқсанға дейінгі мерзімде жүзеге асырады. 
60. Қор мен денсаулық сақтау субъектісінің арасында жасалатын ТМККК шеңберінде 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының жобасы мен МƏМС жүйесінде көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу шартының жобасы мыналарды:

көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының мəнін;
ақы төлеу тəртібін;
қор мен денсаулық сақтау субъектісінің құқықтары мен міндеттерін;
бірлесіп орындаушыларды тарту ерекшеліктерін (оларды тартқан жағдайда);
қор мен денсаулық сақтау субъектісінің жауапкершілігін;
қор мен денсаулық сақтау субъектісі өзара қатынастарының тəртібін;
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын өзгерту мен бұзуды;
жойылмайтын күш жағдайларды;
қорытынды ережелерді;
қор мен денсаулық сақтау субъектісінің мекенжайлары мен деректемелерін;
медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы мен көлемдері бойынша шарттық 

міндеттемелердің орынбалуына мониторинг жүргізу үшін ақаулардың/индикаторлардың 
тізбесін қамтиды.

61. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының жобасын жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының жобасын 
қор медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру қорытындысы жасалған 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін ор-
наластыру хаттамасына сəйкес денсаулық сақтау субъектісіне жібереді.

62. Оны кейіннен денсаулық сақтау субъектісінің қорға ұсынуымен, көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу шартын келісу мен оған қол қою мерзімі шарттың жобасын алған күннен бастап 
үш жұмыс күнін құрайды, бірақ осы Қағидалардың 59-тармағында көзделген мерзімнен 
кешіктірілмейді. 

63. Дерекқорға қосылған денсаулық сақтау субъектісі белгіленген мерзімде қол қойылған 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын ұсынбаған жағдайда, ол шарт жасаудан жалтар-
ды деп танылады, ал осы шарт бойынша көзделген ТМККК жəне (немесе) МƏМС жүйесіндегі 
көлем толық орналастырылмаған көлемге жатқызылады. 

64. Шарт оған тараптар қол қойғаннан кейін күшіне енеді.
65. Шартты көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарының тізілімінде тіркеу қордың 

интернет-ресурсында шарттың бірегей кодын беру, өңірлердің жəне көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу шартын жасасқан денсаулық сақтау субъектілерінің деңгейлерін нөмірлеу арқылы 
автоматты түрде немесе қағаз форматында жүзеге асырылады. 

66. Комиссияның шешімі бойынша:
1) бір жылдан бастап үш жылға дейінгі мерзімге осы əкімішілік-аумақтық бірлікте жалғыз 

қызметтер беруші болып табылатын ауыл субъектілерімен;
2) МЖƏ туралы заңға, Концессиялар туралы заңға сəйкес мемлекеттік-жекешелік əріптестік 

шеңберінде жəне денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық 
жоспарына сəйкес іске асырылатын денсаулық сақтау субъектілерімен;

МЖƏ туралы заңға, Концессиялар туралы заңға сəйкес мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
шеңберінде жəне денсаулық сақтау инфрақұрылымын дамытудың бірыңғай перспективалық 
жоспарына сəйкес сатып алынған медициналық техниканы пайдалана отырып, диагностикалық 
жəне емдеу қызметтерінің жекелеген түрлерін көрсетуге үш жылдан бастап бес жыл 
аралығындағы мерзімге ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын жасауға рұқсат беріледі. 

67. Осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары жасалған 
денсаулық сақтау субъектілерінің тізімін қор көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын 
жасасқан күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірмей қордың интернет-ресурсында, сондай-ақ 
уəкілетті орган мен облыстардың, республикалық маңызы бар қала мен астананың денсаулық 
сақтауды мемлекеттік басқарудың жергілікті органдарының интернет-ресурсында жариялайды. 

68. Денсаулық сақтау субъектілері көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты 
міндеттемелерінің бір бөлігін орындау үшін өндірістік базалардың немесе өкілдіктерінің 
(филиалының) өндірістік базаларының орналасқан жеріне қарамастан дерекқорға қосылған 
бірлесіп орындаушылармен шарт жасасады.

Бірлесіп орындаушы ретінде денсаулық сақтау субъектісін дерекқорға қосу қордың оны 
тартуға, сондай-ақ денсаулық сақтау субъектілері мен бірлесіп орындаушылардың осы 
Қағидалардың талаптарын сақтауға келісім білдіруі болып табылады. 

69. Бірлесіп орындаушы ретінде дерекқорға қосылуға үміткер денсаулық сақтау субъектілері 
медициналық ұйым мен дəрігерді еркін таңдау құқығын іске асыру кезінде МСАК дəрігерінің не-
месе осы денсаулық сақтау субъектісінің басқа да бейінді маманының көрсетілімдері мен жол-
дамасы болған жағдайда ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қызметтерді тұтынушыларға медициналық қызметтердің көрсетілуін қамтамасыз етеді. 

Егер МСАК субъектісі мен таңдалған КДК ұйымының арасында оны бірлесіп орындаушы 
ретінде тартуға арналған көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты жасалмаса, онда МСАК 
дəрігерінен немесе осы денсаулық сақтау субъектісінің басқа бейінді маманынан жолдама 
МСАК қызметтер берушісі мен бірлесіп орындаушы ретінде дерекқордағы КДК ұйымы ара-
сында шарт жасау үшін негіз болып табылады.

Бұл ретте, осы денсаулық сақтау субъектісіне ақы төлеу уəкілетті орган бекіткен тарифтер 
бойынша жүзеге асырылады.

МСАК дəрігері немесе бейінді маман бірлесіп орындаушы мамандарының жұмыс кестесіне 
сəйкес жəне кезектілік тəртібімен медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыны 
медициналық көрсетілімдер бойынша, оның ішінде еркін таңдау құқығы бойынша мамандарға 
жоспарлы жолдауды қамтамасыз етеді. 

70. ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсету 
кезінде медициналық көмектің мынадай нысандары мен түрлері бойынша қызметтер берушінің 
бірлесіп орындаушымен шарт жасасуына рұқсат етілмейді:

1) мыналарды:
МСАК мамандарының қызметтерін (жалпы практика дəрігері, учаскелік терапевт дəрігер 

(педиатр), учаскелік мейіргер (жалпы практика мейіргері), фельдшер, акушер);
профилактикалық қызметтер: профилактикалық қарап-тексерулер, иммундау, отбасын 

жоспарлау, диспансерлеу мен динамикалық байқау, жүкті əйелдерді, балаларды, оның ішінде 
жаңа туған нəрестелердің патронажы, əлеуметтік-психологиялық консультация беруді қамтитын 
МСАК нысаны бойынша дəрігерге дейінгі білікті медициналық көмек; 

2) ЖТМҚ көрсету, оның ішінде сүйек кемігі жəне (немесе) гемопоэздік дің жасушалары до-
норын іріктеу мен жандандыруды жүзеге асыру кезінде сүйек кемігі жəне (немесе) гемопоэздік 
дің жасушалары донорын зерттеп-қарау кезінде қажетті Қазақстан Республикасында 
ұсынылмайтын КДҚ-ның жекелеген түрлерін көрсетуді қоспағанда ЖТМҚ көрсету.

Қазақстан Республикасында ұсынылмайтын медициналық қызметтердің жекелеген түрлерін 
көрсету қажет болған жағдайда қызметтер беруші бірлесіп орындаушылар ретінде шетелдік 
денсаулық сақтау субъектілерін тартады. 

Дерекқорға қосылмаған шетелдік денсаулық сақтау субъектілерін бірлесіп орындаушылар 
ретінде тарту қордың келісуі бойынша жүзеге асырылады.

Қормен келісу үш жұмыс күнінің ішінде жүзеге асырылады жəне комиссияның шешімі бой-
ынша бейінді мамандар тартылады. 

71. Қызметтер берушінің бірлесіп орындаушыларды тартуы қызметтер берушіні көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу шарты бойынша міндеттемелерден жəне оны орындамағаны, тиісінше 
жəне уақтылы орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатпайды. 

72. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын бұзған жағдайда МСАК субъектісі 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын бұзғанға дейін күнтізбелік отыз күн бұрын 
медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыларды медициналық көмек көрсетудің 
тоқтатылуы туралы хабардар етеді жəне оған бекітілген халық комиссияның шешімімен 
аумақтық қолжетімділік жəне медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушының МСАК 
дəрігері мен МСАК ұйымын еркін таңдау құқығы ескеріліп, басқа МСАК субъектілеріне бекітіледі. 

4-тарау. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін 

қызметтерді сатып алу шартын орындау тəртібі 
73. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді 

сатып алу шартын орындау:
1) медициналық қызметтер көрсету арқылы денсаулық сақтау субъектілерінің;
2) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасы мен көлемі бойынша шарттық 

міндеттемелерді мониторингтеу мен денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылаудың 
нəтижелерін ескере отырып, денсаулық сақтау субъектілерінің қызметтеріне ақы төлеу арқылы 
қордың шарттық міндеттемелерді орындауын қамтиды.

74. Қызметтер беруші көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау кезінде 
деректерді денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелері мен электрондық ақпараттық ресур-
старына енгізуді жəне оларды техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз етеді. 

75. Комиссия қызметтер берушілердің көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының та-
лаптарын орындамаған, уақтылы немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Қағидаларға 
10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша хаттама түрінде тегін медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорынан 
денсаулық сақтау субъектісін шығару туралы шешім қабылдайды.

1-параграф. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау 
субъекітілерінің медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық 

міндеттемелерді орындауына мониторинг жүргізу 
76. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінің медици-

налық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді орындауына мониторинг 
жүргізу (бұдан əрі – шарттық міндеттемелерге мониторинг жүргізу) қор көрсетілген медициналық 
қызметтердің жасалған көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының талаптарына сəйкестігін 
бағалау мақсатында жүргізеді.

77. Медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары бойынша ТМККК шеңбе-
рінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көмек шарттық міндеттемелерге мони-
торинг жүргізу объектісі болып табылады. 

78. Шарттық міндеттемелердің орындалуына мониторинг жүргізу мынадай іс-шараларды:
1) көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемдеріне мониторинг жүргізу;
2) медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушының қанағаттанушылығын бағалау;
3) қызметтерді берушілердің қызметінің тəуекелдерін бағалауды көздейді.
79. Көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемдерін мониторингтеу:
1) қызметтер берушілер ақпараттық жүйелерге енгізген деректердің негізінде 

автоматтандырылған іріктеу;
2) ақпараттық жүйелердегі деректердің жəне қағаз жеткізгіштердегі құжаттаманың негізінде, 

сондай-ақ медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың сауалнамасы негізінде 
қолмен іріктеу;

3) денсаулық сақтау субъектілері орналасқан жерге бару;
4) қажет болған кезде тəуелсіз сарапшыларды тарту арқылы жүзеге асырылады.
80. Денсаулық сақтау субъектісінің орналасқан жеріне бару қор бекіткен жоспарға сəйкес 

жоспарлы тəртіппен жүзеге асырылады.
Денсаулық сақтау субъектісіне жоспардан тыс бару:
1) басқа денсаулық субъектілерін тексеру нəтижесі бойынша денсаулық сақтау субъекті-

лерін бағалау қажеттілігі болғанда немесе болуы мүмкін денсаулық сақтау саласындағы 
қолданыстағы заңнаманы бұзушылықтар фактілері туралы ақпарат алған кезде;

2) жалған, толық емес жəне сапасыз ұсынылған құжаттарды немесе есептік деректерді, 
оның ішінде ұсынылған төлем құжаттарындағы есептік деректерді анықтаған кезде; 

3) көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемдерін мониторингтеу 
нəтижелері бойынша денсаулық сақтау субъектісі наразылық білдірген кезде, денсаулық 
сақтау субъектісіне барусыз əділ қарау мүмкін болмағанда;

4) денсаулық сақтау субъектісінің қызметі мен көрсетілген медициналық қызметтердің 
сапасына шағымдар, өтініштер келіп түскен кезде жүргізіледі. 

81. Денсаулық туралы кодекстің 4 жəне 5-тармақтарына сəйкес медициналық қызметтер 
көрсету саласында мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті органның ведомствосы 
өткізген ТМККК шеңберіндегі жəне МƏМС жүйесіндегі сыртқы сараптама (бұдан əрі – сыртқы 
сараптама) нəтижелерінің актісі анықталған сапа ақаулары көрсетіле отырып, ақпараттық 
жүйеде қалыптастырылады. 

Сыртқы сараптаманың нəтижелері көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен 
көлемдерін мониторингтеу кезінде ескеріледі.

82. Сыртқы сараптама нəтижелерінің актісі негізінде қор анықталған сапа ақаулары бар 
барлық жағдайлар құнының 10%-ы мөлшерінде айыппұл санкцияларын қолданады. 

83. Көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемдерін мониторингтеу 
нəтижелері бойынша оларды көрсету ақаулары анықталады, негізінде қор айыппұл санк-
цияларын қолданатын медициналық қызметтер көрсету нəтижесінің индикаторларына қол 
жеткізілгендігі бағаланады. 

84. Медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың ТМККК шеңберінде жəне 
МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасымен қанағаттанушылығын 
бағалау ай сайын:

1) мобильді қосымшаны жəне (немесе) сапаны бағалау терминалдарын қолдана отырып;
2) медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар сауалнамасының нəтижесі бой-

ынша;
3) медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың шағымдары мен өтініштерін 

қарау нəтижелері бойынша жүзеге асырылады. 
ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтыну-

шылардың сауалнамасы оларға сауалнама жүргізу мен қоңырау шалу арқылы жүргізіледі.
ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді 

тұтынушыларға сауалнама жүргізуді денсаулық сақтау субъектісінің пациентті қолдау мен ішкі 
бақылау (аудит) қызметі (бұдан əрі – ІБҚ) медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушы 
стационардан жазылып шыққан кезде жəне (немесе) медициналық көрсетілетін қызметті 
алғаннан кейін жүзеге асырады. 

ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді 
тұтынушыларға қоңырау шалуды қордың байланыс орталығы ІБҚ-ның сауалнамасынан өткен 
медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың тізімінен кездейсоқ іріктеу əдісімен 
жүзеге асырады. 

85. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді 
тұтынушылардың шағымдары мен өтініштері қордың интернет-ресурсында медициналық 
көрсетілетін қызметтерді тұтынушының дербес деректерін көрсете отырып, жазбаша түрде 
немесе қордың байланыс орталығына ауызша өтіну арқылы қабылданады. 

86. ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қызметтерді тұтынушылардың шағымдары мен өтініштері Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген мерзімде қарауға жатады. 

Шағымдар мен өтінштердің негізділігі жағдайында қор:
1) амбулаториялық-емханалық көмек (бұдан əрі - АЕК) деңгейінде – КЖНЫК-ты бөлген 

кезде ескеріледі;
2) мамандандырылған медициналық көмек деңгейінде – шақыру құнының 10%-ын шешу 

арқылы;
3) стационар деңгейінде – емделіп шыққан жағдайдың құнының 10%-ын шешу арқылы əрбір 

негізделген шағым мен өтініш үшін қызметтер берушілерге айыппұл санкцияларын қолданады. 
87. Қызметтер берушілердің қызметінің тəуекелдерін бағалауды ай сайынғы жəне (немесе) 

тоқсан сайынғы негізде қор көрсетілген медициналық қызметтердің сапасы мен көлемін мони-
торингтеу нəтижелері бойынша жəне ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде КЖНЫК-тың 
түпкілікті нəтиже индикаторларына қол жеткізу нəтижелері бойынша жəне сыртқы сарапта-
маны ескере отырып, жүргізеді.

88. Медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылардың медициналық көрсетілетін 
қызметтердің сапасымен қанағаттанушылығын бағалаудың жəне қызметтер берушілер 
қызметінің тəуекелдерін бағалаудың нəтижелері қызметтер берушілердің рейтингін 
қалыптастыру кезінде ескеріледі.

2-параграф. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілген медициналық 

қызметтер үшін ақы төлеу 
89. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетілген медициналық қызметтер үшін 

ақы төлеуді Қор:
1) шарттық міндеттемелердің орындалуын мониторингтеу нəтижелерін;
2) медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау нəтижелерін;
3) азаматтардың денсаулық сақтау субъектісінің таңдау құқығын іске ассыруды ескере 

отырып, тиісті қаржы жылына арналған сатып алу жоспары қаражатының шегінде көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу шартының негізінде жүзеге асырады. 

90. Көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеу уəкілетті орган бекіткен тарифтер 
бойынша көрсетілген қызметтердің актілері негізінде жүзеге асырылады.

91. Тарифтер Денсаулық туралы кодекстің 23-бабының 2-тармағы негізінде уəкілетті орган 
бекітетін ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетілетін медициналық қызметтерге 
арналған тарифтерді қалыптастыру əдістемесіне (бұдан əрі - Тарифтерді қалыптастыру 
əдістемесі) сəйкес қалыптастырылады.

92. Қор көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартының шеңберінде ТМККК шеңберінде 
қызметтер берушімен келісу бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты сомасының 30 
пайызынан аспайтын жəне МƏМС жүйесінде 10 пайыздан аспайтын мөлшерде мынадай басым:

1) балаларға жəне босандыру кезінде стационарлық көмек көрсету;
2) əлеуметтік мəні бар жəне айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулары (туберкулез, 

онкология, психиатрия, наркология, инфекциялық аурулар) бар науқастарға стационарлық 
көмек көрсету;

3) жедел медициналық көмек көрсету;
4) санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсету бағыттары бойын-

ша медициналық қызметтер көрсететін қызметтер берушілерге аванстық (алдын ала) ақы 
төлеуді жүзеге асырады. 

93. Осы Қағидалардың 92-тармағында көрсетілген басым бағыттар бойынша медициналық 
көмек көрсететін қызметтер берушілерді қоспағанда, ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарын алғашқы рет жасасқан қызметтер берушілерге 
аванстық ақы төлеу жүзеге асырылмайды.

94. Қызметтер беруші есепті кезеңнен кейінгі келесі бір жұмыс күнінен кешіктірмей қорға 
басшы немесе уəкілетті лауазымды адам қол қойған немесе ЭЦҚ арқылы қой қойылған 
медициналық көмек ұсынудың нысандарына қарай көрсетілген медициналық қызметтер үшін 
шот-тізілімдерді береді. 

95. Қор қызметтер берушіге көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша ақы 
төлеу кезінде:

1) қорға қызметтер беруші ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінде көрсетілген, 
медициналық көмектің түрлері мен нысандарының бөлінісінде медициналық қызметтер үшін 
ақы төлеуге ұсынған;

2) қор ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінде көрсетілген шарттық міндеттемелерді 
мониторингтеу нəтижелері бойынша ұстаған (шешіп алған);

3) қор ағымдағы қаржы жылының алдыңғы есепті кезеңдерінде денсаулық сақтау субъектісі 
көрсеткен жəне қор ақы төлеуге қабылдамаған шарттық міндеттемелердің орындалуын мони-
торингтеу нəтижелері бойынша ұстаған (шешіп алған); 

4) қор қаржы жылының есепті кезеңінде денсаулық сақтау субъектісі көрсеткен медициналық 
қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау нəтижесі бойынша ұстаған (шешіп алған); 

5) қор жəне ағымдағы қаржы жылының алдыңғы есепті кезеңдерінде денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен жəне қор ақы төлеуге қабылдамаған медициналық қызметтер көрсету 
саласындағы мемлекеттік бақылау нəтижесі бойынша ұстаған (шешіп алған); 

6) бұрын төленген авансты ағымдағы есепті кезеңде ұстауға сома;
7) сот актілері, сондай-ақ хаттамамен ресімделген, жүргізілген төлемдер бойынша 

алдыңғы төлем кезеңдеріндегі салыстыру актілерінің нəтижелері бойынша шешім болған 
жағдайда төлемдер мен/немесе ұстаулардың (шешіп алулардың) сомалары көрсетілетін, осы 
Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау хат-
тамасын (бұдан əрі – ТМККК шеңберінде шартты орындау хаттамасы) жəне осы Қағидаларға 
12-қосымшаға сəйкес нысан бойынша міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау хаттамасын (бұдан əрі - 
МƏМС жүйесінде шартты орындау хаттамасы) қалыптастырады. 

96. Қор ТМККК шеңберінде шартты орындау хаттамасы мен МƏМС жүйесінде шартты орын-
дау хаттамасының негізінде екі данада, əр данасына қор мен қызметтер берушінің уəкілетті 
адамы қол қоятын, осы Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілген қызметтердің актісін (бұдан əрі – 
ТМККК шеңберінде көрсетілген қызметтердің актісі) жəне осы Қағидаларға 14-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетілген 
қызметтердің актісін құрады.

97. Қол қойылған ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетілген қызметтердің 
актілері бойынша ақы төлеуді қор есепті кезеңнен кейінгі күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей, 
желтоқсан үшін – 25-күніне дейін медициналық қызметтерді берушінің есеп айырысу шотына 
ақшалай қаражатты аудару арқылы жүзеге асырады. 

98. Күнтізбелік ай көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша ақы төлеу үшін 
есепті кезең болып табылады.

99. Қор тоқсан сайын салыстыру актісін қалыптастыра отырып ТМККК шеңберінде 
жəне МƏМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары бойынша қаржылық 
міндеттемелердің орындалуын, жəне қажет болған жағдайда, қосымша келісім жасау арқылы, 
оның ішінде шарттық міндеттемелерді мониторингтеу нəтижелері бойынша шарттың сомасын 
өзгертуді, сондай-ақ медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау 
нəтижелерін салыстыруды жүзеге асырады. 

100. Жедел медициналық көмектің көрсетілген медициналық қызметтері үшін қызметтер 
берушіге ақы төлеуді қор ТМККК шеңберінде уəкілетті орган бекіткен тариф бойынша жүзеге 
асырады.

101. Қызметтер беруші есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың бір жұмыс күнінен кешіктірмей 
осы Қағидаларға 15-қосымшаға сəйкес нысан бойынша басшы қол қойған тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жедел медициналық көмек қызметтерін көрсеткені 
үшін шот-тізілімді қалыптастырады жəне қорға береді. 

102. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жедел медициналық 
көмектің қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімді (бұдан əрі – шот-тізілім) қызметтер беруші 
№ 907 бұйрықпен бекітілген № 114/е нысанының негізінде қалыптастырады.

103. Қызметтер беруші ТМККК шеңберінде шартты орындау хаттамасының негізінде тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген шеңберінде көрсетілген қызметтердің актісін (бұдан 
əрі – ТМККК шеңберінде көрсетілген қызметтердің актісі) қалыптастырады.

104. Санитариялық авиация нысанындағы медициналық көмек көрсеткен кезде қызметтер 
беруші есепті кезеңнен кейінгі келесі он жұмыс күнінен кешіктірмей осы Қағидаларға 
16-қосымшаға сəйкес нысан бойынша басшы немесе уəкілетті лауазымды адам қол қойған 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген шеңберінде санитариялық авиация нысанында 
көрсетілген қызметтер үшін шот-тізілімді қалыптастырады жəне қорға береді. 

105. ТМККК шеңберінде санитариялық авиация нысанында медициналық көмек көрсеткені 
үшін шот-тізілім № 907 бұйрықпен бекітілген №117/е жəне 118/е нысандарының негізінде 
қалыптастырылады.

106. Шот-тізілімді қалыптастыру кезінде əуе кемесі ұшқан кезден бастап бүкіл кезеңде 
ТМККК шеңберінде санитариялық авиация қызметтерін көрсету сағаттарының саны көрсетіледі.

107. Əуемаршрутында жүрген жағдайда санитариялық авиацияның көліктік қызметтері, 
оның ішінде шетелдік медициналық ұйымдарда аса ауыр жағдайда жатқан Қазақстан 
Республикасының азаматтарын тасымалдау жөніндегі қызметтерге ақы төлеу нақты шығыс-
тар бойынша, медициналық қызметтерге –медициналық көмекті нақты көрсету кезеңі үшін 
белгіленеді. 

108. Санитариялық авиация қызметтерін беруші қорға емделіп шыққан жағдайдың 
негізделмеген қымбаттауына (көрсетілмеген/көрсетілген медициналық қызметтер жəне дəрілік 
заттарды ұсынбау) жəне/немесе емделіп шыққан жағдайлар санының артуына (медициналцық 
көмек көрсетілді /көрсетілмеді) əкелген жалған деректерден тұратын медициналық құжаттаманы 
ұсынған жағдайда қор үш еселенген мөлшерде əрбір факт бойынша есептелген, ақы төлеуге 
ұсынылған соманы ұстайды жəне/немесе шешіп алады.

109. Қор шот-тізілімнің негізінде тегін медициналық көмектің кепілдік берілген шеңберінде 
көрсетілген қызметтердің актісін құрады.

110. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде АЕК-тің көрсетілген медициналық 
қызметтері үшін ақы төлеу АЕК КЖШН түрінде уəкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша 
жүзеге асырылады жəне Тарифтерді қалыптастыру əдістемесіне сəйкес қалыптастырылады.

111. Қызметтер беруші есепті кезеңнен кейінгі келесі бір жұмыс күнінен кешіктірмей қорға 
«АЕК» АЖ-да қалыптастырылған жəне басшы немесе уəкілетті лауазымды адам қол қойған, 
оның ішінде ЭЦҚ арқылы қол қойған:

1) осы Қағидаларға 17-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде амбулаториялық-емханалық көмектің медициналық 
қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімді (бұдан əрі - ТМККК шеңберіндегі шот-тізілім);

2) осы Қағидаларға 18-қосымшаға сəйкес нысан бойынша міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде амбулаториялық-емханалық көмектің медициналық қызметтерін 
көрсеткені үшін шот-тізілімді (бұдан əрі – МƏМС жүйесіндегі шот-тізілім) береді.

112. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетілген консультациялық-
диагностикалық қызметтер (бұдан əрі – КДҚ) үшін ақы төлеу уəкілетті орган бекітетін бір КДҚ 
үшін тариф бойынша жүзеге асырылады.

113. КДҚ-ның қызметтер берушісі есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың бір жұмыс күнінен 
кешіктірмей басшы немесе уəкілетті лауазымды адам қол қойған, оның ішінде ЭЦҚ арқылы 
қол қойған:

1) осы Қағидаларға 19-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілген консультациялық-диагностикалық қызметтер 
үшін шот-тізілімді (бұдан əрі - ТМККК шеңберіндегі шот-тізілім);

2) осы Қағидаларға 20-қосымшаға сəйкес нысан бойынша міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде көрсетілген консультациялық-диагностикалық қызметтер (оның 
ішінде жоғары технологиялық) үшін шот-тізілімді (бұдан əрі – МƏМС жүйесіндегі шот-тізілім) 
қалыптастырады жəне қорға береді.

114. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды алмасты-
ратын медициналық көмектің көрсетілген медициналық қызметтері үшін ақы төлеу уəкілетті 
орган бекіткен тарифтер бойынша жүзеге асырылады. 

115. Қор ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық көмек көрсету кезінде 
медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушыны ауруханаішілік ауыстыру жағдайларында 
емдеу үшін ақы төлеуді бір емделіп шыққан жағдай үшін ақы төлеу ретінде жүзеге асырады. 

116. Бастапқыда емделуі МƏМС тізбесіне кіретін аурумен тұспа-тұс келген жəне кейін 
емделуі ТМККК шеңберінде жүзеге асырылатын ауру ретінде нақтыланған медициналық 
көрсетілетін қызметтерді тұтынушы стационардан емделіп шыққан жағдайда осы стационарда 
осы емделіп шыққан жағдайға ақы төлеу МƏМС жүйесінде жүзеге асырылады. 

117. Ақы төлеу осы Қағидалардың 158-161-тармақтарында көзделген жағдайлардан 
басқа, ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде күндізгі стационардың бір емделіп шыққан 
жағдайы үшін ақы төлеу стационарлық көмектің тиісті емделіп шыққан жағдайы үшін тарифтің 
1/4-ін құрайды.

118. Үйдегі стационарда бір емделіп шыққан жағдай үшін ақы төлеу стационарлық көмектің 
тиісінше емделіп шыққан жағдайының тарифінен 1/6-ін құрайды.

119. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды ал-
мастыратын көмектің қызметтер берушісі ай сайын есепті кезеңнен кейін бір жұмыс күнінен 
кешіктірмей басшы немесе уəкілетті лауазымды адам қол қойған, оның ішінде ЭЦҚ арқылы 
қол қойған:

1) осы Қағидаларға 21-қосымшаға сəйкес нысан бойынша тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде стационарлық жəне стационарды алмастыратын 
медициналық көмектің көрсетілген мамандандырылған медициналық қызметтері үшін шот-
тізілімді (бұдан əрі – ТМККК шеңберіндегі СМК шот-тізілімі);

2) осы Қағидаларға 22-қосымшаға сəйкес нысан бойынша міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық көмектің 
көрсетілген мамандандырылған медициналық қызметтері үшін шот-тізілімді (бұдан əрі – МƏМС 
жүйесіндегі СМК шот-тізілімі) СНЭТ-те қалыптастырады жəне қорға береді.

120. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды ал-
мастыратын көмектің көрсетілетін қызметтерін сатып алу шарты бойынша ағымдағы қаржы 
жылының есепті кезеңінің шот-тізіліміне алдыңғы қаржы жылының есепті кезеңінде басталған, 
ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінде аяқталған, бірақ бұрын Қор қабылдамаған жəне: 

1) шарттық міндеттемелердің орындалуына мониторинг жүргізу;
2) медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылау кезінде ақы төлеген 

емдеу жағдайлары қосылады. 
121. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды алмасты-

ратын көмектің медициналық қызметтерін көрсететін қызметтер беруші медициналық көмектің 
сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық сақтау субъектілерінің 
орындауына мониторинг жүргізу мен медициналық қызметтер көрсету саласындағы 
мемлекеттік бақылауды есепке алмағанда, көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттарында 
көзделген тоқсандық сомадан асырылған жағдайда қызметтерге ақы төлеу осы Қағидаларға 
23-қосымшаға сəйкес тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде стационарлық жəне стационарды 
алмастыратын медициналық көмектің мамандандырылған медициналық қызметтерін сатып 
алу шартын орындауды бағалаудың сызықтық шкаласын қолдана отырып жүзеге асырылады.

122. Қызметтер берушілерге:
1) жүкті əйелдер мен босанатын əйелдер, жүктілік патологиясы, жаңа туған нəрестелер 

мен шала туған балаларды күту үшін төсек-орын бейіндері бойынша стационарлық жəне ста-
ционарды алмастыратын көмек;

2) емделіп шыққан жағдайлардан бір жасқа дейінгі балалардың 45% жəне одан да артық 
үлесімен бір жасқа дейінгі балаларға стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек;

3) стационарды алмастыратын медициналық көмек нысанында гемодиализ бен перито-
неалды диализ қызметтерін;

4) осы Қағидалардың 156-тармағына сəйкес онкологиялық аурулары бар балаларға 
стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек;

5) осы Қағидаларға 24-қосымшаға сəйкес сызықтық шкала қолданылмайтын жəне 
химиялық терапияға арналған шығындарды нақты өтеп ақы төлеу жүргізілетін, АХЖ-10 бой-
ынша лимфоидтік жəне қан өндіретін тіннің қатерлі ісіктері мен қан, қан өндіретін ағзалар 
ауруларының тізбесі бойынша гематологиялық науқасқа медициналық көмек көрсететін 
денсаулық сақтау ұйымы немесе дербес білім беру ұйымының денсаулық сақтау ұйымы бо-
лып табылатын қызметтер берушілерге;
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6) ЖТМҚ көрсеткен кезде ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық 
жəне стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне сызықтық шкала 
қолданылмайды. 

123. Сызықтық шкаланы қолдана отырып, ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде 
стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмектің көрсетілген медициналық қызметтері 
үшін ақы төлеу сомасын (бұдан əрі – ақы төлеу сомасы) есептеу мынадай реттілікпен жүзеге 
асырылады:

1) сызықтық шкаланы қолдану үшін көрсетілген медициналық қызметтер үшін шот-тізілім 
бойынша ақы төлеуге ұсынылған соманың (бұдан əрі – ұсынылған сома) жоспарлы сомадан 
айырмашылығы ретінде есептелетін арту сомасы (бұдан əрі – арту сомасы) айқындалады;

2) есептік соманың арту пайызы жоспарлы сомаға қатысты артып айқындалады (бұдан 
əрі – арту пайызы);

3) ақы төлеу үшін арту сомасы айқындалады;
4) жоспарлы сома мен өтеуге қатысты арту сомасын қосу арқылы есептелетін ақы төлеу 

үшін сома айқындалады.
124. Осы Қағидалардың 123-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген арту сомасы 

пайда болған кезден бастап нақты сома жоспарлы соманың артуына əкелген емделіп шыққан 
жағдайлар бойынша, 1,0-ге тең түзету коэффициентін қолдана отырып, бір емделіп шыққан 
жағдайдың құны бойынша Тарифтерді қалыптастыру əдістемесіне сəйкес қалыптастырылады. 

Егер жоспарлы сомадан асырылған кезде пайда болған сома жоспарлы соманың артуы 
басталатын емделіп шыққан жағдай құнының 51%-ын жəне одан да көп соманы құраса, онда 
осы емделіп шыққан жағдайдың құны 1,0-ге тең түзету коэффициентін қолданыла отырып 
қалыптастырылады.

Егер жоспарлы сомадан асырылған кезде пайда болған сома жоспарлы соманың артуы 
басталатын емделіп шыққан жағдайдың құнынан 51%-дан кем соманы құраса, онда осы 
емделіп шыққан жағдайдың құны түзету коэффициентінің бекітілген мөлшері қолданыла 
отырып қалыптастырылады. 

125. Ақы төлеу үшін арту сомасы мынадай жолмен есептеледі:
1) егер арту сомасы 105% жəне одан да төмен болса, онда ақы төлеу үшін сома арту со-

масы мен осы Қағидаларға 23-қосымшаға сəйкес арту пайызына сəйкес келетін өтеу пайызын 
көбейту арқылы есептеледі;

2) егер арту сомасы 105%-дан артық болса, онда ақы төлеу үшін сома екі кезеңде 
есептеледі: əрбірі осы Қағидаларға 23-қосымшаға сəйкес арту пайызына сəйкес келетін 
өтеу пайызына көбейтілетін 105%-ға дейінгі арту сомасы мен 105%-дан жоғары арту сомасы 
айқындалады. Өтеудің қорытынды сомасы 105%-ға дейінгі арту сомасы мен 105%-дан жоғары 
арту сомасын қосу арқылы айқындалады.

126. Демеушілік, ерікті қайырымдылық пен өзге де өтеусіз түсімдердің есебінен ТМККК 
шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмектің 
қызметтер берушісі сатып алған, емделіп шыққан жағдайдың құнына қосылған немесе нақты 
шығындар бойынша өтелетін дəрілік заттар (бұдан əрі – ДЗ), медициналық мақсаттағы 
бұйымдар (бұдан əрі – ММБ), шығыс материалдар, вакциналар мен басқа да иммундық-
биологиялық препараттар ақы төлеуге жатпайды. 

127. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды алма-
стыратын көмектің қызметтер берушісі есепті кезең аяқталғанға дейін қорды емделіп шыққан 
жағдайда ақы төлеуге ұсынылған қаражаттан шешілуге тиісті осы ДЗ, ММБ, шығыс матери-
алдарын, вакциналар мен басқа да иммундық-биологиялық препараттарды пайдаланғаны 
туралы хабарландырады.

128. «Оныншы қайта қаралған денсаулыққа байланысты аурулар мен проблемалардың 
халықаралық статистикалық жіктемесі» атты анықтамалыққа сəйкес негізгі диагноз болып та-
былмайтын жəне Осы Қағидаларға 25-қосымшаға сəйкес аурулардың халықаралық жіктемесі-10 
(бұдан əрі – АХЖ-10) бойынша клиникалық-шығынды топтардың тізбесінен алып тасталған 
диагноздардың тізбесі бойынша ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық жəне 
стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісіне ақы төлеу жүзеге асырылмайды.

129. Ауыстырумен, пациенттің өз еркімен кетуімен байланысты ТМККК шеңберінде жəне 
МƏМС жүйесінде науқастың тəуліктік стационарда қысқа мерзімді (3 тəулікке дейін қоса 
алғанда) емделіп жатуына негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы құнынан нақты 
өткізген төсек-күндері бойынша ақы төленеді.

130. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде тəуліктік стационарда қысқа мерзімді 
емделіп жату кезінде (үш тəулікке дейін қоса алғанда) алдын алуға болмайтын өлім 
жағдайларында қызметтер берушіге негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы құнынан 
50% мөлшерінде ақы төлеу жүргізіледі.

131. Диагностикалау мен емдеудің жетілдірілген технологияларын қолдана отырып 
емделіп шыққан жағдайлардың емделіп жату мерзімі қысқарған жағдайда ТМККК шеңберінде 
жəне МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмектің қызметтер 
берушісіне ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сының толық тарифі бой-
ынша жүзеге асырылады.

132. Осы Қағидаларға 26-қосымшаға сəйкес нақты келтірілген шығыстар үшін ақы төленуі 
тиіс жағдайлардың тізбесі бойынша не шығындарды қосымша өтеп, клиникалық-шығынды 
топтардың құны бойынша ақы төленуі тиіс жағдайлардың тізбесі бойынша өтеу нақты келтірілген 
шығыстар бойынша не нақты келтірілген шығыстарды қосымша өтеп, негізгі диагноздың неме-
се операцияның КШТ-сы бойынша емделіп шыққан жағдайға ақы төленіп, жүзеге асырылады.

133. Cтационарлық жəне стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне 
нақты келтірілген шығыстар бойынша ақы төлеу нақты келтірілген шығыстар үшін ақы төленуі 
тиіс жағдайлардың тізбесін қолданған жағдайда Тарифтерді қалыптастыру əдістемесіне сəйкес 
шығыстарды, сондай-ақ бірлесіп орындаушылар көрсеткен медициналық қызметтер үшін 
шығыстарды өтей отырып, жүзеге асырылады.

134. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды алма-
стыратын көмектің қызметтер берушісіне ДЗ, ММБ мен медициналық көрсетілетін қызметтерді 
қолдана отырып жағдайлар үшін ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы 
бойынша жəне олардың құнын (шығындарын) бекітілген бағалар бойынша қосымша өтеп 
жүргізіледі.

135. Медициналық көрсетілетін қызметтерді қолдана отырып жағдайлар үшін ақы төлеу 
уəкілетті орган бекіткен негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша жəне 
олардың құнын (шығындарын) қосымша өтеп жүргізіледі.

136. Терминалдық сатыдағы созылмалы бүйрек функциясының жеткіліксіздігі бар 
науқастарға МƏМС жүйесінде тəуліктік стационар жағдайында гемодиализ қызметтері 
үшін ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша жəне көрсетілген 
сеанстардың құнын өтеу арқылы жүргізіледі. Бұл ретте, терминалдық сатыдағы созылмалы 
бүйрек функциясының жеткіліксіздігі диагнозы негізгі немесе ілеспе диагноз болып табылады. 

137. Дəрі-дəрмектік терапиямен беті қайырылмаған жіті бүйрек функциясының жеткіліксіз-
дігімен асқынған аурулардың ауыр жағдайлары кезінде МƏМС жүйесінде тəуліктік стацио-
нар жағдайында гемодиализ жəне перитонеалды диализ қызметтері үшін ақы төлеу негізгі 
диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша жəне көрсетілген сеанстардың құнын 
өтеп жүргізіледі.

138. МƏМС жүйесінде тəуліктік стационар жағдайында альбуминдік жəне перитонеалдық 
диализдер қызметтері үшін ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бой-
ынша жəне көрсетілген сеанстардың құнын өтеп жүргізіледі.

139. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды алма-
стыратын көмектің қызметтер берушілеріне сканерленген түрдегі СНЭТ-те бекітілген жөнелтпе 
құжат бойынша пациентке перитонеалдық диализді үйінде өз бетінше жүргізу үшін берілген 
шығыс материалдарына арналған шығындары өтеледі.

140. Бауыр циррозы мен фиброзын емдеу кезінде МƏМС жүйесінде стационарлық жəне 
стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне ақы төлеу негізгі диагноздың 
немесе операцияның тиісті КШТ-сы бойынша жəне ДЗ, ММБ мен көрсетілетін қызметтерге 
арналған нақты шығындарды қосымша өтеп жүргізіледі.

141. Осы Қағидаларға 27-қосымшаға сəйкес МƏМС жүйесінде тəуліктік стационар 
жағдайында жүктілік пен босанудың асқынған ағымына дəрілік заттар, медициналық 
мақсаттағы бұйымдары мен көрсетілген қызметтерге арналған нақты шығындарды өтеп, 
клиникалық-шығынды топтардың құны бойынша ақы төленуі тиіс, босандыру бойынша АХЖ-10 
диагноздарының (патологиясының) тізбесіне сəйкес өңірлендіру қағидаттарын ескере отырып, 
қымбат тұратын ДЗ, ММБ мен көрсетілетін қызметтерге арналған нақты шығындарды өтеп, 
негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сының құны бойынша ақы төленеді.

142. Осы Қағидаларға 28-қосымшаға сəйкес МƏМС жүйесінде тəуліктік стационар 
жағдайында нəрестелердің ауыр ауруларына дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы 
бұйымдары мен көрсетілетін қызметтерге арналған нақты шығындарды өтеп, клиникалық-
шығынды топтардың құны бойынша ақы төленуі тиіс, перинатология бойынша АХЖ-10 
диагноздарының (патологиясының) тізбесіне сəйкес өңірлендіру қағидаттарын ескере отырып, 
қымбат тұратын ДЗ мен ММБ-ға арналған нақты шығындарды өтеп, негізгі диагноздың нем есе 
операцияның КШТ-сының құны бойынша ақы төленеді.

143. Бейінді емес стационарларда онкологиялық аурулар мен туберкулез диагнозын 
алғаш анықтаған кезде стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмектің қызметтер 
берушісіне емделіп шыққан жағдай үшін ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның 
тиісті КШТ-сының құны бойынша жүзеге асырылады.

144. Тəуліктік стационар жағдайында осы Қағидаларға 24-қосымшаға сəйкес гематология-
лық науқастарға медициналық қызметтер көрсететін қызметтер берушіге, химиялық терапия 
жүргізілген емделіп шыққан науқастар үшін ТМККК шеңберінде стационарлық жəне стацио-
нарды алмастыратын көмектің қызметтер берушісіне ақы төлеу негізгі диагноздың немесе 
операциялардың КШТ-сы бойынша жəне нақты шығындар бойынша химиялық препараттар 
мен көрсетілетін қызметтердің құнын өтеп жүргізіледі. 

145. Тромболитикалық препараттарды қолданған кезде ақы төлеу негізгі диагноздың немесе 
операцияның КШТ-сы бойынша жəне тромболитикалық препараттардың құнын өтеп жүргізіледі.

146. Қан аурулары бар науқастардың жіті нысандары мен қанөндірім депрессиясын емдеу 
кезінде оларды алғашқы емдеуге жатқызуға химиялық препараттардың құнын өтеу арқылы 
негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша емделіп шыққан жағдайдың құны 
бойынша ақы төленеді, келесі емдеуге жатқызуларға химиялық препараттардың құнын өтеп, 
негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша емделіп шыққан жағдайдың құнынан 
30% мөлшерінде ақы төленеді. 

147. Қан ауруларының жіті нысандары мен қанөндірім депрессиясы бар науқастарды 
емдеу кезінде жоғары мөлшердегі химиялық терапияны қолданатын қызметтер берушілерге 
келесі емдеуге жатқызулар кезінде сүйек кемігін транспланттау бойынша операция жүргізу 
жағдайларынан басқа, нақты шығындар бойынша химиялық препараттардың құнын өтеп, негізгі 
диагноздың немесе операцияның КШТ-сының құнынан соманың 3/4-і мөлшерінде ақы төленеді. 

148. Сүйек кемігін транспланттау бойынша операция өткізіп науқастарды емдеуге нақты 
шығындар бойынша химиялық препараттардың құнын өтеп, негізгі диагноздың немесе 
операцияның КШТ бойынша емделіп шыққан жағдайдың құны бойынша ақы төленеді.

149. Тəуліктік стационар жағдайларында онкологиялық науқастарға медициналық 
қызметтер көрсететін қызметтер берушілерге емделіп шыққан науқастар үшін ақы төлеу негізгі 
диагноздың немесе операцияның КШТ-сы бойынша жəне химиялық терапияның, сəулелік 
терапияның, иммундық-гистохимиялық зерттеудің құнын өтеп жүргізіледі.

150. Бір төсек-күн үшін, есептік орташа құн бойынша жəне медициналық-эконо микалық 
тарифтер бойынша емделіп шыққан жағдай үшін стационарлық көмек нысанында міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде мамандандырылған медициналық көмек 
көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының тізбесі бойынша көрсетілген медициналық 
қызметтер үшін ақы төлеу тиісінше бір төсек-күн үшін, есептік орташа құн мен медициналық-
экономикалық тарифтер бойынша емделіп шыққан жағдайлар үшін жүзеге асырылады.

151. Ресей Федерациясының «Байқоңыр» кешенін жалға лауы жағдайында Байқоңыр 
қаласында, Төретам мен Ақай кенттерінде тұратын Қазақстан Республикасының азамат-
тарына көрсетілетін ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетілген медициналық 
қызметтер үшін ақы төлеу стационарлық, стационарды алмастыратын көмек көрсеткен кезде 
бір емделіп шыққан жағдай үшін орташаландырылған тарифтер бойынша жəне стационарды 
алмастыратын көмек көрсеткен кезде гемодиализдің 1 сеансы үшін орташаландырылған та-
риф бойынша жүзеге асырылады. 

152. Бір емделіп шыққан жағдай үшін тариф бойынша есептік орташа құн бойынша емделіп 
шыққан жағдайлар үшін ақы төлеу жүзеге асырылатын МƏМС жүйесінде стационарлық 
жəне стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне емдеу ұзақтығын негізді 
қысқартқан жағдайда бір емделіп шыққан жағдай үшін тарифтің құнын төсек-күндердің белгілі 
бір жоспарлы санына бөлу арқылы есептелген бір төсек-күннің орташа құны бойынша нақты 
төсек-күндер үшін ақы төлеу жүргізіледі.

153. Қор МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмектің 
қызметтер берушілеріне тəуліктік стационар жағдайларында жүргізілетін терапияның тиімсіздігі 
мен науқасқа өмірлік көрсетілімдері бойынша көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты мен 
осы Қағидаларда көзделмеген қосымша қызметтерді негізді көрсеткен жағдайда қызметтер 
беруші ұсынған растаушы құжаттардың негізінде өзге төлемдер немесе шегерулер ретінде 
емделіп шыққан жағдайларға арналған қосымша шығындарды төлейді. 

154. МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмектің қызметтер 
берушісі есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 25-күнінен кешіктірмей науқасқа көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу шарты мен осы Қағидаларда көзделмеген қосымша қызметтерді, ДЗ 
мен ММБ көрсеткені үшін ұсынылған шығындарды растайтын құжаттарды қоса бере отырып, 
қорға сұрату жібереді.

155. Қор осы Қағидалардың 154-тармағында көрсетілген қосымша көрсетілген қызметтердің, 
пайдаланылған ДЗ мен ММБ-ның дұрыстығы мен негізділігін тексеруді жүзеге асырады, қор мен 
қызметтер берушінің уəкілетті адамдары қол қойған салыстыру актісін қалыпастырады жəне 
осы Қағидалардың 154-тармағында белгіленген мерзімнен кешіктірмей қосымша шығындарды, 
ДЗ мен ММБ-ны өтейді. 

156. Тəуліктік стационар деңгейінде онкологиялық аурулары бар балаларға медициналық 
қызмет көрсету үшін ақы төлеу медициналық-экономикалық тарифтерге сəйкес жүзеге асы-
рылады. Бұл ретте, бірінші емдеуге жатқызу жəне емдеу курсын бастау кезінде балалардың 
жасы он сегіз жастан аспайды.

Медициналық-экономикалық тарифтер блоктар (сызбалар) бойынша емдеу құнын, емдеудің 
ұзақтығы мен стационарды алмастыратын көмекті қоса отырып, нақты нозологияны емдеудің 
толық курсының құнын қамтиды.

Нақты нозологияны емдеу үшін ақы төлеу сомасы емдеудің толық курсының құнынан 
аспайды. Бұл ретте, ақы төлеу емдеу курсының блоктары (сызбалары) бойынша кезең-
кезеңмен жүзеге асырылады.

Егер өткізілген төсек-күндердің саны бір емдеу блогының (сызбасының) белгіленген емдеу 
мерзімінің 50% құраса жəне одан кем болса, онда ақы төлеу емдеу блогының (сызбасының) 
құнының 30%-ын ұстау арқылы жүргізіледі.

Блоктар (сызбалар) арасындағы емдеу үзілісінде онкологиялық аурулары бар балалар-
ды байқау қажет болған жағдайда ақы төлеу стационарды алмастыратын көмек деңгейінде 
жүзеге асырлады.

Онкологиялық аурулары бар балалар үшін оңалту көрсеткен жағдайда денсаулық сақтау 
субъектісі ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсету бойынша 
өз міндеттемелерінің бір бөлігін беру арқылы бірлесіп орындаушыларды қатыстырады жəне 
уəкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша ақы төлеуді жүзеге асырады.

Стационарлық медициналық көмек жағдайында емдеу блоктарының (сызбаларының) ара-
сында амбулаториялық емдеу кезеңі бар нозологиялар үшін пациентке ДЗ жөнелтпе құжат 
бойынша стационарлық емдеу курсы өткеннен кейін беріледі.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 
4 қарашадағы № 786 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7306 болып тіркелген) Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
көлемі шеңберінде амбулаториялық деңгейде белгілі бір аурулары (жай-күйі) бар халықты 
тегін қамтамасыз ету үшін дəрілік заттардың жəне медициналық мақсаттағы бұйымдардың 
жəне мамандандырылған емдік өнімдердің тізбесіне кіретін ДЗ-дан басқа, пациентке берілген 
ДЗ үшін қызметтер берушінің шығындарын өтеуде қор «СНЭТ» АЖ-да сканерленген түрде 
бекітілген жөнелтпе құжаттың негізінде жүзеге асырады. 

157. 4,0 астигматизм жəне одан да артық диоптрий, 5,0 анизиметропия жəне одан да артық 
диоптрий кезінде көз мөлдірқабығының рефракциялық қасиеттерін түзету жөніндегі көрсетілген 
операциялар үшін ақы төлеу коэффициентті есепке ала отырып, клиникалық-шығынды топтар 
бойынша жүзеге асырылады. 

158. Осы Қағидаларға 24-қосымшаға сəйкес күндізгі стационар жағдайында онкологиялық 
жəне гематологиялық науқастарға медициналық қызметтер көрсететін стационарлық жəне 
стационарды алмастыратын көмектің қызметтер берушілеріне ақы төлеу:

1) күндізгі стационардағы бір емделіп шықан жағдай үшін тарифтер бойынша химиялық те-
рапия сеанстары үшін жəне нақты шығындар бойынша химиялық препараттардың құнын өтеп;

2) күндізгі стационардағы бір емделіп шықан жағдай үшін тарифтер бойынша сəулелік тера-
пия көрсеткен жағдайда жəне уəкілетті орган бекіткен тарифтерге сəйкес сəулелік терапияның 
нақты көрсетілген сеанстарының құнын өтеу арқылы;

3) күндізгі стационардағы бір емделіп шықан жағдай үшін тарифтер бойынша химиялық 
жəне сəулелік терапия сеанстары үшін жəне уəкілетті орган бекіткен тарифтерге сəйкес сəулелік 
терапияның нақты көрсетілген сеанстарының құнын өтеу арқылы жүргізіледі.

Есепті кезеңдегі бір науқасқа арналған химиялық терапия мен сəулелік терапияның барлық 
сеанстары бір емделіп шыққан жағдай ретінде есептеледі. 

159. МƏМС жүйесінде стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмектің қызметтер 
берушілеріне күндізгі стационар жағдайында гемодиализ қызметтері үшін ақы төлеу уəкілетті 
орган бекіткен құн бойынша, «Диспансерлік науқастардың электрондық тіркелімі» ақпараттық 
жүйесінің «Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі бар науқастардың есепке алу» кіші жүйесінде 
тіркелген науқастарға нақты көрсетілген сеанстар үшін жүргізіледі. Бір науқастың есепті 
кезеңдегі барлық сеанстары бір емделіп шыққан жағдай ретінде есептеледі, бұл ретте негізгі 
диагноздың тарифі нөлдік ставка бойынша есептеледі.

160. Осы Қағидаларға 29-қосымшаға сəйкес міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде күндізгі стационарда басымдықты емдеу үшін АХЖ-9 бойынша операциялар мен 
манипуляциялардың тізбесі бойынша ақы өлеу КШТ-ның құнының 3/4 сомасы мөлшерінде 
жүргізіледі.

161. МƏМС жүйесінде күндізгі стационар жағдайында «Коронарлық артериография» 
қызметін жүргізген жағдайда ақы төлеу негізгі диагноздың немесе операцияның КШТ-ның 
құнының 1/2 сомасы мөлшерінде жүргізіледі.

162. Онкодиспансерге ТМККК шеңберінде онкологиялық науқастарға медициналық көмек 
көрсеткені үшін ақы төлеу қатерлі ісіктері бар науқастарды диагностикалау мен емдеуге (оның 
ішінде ісік алды аурулары жəне қатерсіз ісіктері бар науқастарды) жəне диспансерлік байқауға 
бағытталған медициналық қызметтер кешенін көрсеткені үшін кешенді тариф бойынша:

1) Денсаулық туралы кодекстің 76-бабының 2-тармағына сəйкес уəкілетті орган белгілеген 
бағалардан аспайтын бағалар бойынша онкологиялық науқастарға химиялық препараттар-
ды, таргеттік препараттарды пайдаланғаны үшін. Егер химиялық препараттар мен таргеттік 
препараттарды онкодиспансер бір реттік əкелу бойынша сатып алған болса, өтеу сатып алу 
күніндегі ұлттық банктің бағамы бойынша айқындалған оларды сатып алу құны бойынша 
жүзеге асырылады;

2) уəкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша онкологиялық науқастарға сəулелік терапия 
сеанстарын өткізгені үшін;

3) көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартында көзделген соманың шегінде КШТ бой-
ынша бір емделіп шыққан жағдай үшін тарифтер бойынша, еркін таңдау құқығын іске асыру 
шеңберінде осы онкодиспансерде есепте тұрмаған онкологиялық науқастарға (диагнозды 
анықтауға жіберілген ісік алды аурулары бар науқастарға) (бұдан əрі - өзге қалалық науқас) 
стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық көмек нысаны бойынша 
мамандандырылған медициналық көмек көрсеткені үшін жүзеге асырылады. 

163. Кешенді тариф ТМККК шеңберінде онкологиялық науқастарды медициналық 
көмектің мынадай: білікті, мамандандырылған, медициналық-əлеуметтік түрлері бойынша 
жəне мынадай:

1) КДК;
2) стационарды алмастыратын көмек;
3) стационарлық көмек нысандары бойынша қамтамасыз етуді көздейді.
164. Онкодиспансерде паллиативтік көмек болмаған жағдайда, оны көрсету қызметтер 

беруші мен бірлесіп орындаушының арасында жасалған шартқа сəйкес кешенді тарифте 
көзделген қаражаттың есебінен бірлесіп орындаушыны қатыстыру арқылы жүзеге асырылады. 

165. Кешенді тариф Тарифтерді қалыптастыру əдістемесіне сəйкес оларды көрсетуге 
арналған шығыстарды қамтиды.

166. Кешенді тариф:
1) онкологиялық ауруы бар он сегіз жасқа дейінгі балаларға стационарды алмастыратын 

жəне стационарлық медициналық көмек көрсетуге;
2) осы Қағидаларға 24-қосымшаға сəйкес гематологиялық науқастарға медициналық көмек 

көрсетуге арналған шығыстарды қамтымайды.
167. Кешенді тариф бойынша есепті кезеңде онкологиялық науқастарға ТМККК шеңберінде 

көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеу онкологиялық науқастардың орта тізімдік 
саны бойынша жүзеге асырылады. 

168. Шарттық міндеттемелерді мониторингтеу мен онкологиялық науқастарға медициналық 
қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылаудың нəтижелері бойынша онкодиспан-
серге көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша экономикалық ықпал ету шара-
лары қолданылады.

169. Қайтыс болған күні алдыңғы есепті кезеңде тіркелген онкологиялық науқастарды 
қайтыс болу себебі бойынша ОНЭТ-те есептен алған жағдайда ТМККК шеңберінде қызметтер 
берушіге ақы төлеу есепті кезеңде бір күндегі кешенді тариф бойынша қайтыс болу күнін тіркеген 
күннен бастап онкологиялық науқастың есепте тұрған əрбір күні үшін есептелген соманың 
шешілуін жəне экономикалық ықпал ету шараларын есепке ала отырып, жүзеге асырылады.

170. Көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша онкологиялық науқастың қай тыс 
болуы туралы мəліметтерді ОНЭТ-те уақтылы есептен алмағаны мен уақтылы тіркемегені үшін 
экономикалық ықпал ету шаралары:

1) осы Қағидаларға 24-қосымшаға сəйкес гематологиялық науқастарға; 
2) қайтыс болғаннан кейін тіркелген онкологиялық науқастарға қатысты қолданылмайды.
171. Онкодиспансер есепті кезеңнен кейінгі келесі бір жұмыс күнінен кешіктірмей қорға 

осы Қағидаларға 30-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ОНЭТ-те қалыптастырылған жəне 
басшы немесе уəкілетті лауазымды адам қол қойған, оның ішінде ЭЦҚ арқылы қол қойған 
онкологиялық науқастарға тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізілімін жібереді.

Онкодиспансер онкологиялық науқастарға (диагнозды анықтауға жіберілген ісік алды ау-
рулары бар науқастарға) медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету 
жəне  олардың еркін таңдау құқығын іске асыру мақсатында бірлесіп орындаушының қызметтер 
берушілермен жасасқан шарттары бойынша, уəкілетті орган бекіткен тарифтер бойынша 
көрсетілген КДҚ үшін негізгі көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартымен көзделген соманың 
шегінде ақы төлеуді жүзеге асырады.

172. Ауыл халқына көрсетілген медициналық қызметтер үшін ақы төлеуді Қор мөлшері 
ТМККК шеңберіндегі жəне МƏМС жүйесіндегі медициналық көмектің нысандары (МСАК, 
КДК, жедел медициналық көмек, стационарды алмастыратын көмек, стационарлық көмек) 
бойынша айқындалатын жəне уəкілетті орган бекітетін ауыл халқына арналған КЖШН бой-
ынша жүзеге асырады.

173. Ауыл субъектісіне ауыл халқына арналған КЖШН бойынша ақы төлеу сомасы 
көрсетілген қызметтердің көлеміне байланысты емес. 

174. Ауыл субъектілеріне ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетілген 
медициналық қызметтер үшін ақы төлеуді қор автоматтандырылған режимде «Бірыңғай төлем 
жүйесі» (бұдан əрі - БТЖ АЖ), «ЖБНҚК» АЖ-ларында қалыптастырылған, осы Қағидаларда 
айқындалған төлем құжаттарының негізінде жүзеге асырады.

175. Ауыл субъектісі есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың оныншы күнінен кешіктірмей 
Қорға БТЖ АЖ-да қалыптастырылған жəне басшы немесе уəкілетті лауазымды адам қол 
қойған, оның ішінде ЭЦҚ арқылы қол қойған:

1) осы Қағидаларға 31-қосымшаға сəйкес  нысан бойынша тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа медициналық көмек көрсеткені үшін 
шот-тізілімді;

2) осы Қағидаларға 32-қосымшаға сəйкес нысан бойынша міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімді 
жібереді.

3-бө лім. Қорытынды ережелер
 176. ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетілетін қызметтерді сатып алумен 

байланысты мəселелерді шешу үшін қордың жанында қор, уəкілетті орган, «Атамекен» ҰКП 
мен медициналық көрсетілетін қызметтерді тұтынушылар мен денсаулық сақтау субъектілерінің 
мүдделерін білдіретін ҮЕҰ өкілдерінің ішінен тұрақты іс-қимыл жасайтын қордың апелляциялық 
комиссиясы құрылады. 

177. Қордың апелляциялық комиссиясының жалпы саны тақ с анды құрайды.
178. Бұл ретте, апелляциялық комиссияның мүшелері ТМККК шеңберінде жəне (неме-

се) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі басқа да 
комиссиялардың мүшелері болып табылмайды.

179. Қордың лауазымды адамы қордың апелляциялық комиссияның төрағасы болып 
табылады.

180. Қордың апелляциялық комиссияға келіп түскен өтініш сол күні міндетті тіркеуге жатады.
181. Өтініштер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген мерзімде қаралады.
182. Қордың ап елляциялық комиссияның отырысына өтінішті қарау үшін қордың 

апелляциялық комиссияға өтініш жіберген денсаулық сақтау субъектісінің өкілі, сондай-ақ 
қажет болған жағдайда, тəуелсіз сарапшылар жəне (немесе) бейінді мамандардың ішінен 
сарапшылар шақырылады. 

Қордың апелляциялық комиссияның отырысына тиісінше хабардар етілген денсаулық 
сақтау субъектісі өкілінің келмеуі өтінішті қарау үшін кедергі болып табылмайды.

183. Қордың апелляциялық комиссияның отырысы мүшелерінің кем дегенде үштен екі 
бөлігі болған жағдайда өтті деп есептеледі. 

184. Қордың апелляциялық комиссияның шешімі осы комиссияның отырысына қатысушы 
дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданады.

185. Қордың апелляциялық комиссия шешім қабылдаған кезде дауыстар тең болған 
жағдайда соңғы шешімді төраға қабылдайды. 

186. Қордың апелляциялық комиссияның шешімі қажетті құжаттарды қоса отырып, еркін 
нысандағы хаттамамен ресімделеді жəне ол белгілеген мерзімде орындалуға тиіс.

187. Шетелдік денсаулық сақтау субъектілері Қазақстан Республикасының денсаулық 
сақтау субъектілерімен тең жағдайда ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде көрсетілетін 
қызметтерді сатып алуға қатысады.

188. ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қызметтердің көлемі сатып алу жоспарының шеңберінде осы Қағидалардың талаптарына 
сəйкес келген жағдайда мынадай:

1) Байқоңыр қаласының, Қызылорда облысының Төретам жəне Ақай кенттерінің аумағында 
тұратын Қазақстан Республикасының азаматтарына Ресей Федерациясының медициналық 
ұйымында медициналық көмек көрсету;

2) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін жаңғыртуға, денсаулық сақтау саласындағы 
тарифтік саясатты жетілдіруге бағытталған пилоттық жобаларды іске асыру;

3) осы Қағидаларда денсаулық сақтау субъектілеріне қойылатын талаптарға сəйкес келетін 
жаңадан енгізілетін денсаулық сақтау объектілерін қолданысқа енгізу.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 1-қосымша

Нысан
 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер 
көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорын қалыптастыру 

туралы хабарландыру

«Əлеуметтік медициналы    қ сақтандыру қоры» КЕАҚ (Филиалы) 
__________________________________________________________________________
  (атауы мен орналасқан жері)
___________________________________________________________________ аумағында
 (облыс, республикалық маңызы бар қала немесе астананың атауы) 
____________________________________________________________________________
(керегі көрсетілсін: тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 

жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде жүйесінде) медициналық 
қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорын қалыптастыру 
туралы жариялайды.

Рəсімге қатысуға арналған өтінімдерді денсаулық сақтау субъектілері қоса беріліп отырған 
нысан бойынша _______________________________________________________________

                    («Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-тың (қор филиалының) 
          атауы мен орналасқан жері) 
______________ мекенжайы* бойынша ( немесе _______ интернет-ресурсы арқылы)*** 

ұсынады.
(көрсетілсін)
Қатысуға арналған өтінімдерді қабылдау басталатын күн 20__ жылғы «__» ______ сағат 

__ __ минут. 
Қатысуға арналған өтінімдерді жəне оған қоса берілетін құжаттарды ұсынудың соңғы мерзімі 

20__ жылғы «___» ________ сағат _______ __ минутқа дейін.
Рəсімге қатысуға арналған өтінімдер 20__ жылғы «___» ___________, сағат ____________ 

мына мекенжай бойынша: ___________, № ______ кабинетте** қаралатын болады.
Қосымша ақпарат пен анықтаманы мынадай телефон(дар) арқылы алуға болады: 
______________________________________________________.
 (қаланың коды мен телефон(дардың) нөмірі (лері))

Ескертпе:
* - өтінімді қағаз нұсқада ұсынған жағдайда;
* * - өтінімді автоматтандырылған режимде ұсынған жағдайда.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 2-қосымша

Нысан

«Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-қа (филиалға) 
_________________________________________________________________________

 (қордың (филиалының) атауы жəне орналасқан жері)
_________________________________________________________________________

 (денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге 

үміткер денсаулық сақтау субъектілерін дерекқорға қосу үшін өтінім*

1. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық 
сақтау субъектілерінің дерекқорына қосылуға үміткер заңды (жеке) тұлға туралы мəліметтер:

денсаулық сақтау субъектісінің заңды жəне пошталық мекенжайы, байланыс телефондары;
денсаулық сақтау субъектісінің банк деректемелері (ЖСН, БСН, ЖСК), денсаулық сақтау 

субъектісініе қызмет көрсететін банктің немесе оның филиалының толық атауы мен мекенжайы;
денсаулық сақтау субъектісі басшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
2. Мыналар (керегі көрсетілсін):
1) медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша ТМККК шеңберінде 

жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық 
субъектісі (қызметтер беруші);

2) Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес шарттың негізінде 
медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша қызметтер берушінің 
міндеттемелерінің бір бөлігін көрсетуге үміткер бірлесіп орындаушы ретінде

медициналық көмектің мынадай:________________________________________________ 
___________________________________________________________________түрі(-лері) 

бойынша, ( денсаулық сақтау субъектісі/бірлесіп орындаушы көрсетуге үміткер медициналық 
көмектің түрі (-лері) көрсетіледі);

_________________________________________________________ қызметтері** бойынша
           (қызметтердің атауы көрсетіледі)
медициналық көмектің мынадай:
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ нысанына (-дарына) 
өтініш береді. (денсаулық сақтау субъектісі/бірлесіп орындаушы көрсетуге үміткер медициналық 
көмектің нысаны (-дары) көрсетіледі) 

3. Көрсетілген медициналық қызметтер ____________________________________________ 
 (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың атауы) 
көрсетіледі.
4. Осы өтініммен денсаулық сақтау субъектісі Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрінің 2017 жылғы « » №___ бұйрығымен бекітілген (Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № ___ болып тіркелген) Тегін меди-
циналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып 
алу қағидаларында (бұдан əрі – Қағидалар) көзделген талаптар мен шарттарға сəйкес 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық 
сақтау субъектілерінің дерекқорын қалыптастыру рəсіміне қатысуға ниет білдіреді.

5. Осы өтініммен денсаулық сақтау субъектісі Қағидаларда тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің 
дерекқорына қосу үшін денсаулық сақтау субъектілеріне/бірлесіп орындаушыларға қойылатын 
талаптарды бұзушылықтардың жоқтығы мен ұсынылған мəліметтердің дұрыстығын растайды.

6. Қатысуға арналған өтінім:
1) денсаулық сақтау субъектісінің осы Қағидаларда белгіленген талаптар мен шектеулерге 

сəйкестігін растайтын ол туралы мəліметтерді алуға келісімін;
2) ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсету 

жəне оларды көрсеткені үшін ақы төлеу талаптарымен хабардарлығын көрсету нысаны бо-
лып табылады. 

7. Осы өтінімге мынадай құжаттар:
1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің көшірмесі (анықтама) 

немесе жеке кəсіпкер ретінде тіркеу туралы куəліктің көшірмесі (жеке тұлғалар үшін);
2) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (жеке тұлға үшін);
3) медициналық қызметпен айналысуға арналған лицензиялардың жəне оларға тиісті 

медициналық қызметтерді көрсету құқығын растайтын, оның ішінде денсаулық сақтау 
субъектісінің немесе оның өкілдігінің (өкілдік қатысуға арналған өтінім берген жағдайда) 
өндірістік базасының орналасуы туралы қосымшалардың көшірмелері;

4) осы өтінімдегі қосымшаға сəйкес денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін жүргізуге 
уəкілетті жауапты адамдар туралы мəліметтер қоса беріледі.

 ________________________________________________________/___________________
(денсаулық сақтау субъектісі/бірлесіп орындаушы басшысының лауазымы, тегі, аты,
əкесінің аты (бар болса), қолы)
Мөрдің орны (бар болса)
Толтырылған күн ______________
Ескертпе:

*- көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша ТМККК шеңберінде жəне (немесе) 
МƏМС жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық субъектісі немесе 
ТМККК шеңберінде жəне (немесе) МƏМС жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді 
сатып алу шарты бойынша қызметтер берушінің міндеттемелерінің бір бөлігін көрсетуге үміткер 
бірлесіп орындаушы толтырады;

** - жоғары технологиялық медициналық қызметтерді, консультациялық-диагностикалық 
қызметтердің жекелеген түрлерін (медициналық қызметтердің қымбат тұратын түрлерін жəне 
басқаларын) көрсетуге қатысуға арналған өтінімді берген кезде көрсетіледі.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге 

үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорын қалыптастыру рəсіміне қатысуға 
арналған өтінімге қосымша

Нысан

Денсаулық сақтаудың ақпараттық жүйелерін жүргізуге уəкілетті жауапты адамдар 
туралы мəліметтер

_______________________________________________________________ 
(денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

Р/с 
№ 

Тегі, аты, əкесінің 
аты (бар болса)

Лауазымы Жеке сəйкестендіру 
нөмірі

Ақпараттық 
жүйенің атауы

1 2 3 4 5

Басшы __________________________________________________________________
                                                 (қолы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса))
Мөрдің орны (бар болса)

Толтырылған күні ______________

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 3-қосымша

Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге 
үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына қосу үшін өтінімдерді тіркеу 

журналы
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* сенімхат сенімді адамның жеке басын куəландыратын құжат болған жағдайда жарамды.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 4-қосымша

Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге 

үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқоры
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Ескертпе:
*- жоғары технологиялық медициналық қызметтерді, консультациялық-диагностикалық 

қызметтердің жекелеген түрлерін (медициналық қызметтердің қымбат тұратын түрлерін жəне 
басқаларын) көрсетуге қатысуға арналған өтінім берген кезде көрсетіледі.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 5-қосымша

Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге 
үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына қосылған денсаулық сақтау 

субъектілерінің арасында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру рəсімін өткізу 

туралы хабарландыру

Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ (филиалы)
__________________________________________________________________________
  (көрсетілсін: қордың (филиалының) атауы мен орналасқан жері)
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық 
сақтау субъектілерінің дерекқорына қосылған денсаулық сақтау субъектілерінің арасында 

20__ жылға ______________________________________________________________
                        (керектісі көрсетілсін: тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 
 көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде) 
медициналық көмектің: ______________________________________ нысаны (-дары) бой-

ынша; медициналық көмектің: ___________________________________ түрі (-лері) бойынша 
__________________________________________________________ қызметтер* бойынша;
                      (қызметтердің атауы көрсетіледі)
медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру рəсімін өткізу туралы 

хабарлайды. 
Көрсетілген медициналық қызметтер__________________________________________
                     (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың немесе астананың атауы)
аумағында көрсетіледі.
 Көрсетілген медициналық қызметтердің жоспарланып отырған көлемдеріне арналған 

өтінімдерді тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер 
денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына қосылған денсаулық сақтау субъектілері 

________________________________________________________________ 
 (керектісі көрсетілсін: қордың/қор филиалының атауы мен орналасқан жері)
___________________ мекенжайы бойынша № ______ кабинетте**
_________________интернет-ресурсы арқылы *** 
(интернет-ресурс көрсетілсін)
ұсынады.
Өтінімдерді қабылдау басталатын күн 20__ жылғы «__» ______ сағат __ __ минут. 
Қатысуға арналған өтінімдерді жəне оған қоса берілетін құжаттарды ұсынудың соңғы мерзімі 
20__ жылғы «___» ________ сағат _______ __ минутқа дейін.
Қосымша ақпаратты жəне анықтаманы мынадай телефон(дар) арқылы алуға болады:
 ______________________________________________________.
 (қаланың коды мен телефон(дардың) нөмірі (лері)) 

Ескертпе:
* - жоғары технологиялық медициналық қызметтер мен консультациялық-диагностикалық 

қызметтердің жекелеген түрлерін (медициналық қызметтердің қымбат тұратын түрлерін) 
көрсетуге хабарландыру берген кезде көрсетіледі;

** - өтінімді қағаз нұсқада ұсынған жағдайда;
* ** - өтінімді автоматтандырылған режимде ұсынған жағдайда.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына  6-қосымша

 Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін 

қызметтердің көлемдеріне арналған өтінім 

«Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ-қа/қордың филиалына 
________________________________________________________________________ 

( қордың/қор филиалының атауы мен орналасқан жері)
________________________________________________________________________

 (денсаулық сақтау субъектісінің атауы)
________________________________________________________________________
(керегі көрсетілсін: 
1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде;
2) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде;
3) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті 

əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде)
медициналық көмектің _________________ түрі (-лері) бойынша, (денсаулық сақтау 

субъектісі көрсетуге үміткер медициналық көмектің түрі (-лері) көрсетіледі) 
___________________________________________________________ қызметтер бойынша
      (қызметтердің атауы көрсетіледі)
медициналық көмектің мынадай:
________________________________________________________________________ 
(денсаулық сақтау субъектісі/бірлесіп орындаушы көрсетуге үміткер медициналық 
көмектің нысаны (-дары) көрсетіледі) нысандарына өтініш береді.
Осы өтінімге мынадай құжаттар қоса беріледі:
1. ____________________________________________
2. ____________________________________________
                       (құжаттардың атаулары)
 __________________________________________________/___________
 (денсаулық сақтау субъектісі басшысының лауазымы, тегі, аты, 
                    əкесінің аты (бар болса), қолы)
 
 Мөрдің орны (бар болса) Толтырылған күн ______________

Ескертпе:
*- жоғары технологиялық медициналық қызметтерді, консультациялық-диагностикалық 

қызметтердің жекелеген түрлерін (медициналық қызметтердің қымбат тұратын түрлерін жəне 
басқаларын) көрсетуге қатысуға арналған хабарландыру берген кезде көрсетіледі.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтердің 

көлемдерін орналастыруға арналған өтінімге 1-қосымша 

Нысан

Соңғы үш жылда көрсетілген жəне мəлімделген кезеңдегі медициналық көмектің 
түрлері мен нысандары туралы мəліметтер

_______________________________________________________________ 
 (денсаулық сақтау субъектісінің атауы)

Амбулаториялық-емханалық медициналық көмектің көлемдері туралы мəліметтер:

Ауысымда науқас-
тардың келуінің саны

Соңғы үш жылда бекітілген 
халықтың саны

Бекітілген халықтың жылға 
мəлімделген саны

Жоспарлы 
қуаттылық

Нақты 
қуаттылық

20___ 
жыл*

20___ 
жыл*

20___ 
жыл*

20___ жыл 20___ 
жыл**

20___ 
жыл**

1 2 3 4 5 6 7 8

__________________________________________________/___________
             (денсаулық сақтау субъектісі басшысының лауазымы, 
                         тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)
Мөрдің орны (бар болса)
Толтырылған күн ______________

Ескертпе:
*бекітілген халық болған жағдайда көрсетіледі.
Егер медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету кезеңі үш жылдан кем болса, 

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің 
көлемдерін орналастыру жүзеге асырылатын айдың алдыңдағы өзге кезеңде бекітілген 
халықтың саны көрсетіледі.

** Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы « » бұйрығымен 
бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу қағидаларына сəйкес бірнеше жылға арналған сан көрсетілуі мүмкін.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтердің 

көлемдерін орналастыруға арналған өтінімге  2-қосымша

Нысан

Консультациялық-диагностикалық қызметтердің көлемі туралы мəліметтер*
Р/с 
№ 

Қызметтің 
коды

Қызметтің 
атауы

Соңғы 3 жылда көрсетілген 
қызметтердің саны **

Консультациялық-
диагностикалық қызметтердің 

мəлімделген көлемдері 
20___ 
жыл

20___ 
жыл

20___ 
жыл

20___ жыл 20___ 
жыл***

20___ 
жыл

1 2 3 4 5 6 7 8 9

__________________________________________________/___________
 (денсаулық сақтау субъектісі басшысының лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса), қолы)
 
Мөрдің орны (бар болса)
Толтырылған күн ______________

Ескертпе: 
* консультациялық-диагностикалық көмек қызметтерінің жекелеген түрлерін (медициналық 

қызметтердің қымбат тұратын түрлері жəне басқалары) көрсетуге арналған өтінім берген 
жағдайда толтырылады;

** егер медициналық көмек көрсету кезеңі үш жылдан кем болса, тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтердің көлемдерін орналастыру 
жүзеге асырылатын айдың алдыңдағы медициналық көмек қызметтерін көрсетудің өзге 
кезеңі көрсетіледі;

*** Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы « » бұйрығымен 
бекітілген Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу қағидаларына сəйкес бірнеше жылға арналған сан көрсетілуі мүмкін.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтердің 

көлемдерін орналастыруға арналған өтінімге  3-қосымша

Нысан

Жоғары технологиялық медициналық қызметтердің* (бұдан əрі – ЖТМҚ) көлемдері 
туралы мəліметтер*:

Р/с 
№ 

АХЖ-9 
бойынша 
коды

ЖТМҚ 
атауы

Соңғы 3 жылдағы** ЖТМҚ 
көлемі

ЖТМҚ-ның мəлімделген 
көлемі***

20___ 
жыл

20___ 
жыл

20___ 
жыл

20___ 
жыл

20___ 
жыл

20___ 
жыл

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Жоғары технологиялық медициналық қызметтерд (бұдан əрі – ЖТМҚ) көрсетуге 

үміткер кадр туралы мəліметтер
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__________________________________________________/___________
 (денсаулық сақтау субъектісі басшысының лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса), қолы)
 
Мөрдің орны (бар болса)
Толтырылған күн ______________

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтердің 

көлемдерін орналастыруға арналған өтінімге  4-қосымша

Нысан

Амбулаториялық бағдарламалық гемодиализ қызметтерінің көлемі туралы 
мəліметтер:*

Соңғы 3 жылда көрсетілген қызметтердің 
саны**

Амбулаториялық бағдарламалық гемодиализ 
қызметтерінің мəлімделген көлемі***

20___ жыл 20___ жыл 20___ жыл 20___ жыл 20___ жыл 20___ жыл
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__________________________________________________/___________
 (денсаулық сақтау субъектісі басшысының лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса), қолы)

Мөрдің орны (бар болса)
Толтырылған күн ______________

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтердің 

көлемдерін орналастыруға арналған өтінімге 5-қосымша

Нысан

Мамандандырылған медициналық көмектің көлемдері туралы мəліметтер *:

Р/
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Соңғы 3 жылдағы медициналық 
көмектің түрлері** Мəлімделген көлемдер***
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__________________________________________________/___________
(денсаулық сақтау субъектісі басшысының лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса), қолы)
 Мөрдің орны (бар болса)
Толтырылған күн ______________

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына  7-қосымша
Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қызметтердің көлемдерін орналастыру (орналастырмау) қорытындысы туралы 

хаттама
 
___________________    20__ жылғы «__» _________ 
(орналасқан жері)
 Мынадай құрамдағы комиссия: _________________________________________
 (комиссия төрағасы мен басқа мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы) 
________________________________________________________________________ 
 (керектісінің асты сызылсын: тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде)
медициналық көмектің :_____________________________________ нысаны (-дары) бой-

ынша жəне медициналық көмектің _____________________________________ түрі (-лері) 
бойынша медициналық көрсетілетін қызметтердің мəлімделген көлемін қарады.

1. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық қызметтер 
көрсетуге арналған медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жоспары бойынша 
бөлінген сома ____________________________ (______________________) теңге.

                                          (сомасы санмен жəне жазбаша)
жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ____________________ 

(_____________________) теңге.
 (сомасы санмен жəне жазбаша)
3. Комиссия ашық дауыс беру арқылы мынадай ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ: 
1) тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік 

медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмектің мынадай: ____________________
_____________________________________ нысаны (-дары) бойынша, медициналық көмектің 
мынадай:_________________________________ түрі (-лері) бойынша, консультациялық-
диагностикалық қызметтердің мынадай:_____________________ түрлері** бойынша, мына-
дай:____________________________ жоғары технологиялық медициналық қызметтер (ЖТМҚ)* 
бойынша медициналық көрсетілетін қызметтер орналастырылсын. 

 Р/с 
№

БСН/
ЖСН

Денсаулық 
сақтау 

субъектісінің 
атауы

Қызметтер 
көрсетілетін 
жер (облыс, 
қала, аудан 
көрсетілсін)

Сомасы 
(мың 
теңге)

Медициналық көмек ұсынудың ны-
сандарына қарай медициналық 

көрсетілетін қызметтердің көлемдері 
(бекітілген халықтың саны, емделіп 

шыққн жағдайлардың саны, 
шақырулардың саны, ЖТМҚ-ның, 
зерттеулердің қымбат тұратын 

түрлерінің атауы жəне басқалары) 
 1 2 3 4 5 6

2) «Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ ((қордың) филиалы) __________
______________________________________________________________________
                (қор филиалының атауы мен орналасқан жері)
 ___________ жылғы «___» _______ дейін тегін медициналық көмектің кепілдік берілген 

көлемі шеңберінде (міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде) медициналық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасын;

3) Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге 
үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорына қосылған мынадай денсаулық сақтау 
субъектілерінің арасында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
(немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрестілетін 
қызметтер орналастырылмасын:

 Р/с 
№

БСН/ЖСН Дерекқорға қосылған денсаулық 
сақтау субъектісінің атауы

Медициналық көмектің 
нысаны мен түрі

Себебі 
(негізі)

 1 2 3 4 5

Бұл шешім үшін дауыс берді: ИƏ ____________ дауыс;
 ЖОҚ ___________ дауыс.
 __________________________________________________________________________ 
(комиссия төрағасының, басқа мүшелері мен комиссия хатшысының тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болса), қолдары)

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына  8-қосымша
Нысан 

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау 
субъектілеріне халықты бекіту науқанын өткізу қорытындысы туралы хаттама

___________________ 20__ жылғы «__» _________ (орналасқан жері)

1. Мынадай құрамдағы медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі 
комиссия: __________________________________________________________________
(комиссия төрағасы мен басқа мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), лауазымы)
медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектілеріне 

бекіту науқанының қорытындысын қарады. 
2. Медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі комиссия бекіту науқанының 

қорытындысын қарау нəтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен мынадай ШЕШІМ 
ШЫҒАРДЫ: «Біріккен халық тіркелімі» порталында (бұдан əрі – БХТ порталы) тіркелген, 
бекітілген халықтың санын көрсете отырып, 

___________________________________________________________________________
(керегі көрсетілсін: тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне
             (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде)
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасуға жіберілген тегін медициналық көмектің 

кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің 
дерекқорына (бұдан əрі – дерекқор) кіретін медициналық-санитариялық алғашқы көмектің 
əлеуетті қызметтер берушілерінің тізбесі айқындалсын:

Р/с 
№

БСН/ЖСН МСАК-тың денсаулық сақтау 
субъектісінің атауы

Заңды ме-
кенжайы

БХТ порталында тіркелген, 
бекітілген халықтың саны

1 2 3 4 5
3. Медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу жөніндегі комиссия бекіту науқанының 

қорытындысын қарау нəтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен мынадай ШЕШІМ 
ШЫҒАРДЫ: БХТ порталында тіркелген, бекітілген халықтың санын көрсете отырып, ____
____________________________________________________________________________

(керегі көрсетілсін: тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне 
(немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде)

көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын жасасуға жіберілмеген, дерекқорға қосылған 
МСАК денсаулық сақтау субъектілерінің тізбесі айқындалсын:

Р/с 
№

БСН/ЖСН МСАК-тың денсаулық 
сақтау субъектісінің атауы

Заңды ме-
кенжайы

БХТ порталында тіркелген, 
бекітілген халықтың саны

1 2 3 4 5

Осы шешім үшін дауыс берді: ИƏ ______________ дауыс; ЖОҚ _________ дауыс. 
_______________________________________________________________ 
(комиссия төрағасының, басқа мүшелері мен комиссия хатшысының 
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолдары)
 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 9-қосымша
Нысан

_____ жылға арналған тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 
медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарттары жасалған денсаулық 

сақтау субъектілерінің тізімі

«Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» КЕАҚ/ 
__________________________________________________________________ филиалы
(қор филиалының атауы жəне орналасқан жері) мынадай қызметтер берушілермен тегін 

медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне (немесе) міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарт-
тарын жасасу туралы хабарлайды:

Р/с 
№

Қызметтер берушінің 
орналасқан жері

Қызметтер 
берушінің атауы

Медициналық 
көмектің түрі

Медициналық 
көмектің нысаны

1 2 3 4 5

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 10-қосымша
Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге 
үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің дерекқорынан шығару туралы хаттама 
 
______________________    20__ жылғы «___» ________ 
 (орналасқан жері)
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(Жалғасы. Басы 37-38-беттерде) 

(Жалғасы 40-бетте) 

1. Мынадай құрамдағы комиссия:
 _____________________________________________________________________________
 (комиссия төрағасы мен басқа мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) жəне лауазымы)
_____________________________________________________________________байланысты
                            (шығарудың негізі көрсетілсін)

ашық дауыс беру арқылы 20__ жылғы « ___ » __________ тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінде медициналық қызметтер көрсетуге үміткер денсаулық сақтау субъектілерінің 
дерекқорынан _______________________________________________________________ 

                                             (денсаулық сақтау субъектісінің атауы көрсетілсін)
денсаулық сақтау субъектілерін шығару туралы ШЕШІМ ШЫҒАРДЫ.
Бұл шешім үшін дауыс берді: 
    ИƏ __________ дауыс;
    ЖОҚ _________ дауыс.
___________________________________________________________________________
(Комиссия төрағасы, мүшелері мен хатшысының тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолдары)

Тегін медициналық көмектің кепілдік Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық 

сақтау субъектілерінен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 11-қосымша

Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде медициналық 
көрсетілетін қызметтерді сатып алу шартын орындау хаттамасы

 
20 ___ жылғы «___» _________ №_______ 20___ жылғы «___» ______ бастап 20___ жылғы 

«___» _____ дейінгі кезең 20 ___ жылғы «___» _________ № ____ шарт бойынша

Қызметтер берушінің атауы: _________________________________________ 

I. Жедели медициналық көмек 

Р/с 
№ 

Атауы Ақы төлеуге 
ұсынылды

Ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінде 
медициналық көмектің сапасы мен көлемі бой-
ынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 
сақтау субъектісінің орындауын мониторингтеу 
нəтижесі бойынша Қор шешіп алған

Саны Сома, 
теңге

Саны Сома, теңге

1 2 3 4 5 6
1 Жедел медициналық 

көмек бойынша 
көрсетілген меди-
циналық қызмет-
тердің барлығы :

  

Кестенің жалғасы

Денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен 

медициналық қызметтер 
үшін медициналық көмектің 
сапасы мен көлемі бойынша 
шарттық міндеттемелерді 

денсаулық сақтау 
субъектісінің орындауын 
мониторингтеу нəтижесі 
бойынша Қор шешіп алған 
жəне Қор ағымдағы қаржы 
жылының өткен есепті 

кезеңдерінде ақы төлеуге 
қабылдмаған

Ағымдағы 
қаржы жылының 
есепті кезеңінде 
денсаулық сақтау 

субъектісі көрсеткен 
медициналық 
қызметтер үшін 
медициналық 

қызметтер көрсету 
саласындағы 
мемлекеттік 
бақылаудың 

нəтижесі бойынша 
Қор шешіп алған

Денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен 

медициналық қызметтер 
үшін медициналық 
қызметтер көрсету 

саласындағы 
мемлекеттік бақылаудың 

нəтижесі бойынша 
Қор шешіп алған жəне 
Қор ағымдағы қаржы 
жылының өткен есепті 
кезеңдерінде ақы 

төлеуге қабылдмаған

Ақы төлеуге 
қабыл-
данды 

Саны Сома, теңге Саны Сома, 
теңге

Саны Сома, теңге Саны Сома, 
теңге

7 8 9 10 11 12 13 14
  

II. Санитариялық авиация нысанындағы медициналық көмек

Р/с 
№

Қызмет-
тердің 
атауы

Ақы төлеуге ұсынылды Шешілуі тиіс Ақы төлеуге қабылданды
Қызметтердің 
саны (сағат, 

мин.)

Сома, 
теңге

Қызметтердің 
саны (сағат, 

мин.)

Сома, 
теңге

Қызметтердің 
саны (сағат, мин.)

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7 8

Жиыны: 
III. Амбулаториялық-емханалық көмек

Р/с 
№ Атауы

Ақы төлеуге 
ұсынылды Шешілуі тиіс Ақы төлеуге 

қабылданды
халықтың 
саны 

сома, 
теңге

халықтың 
саны 

сома, 
теңге

халықтың 
саны 

сома, 
теңге

1 Бекітілген халыққа 
амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсетуге барлығы 

    

 оның ішінде:     
1.1. амбулаториялық-емханалық 

көмек көрсетуге
1.2. бағалау индикаторларының 

негізінде қызметінің қол 
жеткізілген түпкілікті 
нəтижелері үшін 
медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек көрсететін 
ұйымның қызметкерлерін 
ынталандыруға

1.3. амбулаториялық-
емханалық көмек көрсетуге 
арналған кешенді жан 
басына шаққандағы нор-
мативке қосылмаған 
консультациялық-
диагностикалық қызметтер 
көрсетуге

1.4 əскери қызметшілерге, ар-
наулы мемлекеттік жəне 
құқық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне көрсетілетін 
медициналық қызметтер үшін

Р/с 
№ Атауы

Шешілуі тиіс, барлығы 
жағдайлардың 

саны
сома, 
теңге

1 Бекітілген халыққа амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсетуге барлығы 

  

 оның ішінде:   
1.1. амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге
1.2. бағалау индикаторларының негізінде қызметінің қол 

жеткізілген түпкілікті нəтижелері үшін медициналық-
санитариялық алғашқы көмек көрсететін ұйымның 
қызметкерлерін ынталандыруға

1.3. амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған 
кешенді жан басына шаққандағы нормативке қосылмаған 
консультациялық-диагностикалық қызметтер көрсетуге

1.4. əскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 
қорғау органдарының қызметкерлеріне көрсетілетін 
медициналық қызметтер үшін

Кестенің жалғасы

оның ішінде:
Ағымдағы 

қаржы жылының 
есепті кезеңінде 
медициналық 

көмектің сапасы 
мен көлемі бой-
ынша шарттық 
міндеттемелерді 
денсаулық сақтау 
субъектісінің орын-
дауын мониторинг-
теу нəтижесі бой-
ынша Қор шешіп 

алған

Денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен 

медициналық қызметтер 
үшін медициналық 
көмектің сапасы мен 

көлемі бойынша шарттық 
міндеттемелерді 
денсаулық сақтау 

субъектісінің орындауын 
мониторингтеу нəтижесі 
бойынша Қор шешіп алған 
жəне Қор ағымдағы қаржы 
жылының өткен есепті 

кезеңдерінде ақы төлеуге 
қабылдмаған

Ағымдағы 
қаржы жылының 
есепті кезеңінде 

денсаулық 
сақтау субъектісі 

көрсеткен 
медициналық 
қызметтер үшін 
медициналық 

қызметтер көрсету 
саласындағы 
мемлекеттік 
бақылаудың 

нəтижесі бойынша 
Қор шешіп алған

Денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен 
медициналық қыз-
меттер үшін меди-
циналық қызметтер 
көрсету саласындағы 

мемлекеттік 
бақылаудың нəтижесі 
бойынша Қор шешіп 
алған жəне Қор 
ағымдағы қаржы 
жылының өткен 

есепті кезеңдерінде 
ақы төлеуге 
қабылдмаған

жағдай-
лардың 
саны

сома, 
теңге

жағдай-
лардың саны

сома, 
теңге

жағдай-
лардың 
саны

сома, 
теңге

жағдай-
лардың 
саны

сома, 
теңге

  
  

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін қызметтер беруші қызметінің 
түпкілікті нəтижесінің қол жеткізілген индикаторлары үшін қызметкерлерін ынталандыруға 
арналған сома

Р/с 
№

Түпкілікті 
нəтиже инди-
каторлары

Ақы төлеуге ұсынылды Ақы төлеуге 
қабылданды

Нысаналы 
көрсеткіш

Нақты 
көрсеткіш

Балдар-
дың 
саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Сома, теңге

Жиыны     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

IV. Консультациялық-диагностикалық көмек 
Р/с 
№

Атауы Шот-тізілім бой-
ынша ақы төлеуге 

ұсынылды

Шешілуі тиіс Ақы төлеуге 
қабылданды

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Консультациялық-

диагностикалық 
медициналық көмек 
көрсеткені үшін барлығы, 
оның ішінде: 

      

1.1 Консультациялық-
диагностикалық көмек ны-
санында жүзеге асырыла-
тын мамандандырылған 
медициналық көмек 
қызметтерін негізсіз жүргізу 
үшін

      

1.2 Консультациялық-
диагностикалық көмектің 
құнын негізсіз қымбаттату 

1.3 Консультациялық- 
диагностикалық 
қызметтердің санын негізсіз 
ұлғайту

      

Р/с 
№

Атауы Шешілуі тиіс, 
барлығы 

Қызметтердің 
саны

Сома, 
теңге

1 Консультациялық-диагностикалық медициналық көмек 
көрсеткені үшін барлығы, оның ішінде: 

  

1.1 Консультациялық-диагностикалық көмек нысанында жүзеге 
асырылатын мамандандырылған медициналық көмек 
қызметтерін негізсіз жүргізу үшін

 1.2 Консультациялық-диагностикалық көмектің құнын негізсіз 
қымбаттату 

  

1.3 Консультациялық- диагностикалық қызметтердің санын 
негізсіз ұлғайту

оның ішінде:
Ағымдағы 

қаржы жылының 
есепті кезеңінде 
медициналық 

көмектің сапасы 
мен көлемі бой-
ынша шарттық 
міндеттемелерді 
денсаулық сақтау 
субъектісінің орын-
дауын мониторинг-
теу нəтижесі бойын-
ша Қор шешіп алған

Денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен 

медициналық 
қызметтер үшін 

медициналық көмектің 
сапасы мен көлемі 
бойынша шарттық 
міндеттемелерді 
денсаулық сақтау 

субъектісінің орында-
уын мониторингтеу 
нəтижесі бойынша 

Қор шешіп алған жəне 
Қор ағымдағы қаржы 
жылының өткен есепті 
кезеңдерінде ақы 

төлеуге қабылдмаған

Ағымдағы 
қаржы жылының 
есепті кезеңінде 
денсаулық сақтау 

субъектісі көрсеткен 
медициналық 
қызметтер үшін 
медициналық 

қызметтер көрсету 
саласындағы 
мемлекеттік 

бақылаудың нəтижесі 
бойынша Қор шешіп 

алған

Денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен 

медициналық 
қызметтер үшін 
медициналық 

қызметтер көрсету 
саласындағы 
мемлекеттік 
бақылаудың 

нəтижесі бойын-
ша Қор шешіп 
алған жəне Қор 
ағымдағы қаржы 
жылының өткен 

есепті кезеңдерінде 
ақы төлеуге 
қабылдмаған

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

  

  

V. Стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек

 I. Тоқсандық сомадан асып кету жəне Шарттың орындалуын бағалаудың сызықтық шка-
ласын қолдану жағдайында ақы төлеуге соманы есептеу

№ Асып кету пайызы Өтеу пайызы
1 100 %-дан 105 %-ға дейін 50%
2 105 %-дан астам 0%

Атауы Шот-тізілім бой-
ынша ұсынылды

Шарттың тоқсандағы 
жоспарлы сомасы

А 1 2
СШ қолданғандағы сома   
СШ қолданбағандағы сома*   
Жиыны

Сызықтық шкаланы қолдану

Сы
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 ш
ка
ла
ны

 қо
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, ө
те
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Шарттың 
жоспарлы 
сомасы-
нан асып 
кету

Шарттың жо-
спарлы со-

масынан асып 
кетуі үшін түзету 
коэффициенттері 

= 1,0 есебін 
қолдану

Сызықтық шкаланы 
қолдана отырып өтеу 
сомасын есептеу үшін 
түзету коэффициенттері 

= 1,0 есебін қолданғаннан 
кейінгі шарттың жоспарлы 
сомасының асып кетуі

Сызықтық шкала-
ны қолдана отырып 
шарттың жоспарлы 

сомасының асып кеткені 
үшін өтеу жəне ұстау 
сомасының есебі
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 * Бұл жол Сызықтық шкала қолданбайтын медициналық көмек түрлері бойынша тол-
тырылады 

 II. Медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді 
денсаулық сақтау субъектісінің орындауын мониторингтеу нəтижелерін ескере отырып, 
ақы төлеуге соманы есептеу

 Ақы төлеу түрі: клиникалық-шығынды топтар бойынша 

Тізбенің коды/атауы

Шот-тізілім бойынша ақы 
төлеуге ұсынылды

Жағдайлардың 
саны Сома, теңге
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Ж
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Ж
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Қ
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Ж
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Қ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Ақы төленуі тиіс, есепті кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бойынша сома
II. Өліммен аяқталатын жағдайлардан басқа, 
ақпараттандыру субъектісінің бағалауынан кейін 
медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша 
шарттық міндеттемелерді денсаулық сақтау субъектілерінің 
орындауын мониторингтеуден өткен есепті кезеңдегі емде-
уге жатқызу жағдайларының тізбесі бойынша сома
III. Бақылаудан өткен есепті кезеңдегі жəне өткен кезеңдегі 
өлім жағдайларының тізбесі бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
IV. Жоспарлы жəне жоспардан тыс тескерулердің нəтижесі 
бойынша медициналық қызметтер көрсету саласындағы 
мемлекеттік бақылау жəне қадағалау анықтаған жəне 
ақы төлеуге, оның ішінде ішінара ақы төлеуге жатпайтын, 
есепті жəне өткен кезеңдердегі жағдайлардың тізбесі бой-
ынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
V. Ақпараттандыру субъектісінің бағалауынан кейін көлем 
бақылауынан өткен есепті кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бойынша сома
VI. Сапа бақылауынан өткен жағдайлардан басқа, көлем 
бақылауынан өткен есепті кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бойынша сома
VII. Шарттың орындалуын талдау нəтижелері бойынша 
көлем бақылауы өткізілген есепті жəне өткен кезеңдердегі 
жағдайлардың тізбесі бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
VIII. Сызықтық шкаланы қолдана отырып, шарттың жоспар-
лы сомасынан асып кетуі үшін ұстап қалу сомасы

Х Х Х Х Х Х Х Х

IX. Тізбелер бойынша Шарттан тыс көрсетілген, есепті 
жəне өткен кезеңдердегі сома
есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
Барлық қатысушылардың бақылау нəтижесі бойынша 
ЖИЫНЫ

Кестенің жалғасы

Шешілуі тиіс жəне ақы төлеуге, оның ішінде 
ішінара ақы төлеуге жатпайтын

Ақы төлеуге қабылданды

Жағдайлардың саны Сома, теңге Жағдайлардың саны Сома, теңге
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Ақы төлеу түрі: нақты шығындар бойынша

Тізбенің коды/атауы Шот-тізілім бойынша ақы төлеуге ұсынылды
Жағдайлардың саны Сома, теңге
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Ақы төленуі тиіс, есепті кезеңдегі ем-
деуге жатқызу жағдайларының тізбесі 
бойынша сома
II. Өліммен аяқталатын жағдайлардан 
басқа, ақпараттандыру субъектісінің 
бағалауынан кейін медициналық көмектің 
сапасы мен көлемі бойынша шарттық 
міндеттемелерді денсаулық сақтау 
субъектілерінің орындауын мониторинг-
теуден өткен есепті кезеңдегі емдеуге 
жатқызу жағдайларының тізбесі бойын-
ша сома
III. Бақылаудан өткен есепті кезеңдегі 
жəне өткен кезеңдегі өлім жағдайларының 
тізбесі бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
IV. Жоспарлы жəне жоспардан тыс 
тескерулердің нəтижесі бойынша 
медициналық қызметтер көрсету 
саласындағы мемлекеттік бақылау жəне 
қадағалау анықтаған жəне ақы төлеуге, 
оның ішінде ішінара ақы төлеуге жат-
пайтын, есепті жəне өткен кезеңдердегі 
жағдайлардың тізбесі бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
V. Ақпараттандыру субъектісінің 
бағалауынан кейін көлем бақылауынан 
өткен есепті кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бойынша сома
VI. Сапа бақылауынан өткен 
жағдайлардан басқа, көлем бақылауынан 
өткен есепті кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бойынша сома
VII. Шарттың орындалуын талдау 
нəтижелері бойынша көлем бақылауы 
өткізілген есепті жəне өткен кезеңдердегі 
жағдайлардың тізбесі бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
VIII. Сызықтық шкаланы қолдана отырып, 
шарттың жоспарлы сомасынан асып кетуі 
үшін ұстап қалу сомасы

Х Х Х Х Х Х Х Х

IX. Тізбелер бойынша Шарттан 
тыс көрсетілген, есепті жəне өткен 
кезеңдердегі сома
есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
Барлық қатысушылардың бақылау 
нəтижесі бойынша ЖИЫНЫ

Кестенің жалғасы

Шешілуі тиіс жəне ақы төлеуге, оның ішінде 
ішінара ақы төлеуге жатпайтын

Ақы төлеуге қабылданды

Жағдайлардың саны Сома, теңге Жағдайлардың саны Сома, теңге
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Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

 Ақы төлеу түрі: бір емделіп шыққан жағдай үшін, төсек-күндер бойынша

Тізбенің коды/атауы

Шот-тізілім бой-
ынша ақы төлеуге 

ұсынылды

Шешілуі тиіс жəне ақы 
төлеуге, оның ішінде 
ішінара ақы төлеуге 

жатпайды 

Ақы төлеуге 
қабылданды
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I. Ақы төленуі тиіс, есепті 
кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бой-
ынша сома

    Х Х Х Х     

II. Өліммен аяқталатын 
жағдайлардан басқа, 
ақпараттандыру субъектісінің 
бағалауынан кейін 
медициналық көмектің сапасы 
мен көлемі бойынша шарттық 
міндеттемелерді денсаулық 
сақтау субъектілерінің орын-
дауын мониторингтеуден 
өткен есепті кезеңдегі емде-
уге жатқызу жағдайларының 
тізбесі бойынша сома

            

III. Бақылаудан өткен есепті 
кезеңдегі жəне өткен кезеңдегі 
өлім жағдайларының тізбесі 
бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі             
өткен кезеңдегі Х Х Х Х         
IV. Жоспарлы жəне жоспардан 
тыс тескерулердің нəтижесі 
бойынша медициналық қыз-
меттер көрсету саласындағы 
мемлекеттік бақылау жəне 
қадағалау анықтаған жəне ақы 
төлеуге, оның ішінде ішінара 
ақы төлеуге жатпайтын, есепті 
жəне өткен кезеңдердегі 
жағдайлардың тізбесі бойын-
ша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі             
өткен кезеңдегі Х Х Х Х         
V.Ақпараттандыру 
субъектісінің бағалауынан 
кейін көлем бақылауынан 
өткен есепті кезеңдегі емде-
уге жатқызу жағдайларының 
тізбесі бойынша сома

            

VI. Сапа бақылауынан өткен 
жағдайлардан басқа, көлем 
бақылауынан өткен есепті 
кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бой-
ынша сома

            

VII. Шарттың орындалуын 
талдау нəтижелері бойынша 
көлем бақылауы өткізілген 
есепті жəне өткен кезеңдердегі 
жағдайлардың тізбесі бойын-
ша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі             
өткен кезеңдегі Х Х Х Х         
VIII. Сызықтық шкаланы 
қолдана отырып, шарттың жо-
спарлы сомасынан асып кетуі 
үшін ұстап қалу сомасы

Х Х Х Х     Х Х Х Х

Барлық қатысушылардың 
бақылау нəтижелері бойын-
ша жəне сызықтық шкаланы 
қолданғаннан кейін ЖИЫНЫ

            

 
Ақы төлеу түрі: медициналық-экономикалық тарифтер бойынша: емдеу блоктары 
(сызбалары) бойынша 

№

Ем
де
у 
бл
ог
ын

ың
/

сы
зб
ас
ын

ың
 а
та
уы

Ем
де
у 
бл
ог
ын

ың
 

(с
ыз

ба
сы

ны
ң)

 құ
ны

Шот-тізілім бойынша 
ақы төлеуге ұсынылды

Ақы төлеуге, оның 
ішінде ішінара ақы 
төлеуге жатпайды

Ақы төлеуге 
қабылданды

Ж
ағ
да
йл
ар
ды

ң 
са
ны

Со
ма

, т
ең
ге

Ж
ағ
да
йл
ар
ды

ң 
са
ны

Со
ма

, т
ең
ге

Ж
ағ
да
йл
ар
ды

ң 
са
ны

Со
ма

, т
ең
ге

1 2 3 4 5 6 7 8 9
       

 ЖИЫНЫ        
 Онкологиялық аурулары бар балалар үшін оңалту 

№ Тарифтің 
атауы

Шот-тізілім бой-
ынша ақы төлеуге 

ұсынылды

Ақы төлеуге, оның 
ішінде ішінара ақы 
төлеуге жатпайды

Ақы төлеуге қабылданды

Жағдайлардың 
саны

Сома, 
теңге

Жағдайлардың 
саны

Сома, 
теңге

Жағдайлардың 
саны

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7 8
       

 ЖИЫНЫ Х  Х  Х   
Ақы төлеу түрі: бір онкологиялық науқасқа шаққандағы кешенді тариф бойынша

 
ПР/с 
№

Атауы

Ақы төлеуге 
ұсынылды, 

теңге
Шешілуі тиіс

Ақы төлеуге 
қабылданды, 

теңге

Ж
ағ
да
йл
ар
ды

ң/
на
уқ
ас
та
рд
ың

 
са
ны

Со
ма

, т
ең
ге

Ж
ағ
да
йл
ар
ды

ң/
на
уқ
ас
та
рд
ың

 
са
ны

Со
ма

, т
ең
ге

Ж
ағ
да
йл
ар
ды

ң/
на
уқ
ас
та
рд
ың

 
са
ны

Со
ма

, т
ең
ге

1 2  3  4  5  6  7  8
1 Онкологиялық науқастардың 

ортатізімдік саны
  Х  Х   

22 Есепті кезеңдегі сапасы 
бақылаудан өткен жағдайлар, 
оның ішінде:

1) Расталды
2) Расталмады
3 ОНЭТ-ке деректерді дұрыс, 

уақтылы жəне сапалы енгізбеу 
жəне ОНЭТ деректеріне ақы 
төлеуге ұсынылған құжаттардың 
сəйкес келмеуі

Х Х     

4 Онкологиялық науқастың 
қайтыс болған сəтінен бастап 10 
күннен кешіктіріп қайтыс болу 
мəліметтерін уақтылы тіркемеу.

Х Х     

Ақы төлеу түрі: онкологиялық науқастың нақты шығындары бойынша

Р/с 
№ Атауы

Онкологиялық науқастарға хими-
опрепараттарды қолдану

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, 
те
ңг
е

Ш
еш

іл
уі 
ти
іс 

жə
не

 а
қы

 
тө
ле
уг
е,

 о
ны

ң 
іш
ін
де

 іш
ін
ар
а 

ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

жа
тп
ай
ды

*
Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

қа
бы

лд
ан
ды

, 
те
ңг
е

1 2 3 4 5
1 Мамандандырылған медициналық көмек бойынша 

барлығы, оның ішінде:
- амбулаториялық-емханалық көмек көрсету 
кезінде
оның ішінде: ЖТМҚ-ны қолдана отырып х х х
- стационарлық медициналық көмек көрсету 
кезінде
оның ішінде: ЖТМҚ-ны қолдана отырып
- стационарды алмастыратын медициналық көмек 
көрсету кезінде
оның ішінде: ЖТМҚ-ны қолдана отырып

Кестенің жалғасы

Онкологиялық науқастарға 
таргеттік препараттарды қолдану Сəулелік терапия көрсету Барлығы 

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

Ш
еш

іл
уі 
ти
іс 
жə

не
 

ақ
ы 
тө
ле
уг
е,

 о
ны

ң 
іш
ін
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 іш
ін
ар
а 
ақ
ы 

тө
ле
уг
е 
жа

тп
ай
ды

*

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

қа
бы

лд
ан
ды

, т
ең
ге

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

Ш
еш

іл
уі 
ти
іс 
жə

не
 

ақ
ы 
тө
ле
уг
е,

 о
ны

ң 
іш
ін
де

 іш
ін
ар
а 
ақ
ы 

тө
ле
уг
е 
жа

тп
ай
ды

*

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

қа
бы

лд
ан
ды

, т
ең
ге

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

Ш
еш

іл
уі 
ти
іс 
жə

не
 

ақ
ы 
тө
ле
уг
е,

 о
ны

ң 
іш
ін
де

 іш
ін
ар
а 
ақ
ы 

тө
ле
уг
е 
жа

тп
ай
ды

*

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

қа
бы

лд
ан
ды

, т
ең
ге

6 7 8 9 10 11 12 13 14

х х х
х х х х х х

х х х

х х х
Ескертпе: 
* Болған жағдайда ТМККК шеңберінде медициналық қызметтер көрсетуге арналған шарттың 

талаптарының орындалуын салыстыру актілері қоса беріледі.

Ақы төлеу түрі: клиникалық-шығынды топтар бойынша (еркін таңдау құқығын іске асыру 
кезінде онкологиялық науқастарға (диагнозын нақтылауға жіберілген ісік алды аурулары бар 
науқастарға) медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету мақсатында 
медициналық қызметтер көрсету)

Тізбенің коды/атауы

Ақы төлеуге 
ұсынылды

Шешілуі тиіс жəне 
ақы төлеуге, оның 
ішінде ішінара 

ақы төлеуге жат-
пайды

Ақы төлеуге 
қабылданды, 

Жағдай-
лардың 
саны

Сома, 
теңге

Жағдай-
лардың 
саны

Сома, 
теңге

Жағдай-
лардың 
саны

Сома, 
теңге

М
М
К

СА
К

М
М
К

СА
К

М
М
К

СА
К

М
М
К

СА
К

М
М
К

СА
К

М
М
К

СА
К

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I. Ақы төленуі тиіс, есепті 
кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бойын-
ша сома

Х Х Х Х Х

II. Өліммен аяқталатын 
жағдайлардан басқа, 
ақпараттандыру субъектісінің 
бағалауынан кейін медициналық 
көмектің сапасы мен 
көлемі бойынша шарттық 
міндеттемелерді денсаулық 
сақтау субъектілерінің орын-
дауын мониторингтеуден 
өткен есепті кезеңдегі емдеуге 
жатқызу жағдайларының тізбесі 
бойынша сома
III. Бақылаудан өткен есепті 
кезеңдегі жəне өткен кезеңдегі 
өлім жағдайларының тізбесі бой-
ынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х
IV. Жоспарлы жəне жоспардан 
тыс тескерулердің нəтижесі 
бойынша медициналық 
қызметтер көрсету саласындағы 
мемлекеттік бақылау анықтаған 
жəне ақы төлеуге, оның ішінде 
ішінара ақы төлеуге жатпайтын, 
есепті жəне өткен кезеңдердегі 
жағдайлардың тізбесі бойын-
ша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х
V.Ақпараттандыру субъектісінің 
бағалауынан кейін көлем 
бақылауынан өткен есепті 
кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бойын-
ша сома
VI. Сапа бақылауынан өткен 
жағдайлардан басқа, көлем 
бақылауынан өткен есепті 
кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бойын-
ша сома
VII. Шарттың орындалуын 
талдау нəтижелері бойынша 
көлем бақылауы өткізілген 
есепті жəне өткен кезеңдердегі 
жағдайлардың тізбесі бойын-
ша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі

өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х
Барлық қатысушылардың 
бақылау нəтижесі бойынша 
ЖИЫНЫ

VI. Аудандық маңызы бар жəне ауыл денсаулық сақтау субъектілеріне көрсетілетін 
медициналық қызметтер 

Р/с 
№

Атауы Ақы төлеуге 
ұсынылды 

Шешілуі тиіс Ақы төлеуге 
қабылданды

халық 
саны 

сома, 
теңге 

жағдай-
лардың 
саны 

сома, 
теңге 

халық 
саны 

сома, 
теңге 

1 Ауыл халқына тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі 
шеңберінде медициналық көмек 
көрсетуге барлығы, оның ішінде

    

1.1. медициналық көмек көрсетуге
1.2. бағалау индикаторларының 

негізінде қызметінің қол жеткізілген 
түпкілікті нəтижелері үшін 
медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек көрсететін ұйымның 
қызметкерлерін ынталандыруға 

1.3. амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсетуге арналған кешенді жан 
басына шаққандағы нормативке 
қосылмаған консультациялық-
диагностикалық қызметтер 
көрсетуге

1.4. əскери қызметшілерге, арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау 
органдарының қызметкерлеріне 
көрсетілетін медициналық 
қызметтер үшін

оның ішінде Көрсетілген стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық 
көмектің сапасы мен көлемін бақылау нəтижесі бойынша шешілуі тиіс жəне ақы төлеуге, оның 
ішінде ішінара ақы төлеуге жатпайтын жағдайлардың тізбесі

Тізбе бойынша коды Жағдайдың атауы 

Шешілуі тиіс жəне 
ақы төлеуге, оның 
ішінде ішінара ақы 
төлеуге жатпайды
Жағдай-
лардың 
саны 

Сома, 
теңге 

1 2 3 4
I. Өліммен аяқталатын жағдайларды қоспағанда, ТМККК монито-
рингтеу жəне талдау субъектісінің бағалауынан кейін медициналық 
қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылаудан өткен, есепті 
кезеңдегі асқынулары бар емдеуге жатқызу жағдайларының тізбесі

  

II. Медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік 
бақылаудан өткен, есепті кезеңдегі жəне өткен кезеңдегі өлім 
жағдайларының тізбесі

  

III. Ішінара ақы төленуі тиіс жəне ақы төлеуге жатпайтын, іріктеме, 
жоспардан тыс тексерулердің жəне бақылаудың өзге нысандарының 
нəтижесі бойынша медициналық қызметтер көрсету саласындағы 
мемлекеттік бақылау анықтаған, есепті жəне өткен кезеңдердегі 
жағдайлардың тізбесі

  

есепті кезеңдегі   
өткен кезеңдегі   
IY. Сапа мен көлем бойынша шарттық міндеттемелердің орында-
луын мониторингтеуден өткен, есепті кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі

  

БАРЛЫҒЫ   
оның ішінде МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтижесінің 

қол жеткізілген индикаторлары үшін қызметкерлерін ынталандыруға 

Р/с 
№ 

Түпкілікті нəтиже 
индикаторлары

Ақы төлеуге ұсынылды Ақы төлеуге 
қабылданды

Нысаналы 
көрсеткіш

Нақты 
көрсеткіш

Балдар-
дың 
саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Сома, теңге

Жиыны     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

VII. Өзге төлемдер/шегерулер

Р/с № Негізі Комиссияның шешіміне сəйкес
Төлемдер, сома теңге Шегерулер, сома теңге

ЖИЫНЫ
Ақы төлеуге ұсынылғанның барлығы _________________________ теңге; 
Қабылданды жиыны_____________________________ теңге;
Бұрын төленген авансты ұстап қалуға сома ___________________________теңге
Тапсырыс берушінің басшысы: ____________________________/_________________ 
                                                             (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) /қолы) 
                                                                       (қағаз жеткізгіштегі хаттама үшін)
Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі хаттама үшін)
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/___________________
                                                          (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) /қолы)
                      (қағаз жеткізгіштегі хаттама үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі хаттама үшін)
Күні 20 ___ жылғы «_____» ____________.
 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 12-қосымша

 Нысан

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көрсетілетін 
қызметтерді сатып алу шартын орындау хаттамасы

 
20 ___ жылғы «___» _________ №_______ 

20___ жылғы «___» ______ бастап 20___ жылғы «___» _____ дейінгі кезең
 20 ___ жылғы «___» _________ № ____ шарт бойынша

Қызметтер берушінің атауы: _________________________________________ 

I. Амбулаториялық-емханалық көмек

Р/с 
№ Атауы

Ақы 
төлеуге 

ұсынылды
Шешілуі 
тиіс

Ақы төлеуге 
қабылданды

ха
лы

қт
ың

 
са
ны

 
со
ма

, 
те
ңг
е

ха
лы

қт
ың

 
са
ны

 
со
ма

, 
те
ңг
е

ха
лы

қт
ың

 
са
ны

 

со
ма

, 
те
ңг
е

1 Бекітілген халыққа амбулаториялық-
емханалық көмек көрсетуге барлығы 

    

 оның ішінде:     
1.1. амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге
1.2. бағалау индикаторларының негізінде 

қызметінің қол жеткізілген түпкілікті 
нəтижелері үшін медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек көрсететін ұйымның 
қызметкерлерін ынталандыруға

1.3. амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге 
арналған кешенді жан басына шаққандағы 
нормативке қосылмаған консультациялық-
диагностикалық қызметтер көрсетуге

1.4. əскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік 
жəне құқық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне көрсетілетін медициналық 
қызметтер үшін

Р/с 
№ Атауы

Шешілуі тиіс, барлығы 
жағдайлардың 

саны
сома, 
теңге

1 Бекітілген халыққа амбулаториялық-емханалық көмек 
көрсетуге барлығы 

  

 оның ішінде:   
1.1. амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге
1.2. бағалау индикаторларының негізінде қызметінің қол 

жеткізілген түпкілікті нəтижелері үшін медициналық-
санитариялық алғашқы көмек көрсететін ұйымның 
қызметкерлерін ынталандыруға

1.3. амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған 
кешенді жан басына шаққандағы нормативке қосылмаған 
консультациялық-диагностикалық қызметтер көрсетуге

1.4. əскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 
қорғау органдарының қызметкерлеріне көрсетілетін 
медициналық қызметтер үшін

Кестенің жалғасы

оның ішінде:
Ағымдағы 

қаржы жылының 
есепті кезеңінде 

медициналық көмектің 
сапасы мен көлемі 
бойынша шарттық 
міндеттемелерді 
денсаулық сақтау 

субъектісінің орында-
уын мониторингтеу 

нəтижесі бойынша Қор 
шешіп алған

Денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен 

медициналық 
қызметтер үшін 

медициналық көмектің 
сапасы мен көлемі 
бойынша шарттық 
міндеттемелерді 
денсаулық сақтау 

субъектісінің орында-
уын мониторингтеу 
нəтижесі бойынша 

Қор шешіп алған жəне 
Қор ағымдағы қаржы 
жылының өткен есепті 
кезеңдерінде ақы 

төлеуге қабылдмаған

Ағымдағы 
қаржы жылының 
есепті кезеңінде 

денсаулық 
сақтау субъектісі 

көрсеткен 
медициналық 
қызметтер үшін 
медициналық 

қызметтер көрсету 
саласындағы 
мемлекеттік 
бақылаудың 

нəтижесі бойынша 
Қор шешіп алған

Денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен 

медициналық 
қызметтер үшін 
медициналық 

қызметтер көрсету 
саласындағы 
мемлекеттік 

бақылаудың нəтижесі 
бойынша Қор шешіп 
алған жəне Қор 
ағымдағы қаржы 
жылының өткен 

есепті кезеңдерінде 
ақы төлеуге 
қабылдмаған

жағдай-
лардың 
саны

сома, 
теңге

жағдай-
лардың 
саны

сома, 
теңге

жағдай-
лардың 
саны

сома, 
теңге

жағдай-
лардың 
саны

сома, 
теңге

  
  

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін ұйым қызметінің түпкілікті нəтиже-
сінің қол жеткізілген индикаторлары үшін қызметкерлерін ынталандыруға арналған сома

Р/с 
№

Түпкілікті нəтиже 
индикаторлары

Ақы төлеуге ұсынылды Ақы төлеуге 
қабылданды

Нысаналы 
көрсеткіш

Нақты 
көрсеткіш

Балдар-
дың 
саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Сома, теңге

Жиыны     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

II. Консультациялық-диагностикалық көмек 

Р/с 
№

Атауы Шот-тізілім бой-
ынша ақы төлеуге 

ұсынылды

Шешілуі тиіс Ақы төлеуге 
қабылданды

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Консультациялық-

диагностикалық медициналық 
көмек көрсеткені үшін 
барлығы, оның ішінде: 

      

1.1 Консультациялық-
диагностикалық көмек ны-
санында жүзеге асырыла-
тын мамандандырылған 
медициналық көмек қызмет-
терін негізсіз жүргізу үшін

      

1.2 Консультациялық-
диагностикалық көмектің 
құнын негізсіз қымбаттату 

1.3 Консультациялық- 
диагностикалық қызметтердің 
санын негізсіз ұлғайту

      

 

Р/с 
№

Атауы Шешілуі тиіс, барлығы 
Қызметтердің саны Сома, теңге

1 Консультациялық-диагностикалық 
медициналық көмек көрсеткені үшін 
барлығы, оның ішінде: 
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(Жалғасы. Басы 37-39-беттерде) 

(Жалғасы 41-бетте) 

1.1 Консультациялық-диагностикалық 
көмек нысанында жүзеге асы-
рылатын мамандандырылған 
медициналық көмек қызметтерін 
негізсіз жүргізу үшін

 1.2 Консультациялық-диагностикалық 
көмектің құнын негізсіз қымбаттату 

  

1.3 Консультациялық- диагностикалық 
қызметтердің санын негізсіз ұлғайту

Кестенің жалғасы

оның ішінде:
Ағымдағы 

қаржы жылының 
есепті кезеңінде 
медициналық 

көмектің сапасы 
мен көлемі бой-
ынша шарттық 
міндеттемелерді 
денсаулық сақтау 

субъектісінің 
орындауын мо-
ниторингтеу 

нəтижесі бойынша 
Қор шешіп алған

Денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен 

медициналық қызметтер 
үшін медициналық 
көмектің сапасы мен 

көлемі бойынша шарттық 
міндеттемелерді 
денсаулық сақтау 

субъектісінің орындауын 
мониторингтеу нəтижесі 
бойынша Қор шешіп 

алған жəне Қор ағымдағы 
қаржы жылының өткен 
есепті кезеңдерінде ақы 
төлеуге қабылдмаған

Ағымдағы 
қаржы жылының 
есепті кезеңінде 

денсаулық 
сақтау субъектісі 

көрсеткен 
медициналық 
қызметтер үшін 
медициналық 

қызметтер көрсету 
саласындағы 
мемлекеттік 
бақылаудың 

нəтижесі бойынша 
Қор шешіп алған

Денсаулық сақтау 
субъектісі көрсеткен 

медициналық 
қызметтер үшін 
медициналық 

қызметтер көрсету 
саласындағы 
мемлекеттік 

бақылаудың нəтижесі 
бойынша Қор шешіп 
алған жəне Қор 
ағымдағы қаржы 

жылының өткен есепті 
кезеңдерінде ақы 

төлеуге қабылдмаған
Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

Қызмет-
тердің саны

Сома, 
теңге

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

Қызмет-
тердің 
саны

Сома, 
теңге

  

  

III. Стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек

 I. Тоқсандық сомадан асып кету жəне Шарттың орындалуын бағалаудың сызықтық шка-
ласын қолдану жағдайында ақы төлеуге соманы есептеу

№ Асып кету пайызы Өтеу пайызы
1 100 %-дан 105 %-ға дейін 50%
2 105 %-дан астам 0%

Атауы Шот-тізілім бойынша 
ұсынылды

Шарттың тоқсандағы жоспарлы 
сомасы

А 1 2
СШ қолданғандағы сома   
СШ қолданбағандағы сома*   
Жиыны

Кестенің жалғасы

Сызықтық шкаланы қолдану

Сы
зы

қт
ық

 ш
ка
ла
ны

 қо
лд
ан
уд
ы 
ес
ке
ре

 о
ты

-
ры

п,
 ө
те
уг
е 
қа
бы

лд
ан
ды

Шарттың 
жоспар-
лы со-
масынан 
асып 
кету

Шарттың жо-
спарлы со-

масынан асып 
кетуі үшін түзету 
коэффициенттері 

= 1,0 есебін 
қолдану

Сызықтық шкаланы қолдана 
отырып өтеу сомасын есептеу 
үшін түзету коэффициенттері 

= 1,0 есебін қолданғаннан 
кейінгі шарттың жоспарлы 
сомасының асып кетуі

Сызықтық шкала-
ны қолдана отырып 
шарттың жоспарлы 
сомасының асып 

кеткені үшін өтеу жəне 
ұстау сомасының есебі

Со
ма %

Ұс
та
ла
ты

н 
со
ма

Тү
зе
ту

 
ко
эф

ф
иц
ие
нт
ер
ін
ің

 
ес
еб
ін

 қо
лд
ан
ға
нн
ан

 
ке
йі
нг
і с
ом

а

Со
ма

Ас
ып

 ке
ту

 %
 

Сы
зы

қт
ық

 ш
ка
ла

 
бо
йы

нш
а 
ас
ып

 ке
ту

 
па
йы

зы
ны

ң 
ар
ал
ығ
ы

Ө
те
у 

%
 

Ө
те
у 
со
ма

сы

Ұс
та
ла
ты

н 
со
ма

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
           
           

* Бұл жол Сызықтық шкала қолданбайтын медициналық көмек түрлері бойынша тол-
тырылады 

 
II. Медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 

сақтау субъектісінің орындауын мониторингтеу нəтижелерін ескере отырып, ақы төлеуге со-
маны есептеу

 Ақы төлеу түрі: клиникалық-шығынды топтар бойынша 

Тізбенің коды/атауы Шот-тізілім бойынша ақы төлеуге 
ұсынылды

Жағдайлардың саны Сома, теңге

М
М
К

Ж
ТМ

Қ
Ж
С

СА
К

СА
К

 Ж
ТМ

Қ
М
М
К

Ж
ТМ

Қ
Ж
С

СА
К

СА
К

 Ж
ТМ

Қ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Ақы төленуі тиіс, есепті кезеңдегі емдеуге 
жатқызу жағдайларының тізбесі бойынша сома
II. Өліммен аяқталатын жағдайлардан басқа, 
ақпараттандыру субъектісінің бағалауынан 
кейін медициналық көмектің сапасы мен көлемі 
бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 
сақтау субъектілерінің орындауын мониторинг-
теуден өткен есепті кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бойынша сома
III. Бақылаудан өткен есепті кезеңдегі жəне 
өткен кезеңдегі өлім жағдайларының тізбесі 
бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
IV. Жоспарлы жəне жоспардан тыс 
тескерулердің нəтижесі бойынша медициналық 
қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік 
бақылау анықтаған жəне ақы төлеуге, оның 
ішінде ішінара ақы төлеуге жатпайтын, есепті 
жəне өткен кезеңдердегі жағдайлардың тізбесі 
бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
V. Ақпараттандыру субъектісінің бағалауынан 
кейін көлем бақылауынан өткен есепті кезеңдегі 
емдеуге жатқызу жағдайларының тізбесі бой-
ынша сома
VI. Сапа бақылауынан өткен жағдайлардан 
басқа, көлем бақылауынан өткен есепті 
кезеңдегі емдеуге жатқызу жағдайларының 
тізбесі бойынша сома
VII. Шарттың орындалуын талдау нəтижелері 
бойынша көлем бақылауы өткізілген есепті 
жəне өткен кезеңдердегі жағдайлардың тізбесі 
бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
VIII. Сызықтық шкаланы қолдана отырып, 
шарттың жоспарлы сомасынан асып кетуі үшін 
ұстап қалу сомасы

Х Х Х Х Х Х Х Х

IX. Тізбелер бойынша Шарттан тыс көрсетілген, 
есепті жəне өткен кезеңдердегі сома
есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
Барлық қатысушылардың бақылау нəтижесі 
бойынша ЖИЫНЫ

Кестенің жалғасы

Шешілуі тиіс жəне ақы төлеуге, оның ішінде 
ішінара ақы төлеуге жатпайтын

Ақы төлеуге қабылданды

Жағдайлардың саны Сома, теңге Жағдайлардың саны Сома, теңге
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Ақы төлеу түрі: нақты шығындар бойынша 

Тізбенің коды/атауы Шот-тізілім бойынша ақы төлеуге ұсынылды
Жағдайлардың саны Сома, теңге

М
М
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Ж
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Қ
Ж
С
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К
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К

 Ж
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Қ
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Ж
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К
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К

 Ж
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Қ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I. Ақы төленуі тиіс, есепті кезеңдегі емдеу-
ге жатқызу жағдайларының тізбесі бойын-
ша сома
II. Өліммен аяқталатын жағдайлардан басқа, 
ақпараттандыру субъектісінің бағалауынан 
кейін медициналық көмектің сапасы мен 
көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді 
денсаулық сақтау субъектілерінің орындау-
ын мониторингтеуден өткен есепті кезеңдегі 
емдеуге жатқызу жағдайларының тізбесі 
бойынша сома
III. Бақылаудан өткен есепті кезеңдегі жəне 
өткен кезеңдегі өлім жағдайларының тізбесі 
бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
IV. Жоспарлы жəне жоспардан тыс 
тескерулердің нəтижесі бойын-
ша медициналық қызметтер көрсету 
саласындағы мемлекеттік бақылау 
анықтаған жəне ақы төлеуге, оның ішінде 
ішінара ақы төлеуге жатпайтын, есепті жəне 
өткен кезеңдердегі жағдайлардың тізбесі 
бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
V. Ақпараттандыру субъектісінің 
бағалауынан кейін көлем бақылауынан 
өткен есепті кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі бойынша сома
VI. Сапа бақылауынан өткен жағдайлардан 
басқа, көлем бақылауынан өткен есепті 
кезеңдегі емдеуге жатқызу жағдайларының 
тізбесі бойынша сома
VII. Шарттың орындалуын талдау нəтижелері 
бойынша көлем бақылауы өткізілген есепті 
жəне өткен кезеңдердегі жағдайлардың 
тізбесі бойынша сома

Х Х Х Х Х Х Х Х

есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
VIII. Сызықтық шкаланы қолдана отырып, 
шарттың жоспарлы сомасынан асып кетуі 
үшін ұстап қалу сомасы

Х Х Х Х Х Х Х Х

IX. Тізбелер бойынша Шарттан тыс 
көрсетілген, есепті жəне өткен кезеңдердегі 
сома
есепті кезеңдегі
өткен кезеңдегі Х Х Х Х Х Х Х Х
Барлық қатысушылардың бақылау нəтижесі 
бойынша ЖИЫНЫ

Кестенің жалғасы

Шешілуі тиіс жəне ақы төлеуге, оның ішінде 
ішінара ақы төлеуге жатпайтын

Ақы төлеуге қабылданды

Жағдайлардың саны Сома, теңге Жағдайлардың саны Сома, теңге
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

 Ақы төлеу түрі: бір емделіп шыққан жағдай үшін, төсек-күндер бойынша

Тізбенің коды/атауы Шот-тізілім бойынша ақы төлеуге ұсынылды
Жағдайлардың саны Сома, теңге

 ММК САК ММК САК
1 2 3 4 5

I. Ақы төленуі тиіс, есепті кезеңдегі емдеу-
ге жатқызу жағдайларының тізбесі бойын-
ша сома

    

II. Өліммен аяқталатын жағдайлардан басқа, 
ақпараттандыру субъектісінің бағалауынан 
кейін медициналық көмектің сапасы мен 
көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді 
денсаулық сақтау субъектілерінің орындау-
ын мониторингтеуден өткен есепті кезеңдегі 
емдеуге жатқызу жағдайларының тізбесі 
бойынша сома

    

III. Бақылаудан өткен есепті кезеңдегі жəне 
өткен кезеңдегі өлім жағдайларының тізбесі 
бойынша сома

Х Х Х Х

есепті кезеңдегі     
өткен кезеңдегі Х Х Х Х
IV. Жоспарлы жəне жоспардан тыс тескеру-
лердің нəтижесі бойынша медициналық 
қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік 
бақылау анықтаған жəне ақы төлеуге, 
оның ішінде ішінара ақы төлеуге жат-
пайтын, есепті жəне өткен кезеңдердегі 
жағдайлардың тізбесі бойынша сома

Х Х Х Х

есепті кезеңдегі     
өткен кезеңдегі Х Х Х Х
V.Ақпараттандыру субъектісінің бағалауынан 
кейін көлем бақылауынан өткен есепті 
кезеңдегі емдеуге жатқызу жағдайларының 
тізбесі бойынша сома

    

VI. Сапа бақылауынан өткен жағдайлардан 
басқа, көлем бақылауынан өткен есепті 
кезеңдегі емдеуге жатқызу жағдайларының 
тізбесі бойынша сома

    

VII. Шарттың орындалуын талдау нəтижелері 
бойынша көлем бақылауы өткізілген есепті 
жəне өткен кезеңдердегі жағдайлардың 
тізбесі бойынша сома

Х Х Х Х

есепті кезеңдегі     
өткен кезеңдегі Х Х Х Х
VIII. Сызықтық шкаланы қолдана отырып, 
шарттың жоспарлы сомасынан асып кетуі 
үшін ұстап қалу сомасы

Х Х Х Х

Барлық қатысушылардың бақылау 
нəтижелері бойынша жəне сызықтық шкала-
ны қолданғаннан кейін ЖИЫНЫ

    

Кестенің жалғасы

Шешілуі тиіс жəне ақы төлеуге, оның 
ішінде ішінара ақы төлеуге жатпайды 

Ақы төлеуге қабылданды

Жағдайлардың саны Сома, теңге Жағдайлардың саны Сома, теңге
ММК САК ММК САК ММК САК ММК САК

6 7 8 9 10 11 12 13
Х Х Х Х     
        
Х Х Х Х Х Х Х Х
        
        
Х Х Х Х Х Х Х Х
        
        
        
        
Х Х Х Х Х Х Х Х
        
        
    Х Х Х Х
        

Аудандық маңызы бар жəне ауыл денсаулық сақтау субъектілеріне көрсетілетін 
медициналық қызметтер 

Р/с 
№ Атауы

Ақы төлеуге ұсынылды Шешілуі тиіс Ақы төлеуге 
қабылданды

халықтың 
саны 

сома, 
теңге 

жағдай-
лардың 
саны 

сома, 
теңге 

халық 
саны 

сома, 
теңге 

1 Ауыл халқына міндетті 
əлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесінде 
медициналық көмек 
көрсетуге барлығы, оның 
ішінде

    

1.1. медициналық көмек 
көрсетуге

1.2. бағалау 
индикаторларының 
негізінде қызметінің 
қол жеткізілген 
түпкілікті нəтижелері 
үшін медициналық-
санитариялық алғашқы 
көмек көрсететін 
ұйымның қызметкерлерін 
ынталандыруға 

1.3. Амбулаториялық-
емханалық көмек 
көрсетуге арналған 
кешенді жан басы-
на шаққандағы нор-
мативке қосылмаған 
консультациялық-
диагностикалық 
қызметтер көрсетуге

1.4. Əскери қызметшілерге, 
арнаулы мемлекеттік 
жəне құқық қорғау 
органдарының 
қызметкерлеріне 
көрсетілетін 
медициналық қызметтер 
үшін

оның ішінде Көрсетілген стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық 
көмектің сапасы мен көлемін бақылау нəтижесі бойынша шешілуі тиіс жəне ақы төлеуге, оның 
ішінде ішінара ақы төлеуге жатпайтын жағдайлардың тізбесі

Тізбе бойынша коды Жағдайдың атауы 

Шешілуі тиіс жəне ақы 
төлеуге, оның ішінде ішінара 

ақы төлеуге жатпайды
Жағдайлардың 

саны 
Сома, 
теңге 

1 2 3 4
I. Өліммен аяқталатын жағдайларды қоспағанда, 
ақпараттандыру субъектісінің бағалауынан кейін 
медициналық қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті органның ве-
домствосы өткізген сапа мен көлемнің бақылауынан 
өткен, есепті кезеңдегі асқынулары бар емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі

  

II. Медициналық қызметтер көрсету саласындағы 
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын уəкілетті 
органның ведомствосы өткізген бақылаудан өткен есепті 
кезеңдегі жəне өткен кезеңдегі өлім жағдайларының тізбесі

  

III. Ішінара ақы төленуі тиіс жəне ақы төлеуге жатпайтын, 
іріктеме, жоспардан тыс тексерулердің жəне бақылаудың 
өзге нысандарының нəтижесі бойынша медициналық 
қызметтер көрсету саласындағы мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыратын уəкілетті органның ведомствосы 
анықтаған, есепті жəне өткен кезеңдердегі жағдайлардың 
тізбесі

  

есепті кезеңдегі   
өткен кезеңдегі   
IY. Көлемі бақылаудан өткен, ішінара ақы төленуі тиіс жəне 
ақы төлеуге жатпайтын, есепті кезеңдегі емдеуге жатқызу 
жағдайларының тізбесі

  

БАРЛЫҒЫ   

оның ішінде МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтижесінің 
қол жеткізілген индикаторлары үшін қызметкерлерін ынталандыруға 

Р/с 
№ 

Түпкілікті нəтиже 
индикаторлары

Ақы төлеуге ұсынылды Ақы төлеуге 
қабылданды

Нысаналы 
көрсеткіш

Нақты 
көрсеткіш

Балдар-
дың 
саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Сома, теңге

Жиыны     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

IV. Өзге төлемдер/шегерулер

Р/с № Негізі Комиссияның шешіміне сəйкес
Төлемдер, сома теңге Шегерулер, сома теңге

ЖИЫНЫ

Ақы төлеуге ұсынылғанның барлығы _________________________ теңге; 
Қабылданды жиыны_____________________________ теңге;
Бұрын төленген авансты ұстауға сома ___________________________теңге
Қордың басшысы: ____________________________/_________________ 
  (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) /қолы) 
         (қағаз жеткізгіштегі хаттама үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі хаттама үшін)

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/___________________ 
                     (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) /қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі хаттама үшін)
 
Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі хаттама үшін)

Күні 20 ___ жылғы «_____» ____________.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 13-қосымша

Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілген 
қызметтердің актісі

 
 20 ___ жылғы «___» _________ №_______ 

20___ жылғы «___» ______ бастап 20___ жылғы «___» _____ дейінгі кезең 
20 ___ жылғы «___» _________ № ____ шарт бойынша

Қызметтер берушінің атауы: _____________________________ 
Шарт бойынша жалпы сома _________________________________________теңге, 
оның ішінде: 
Жедел медициналық көмек бойынша сома: ________________________________теңге
Санитариялық авиация бойынша сома:________________________________теңге
АЕК бойынша сома: ____________________________________________теңге
КДК бойынша сома: ______________________________________теңге
Мамандандырылған медициналық көмек бойынша сома: ___________________________

теңге
Онкологиялық науқастарға көрсетілетін медициналық көмек бойынша сома:
___________________________теңге
Ауыл халқына көрсетілетін медициналық көмек бойынша сома::
___________________________теңге
Төленген аванстың жалпы сомасы _________________________________теңге
Көрсетілген қызметтердің жалпы құны ___________________________теңге

I. Жедел медициналық көмек
Шарт бойынша жедел медициналық көмек бойынша сома: 
________________________________теңге

Жұмыстардың (қызметтердің) атауы Ақы төлеуге 
ұсынылды, теңге

Ақы төлеуге 
қабылданды, теңге

1 2 3
Жедел медициналық көмек көрсеткені үшін:

ІІ. Санитариялық авиация нысанындағы медициналық көмек

Р/с 
№

Қызметтердің атауы Ақы төлеуге ұсынылды Ақы төлеуге қабылданды
Қызметтердің саны 

(сағат, мин.)
Сома, 
теңге

Қызметтердің саны 
(сағат, мин.)

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6

Жиыны: 
III. Амбулаториялық-емханалық көмек 

Шарт бойынша АЕК бойынша сома: 
___________________________________________________ теңге
Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) жалпы құны:
________________________теңге
Бекітілген халықтың саны _________________________адам
оның ішінде ауыл халқы _________________________ адам*
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі 
айына___________теңге;
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі 
айына (ауыл) _________ теңге*
Жыныстық-жастық түзету коэффициенті ________;
Халық тығыздығы коэффициенті ________;
Ауылды жерде жұмыс істегені үшін үстеме ақыны есептеу коэффициенті ________;
Жылу беру маусымының ұзақтығын есептеу коэффициенті ________;
Экологиялық апат аймақтарында 1 тұрғынның жұмыс істегені үшін сома айына:_________

теңге; «БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы амбулаториялық-
емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив айына:___ 
теңге, оның ішінде: 

«БХТ» порталында тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы 
АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті айына 
___________теңге;

БХТ» порталында тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 
сомасы айына ____________ теңге.

«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы ауыл халқына 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы нор-
матив айына: ___ теңге*, оның ішінде: 

«БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы 
АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті айына 
(ауыл)___________теңге*;

БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 
сомасы айына ____________ теңге.

Р/с 
№ 

Атауы Ақы төлеуге ұсынылды  Ақы төлеуге қабылданды
халықтың саны/ 
қызметтердің 

саны

сома, 
тенге

халықтың саны/ 
қызметтердің 

саны

сома, 
тенге

1 Бекітілген халыққа 
амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсетуге барлығы

    

1.1. амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсетуге

    

1.2. бағалау индикаторларының 
негізінде қызметінің қол 
жеткізілген түпкілікті 
нəтижелері үшін 
медициналық-санитариялық 
алғашқы көмек көрсететін 
ұйымның қызметкерлерін 
ынталандыруға

1.3. амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсетуге арналған 
кешенді жан басына 
шаққандағы нормативке 
қосылмаған консультациялық-
диагностикалық қызметтер 
көрсетуге

1.4. əскери қызметте тұрудың 
шекті жасына жетуі бой-
ынша əскери қызметтен 
босатылған, сондай-ақ жи-
ырма жыл жəне одан да көп 
жыл еңбек сіңірген адамдарды 
қоса, əскери қызметшілерге, 
арнаулы мемлекеттік жəне 
құқық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне көрсетілетін 
медициналық қызметтер үшін

МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтижесінің қол жеткізіл-
ген индикаторлары үшін қызметкерлерді ынталандыруға арналған сома

Р/с 
№ 

Қызметті 
бағалау 
индика-
торлары

Ақы төлеуге ұсынылды  Ақы төлеуге 
қабылданды

Нысаналы 
көрсеткіш

Нақты 
көрсеткіш

Балдар-
дың саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге Сома, теңге

Жиыны     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

IV. Консультациялық-диагностикалық медициналық көмек

Р/с 
№

Қызметтердің атауы Шот-тізілім бойынша ақы 
төлеуге ұсынылды  

Ақы төлеуге 
қабылданды

Қызметтердің 
саны

Сома 
(теңге)

Қызметтердің 
саны

Сома 
(теңге)

1 2 3 4 5 6
Консультациялық-диагностикалық 
медициналық көмек көрсеткені 
үшін барлығы

V. Стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық көмек
Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) жалпы құны: 
__________________________теңге

Ақы төлеу түрі: клиникалық-шығынды топтар бойынша.
Базалық тарифтің (мөлшерлеменің) құны: 
___________________________________________теңге

№ 
п/п Атауы

Шот-тізілім бойынша ақы 
төлеуге ұсынылды  

Сызықтық шкала мен са-
раптаманы ескере отырып, 
ақы төлеуге қабылданды

Емделіп шыққан 
науқастардың 

(адамдардың) саны
Сома 

(теңге)
Емделіп шыққан 
науқастардың 

(адамдардың) саны
Сома 

(теңге)

1 2 3 4 5 6
1 Мамандандырылған 

медициналық көмек 
бойынша жағдайлардың 
барлығы, оның ішінде:

1.1 стационарлық көмектің 
барлығы, оның ішінде:

1.1.1 бейін бойынша 
қызметтер:

1.1.2 ЖТМҚ қолдана отырып, 
көрсетілетін қызметтер:

1.2 стационарды алмасты-
ратын көмектің барлығы, 
оның ішінде:

1.2.1 бейін бойынша 
қызметтер:

1.2.2 ЖТМҚ қолдана отырып, 
көрсетілетін қызметтер:

Ақы төлеу түрі: нақты шығындар бойынша

№ п/п Атауы Шот-тізілім бойынша ақы 
төлеуге ұсынылды  

Сыз
қтық шкала мен сарапта-
маны ескере отырып, ақы 
төлеуге қабылданды

Емделіп шыққан 
науқастардың 

(адамдардың) саны

Сома 
(теңге)

Емделіп шыққан 
науқастардың 

(адамдардың) саны

Сома 
(теңге)

1 2 3 4 5 6
1 Мамандандырылған 

медициналық 
көмек бойынша 
жағдайлардың 
барлығы, оның ішінде:

1.1 стационарлық көмектің 
барлығы, оның ішінде:

1.1.1 бейін бойынша 
қызметтер:

1.1.2 ЖТМҚ қолдана оты-
рып, көрсетілетін 
қызметтер:

1.2 стационарды алма-
стыратын көмектің 
барлығы, оның ішінде:

1.2.1 бейін бойынша 
қызметтер:

1.2.2 ЖТМҚ қолдана оты-
рып, көрсетілетін 
қызметтер:

Ақы төлеу түрі: бір емделіп шыққан жағдай үшінжағдай есептік орташа құн бойынша/
төсек-күндер бойынша.

Есептік орташа құн бойынша емделіп шыққан жағдай үшін құны: _____________ теңге,
1 төсек-күннің құны: ____________теңге.

Р/с 
№ Атауы

Шот-тізілім бойынша ақы 
төлеуге ұсынылды  

Сызықтық шкала мен сарап-
таманы ескере отырып, ақы 

төлеуге қабылданды
Емделіп 
шыққан 

науқастардың 
(адамдардың) 

саны

Тө
се
к-

кү
нд
ер
ді
ң 

са
ны

Со
ма

 
(т
ең
ге

) Емделіп 
шыққан 

науқастардың 
(адамдардың) 

саны

Тө
се
к-

кү
нд
ер
ді
ң 

са
ны

Со
ма

 
(т
ең
ге

)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мамандандырылған 

медициналық көмек 
көрсету, оның ішінде:

1.1. мамандандырылған 
стационарлық 
медициналық көмек

Ақы төлеу түрі: медициналық-экономикалық тарифтер бойынша: 
емдеу блоктары/сызбалары бойынша

№ Емдеу 
блогының/
сызбасының 

атауы

Емдеу кур-
сы блогының 
(сызбасының) 

құны

Шот-тізілім бойынша ақы 
төлеуге ұсынылды  

Ақы төлеуге 
қабылданды

Жағдайлардың 
саны

Сома, 
теңге

Жағдайлардың 
саны

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7

ЖИЫНЫ

Онкологиялық аурулары бар балалар үшін оңалту:

№ Тарифтің 
атауы

Шот-тізілім бойынша ақы төлеуге 
ұсынылды  

Ақы төлеуге қабылданды

Жағдайлардың саны Сома, теңге Жағдайлардың саны Сома, теңге
1 2 3 4 5 6

ЖИЫНЫ Х Х

Онкологиялық науқастарға медициналық көмек

№
ПР/с 
№ 

Атауы Есепті кезеңнің 
соңында ОНЭТ-
те тіркелген 
онкологиялық 
науқастардың 

саны

Есепті кезеңнің 
соңында ОНЭТ-
те тіркелген  
онкологиялық 
науқастардың 

ортатізімдік саны

Ақы 
төлеуге 

ұсынылды, 
теңге

Ақы 
төлеуге 
қабыл-
данды, 
теңге

  А 1 2 3 4 5
 1.  Тегін медициналық 

көмектің кепілдік бе-
ріл ген көлемі шеңбе -
рінде онколо гиялық 
науқастарға меди-
циналық көмек көрсету

    

Ақы төлеу түрі: нақты шығындар бойынша 

Р/с 
№ Атауы

Онкологиялық 
науқастарға 
химиопре-
параттарды 
қолдану

Онкологиялық 
науқастарға 
таргеттік пре-
параттарды 
қолдану

Сəулелік 
терапия 
көрсету

Барлығы

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

Ақ
ы 
тө
ле
уг
е 

ұс
ын

ыл
ды

, т
ең
ге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Мамандандырылған 

медициналық көмек бойынша 
барлығы, оның ішінде:
- амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсету кезінде

х х

оның ішінде: ЖТМҚ қолдана 
отырып

х х Х х х х

- стационарлық медициналық 
көмек көрсету кезінде
оның ішінде: ЖТМҚ қолдана 
отырып

Х х

- стационарды алмастыратын 
медициналық көмек көрсету 
кезінде
оның ішінде: ЖТМҚ қолдана 
отырып

Х х

Ақы төлеу түрі: клиникалық-шығынды топтар бойынша (еркін таңдау құқығын іске асыру 
кезінде онкологиялық науқастарға (диагнозын нақтылауға жіберілген ісік алды аурулары бар 
науқастарға) медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету мақсатында 
медициналық қызметтер көрсету)

Базалық тарифтің (мөлшерлеменің) құны__________ теңге
Түзету коэффициенттері: _______________

Топтың 
нөмірі

Ақы төлеуге ұсынылды Ақы төлеуге қабылданды

Р/с 
№

Атауы Емделіп шыққан 
науқастардың 

саны

Сома, 
теңге

Емделіп шыққан 
науқастардың 

саны

Сома, 
теңге

1 2 3 4 5 6 7
1 Мамандандырылған 

медициналық 
көмек бойынша 
жағдайлардың 
барлығы, оның 
ішінде:

1.1 стационарлық 
көмек барлығы

1.2 стационарды ал-
мастыратын көмек 
барлығы

Аудандық маңызы бар жəне ауыл денсаулық сақтау субъектілеріне көрсетілетін медицина-
лық қызметтер

Бекітілген халықтың саны  _________________________адам
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі айына___________теңге;
Жыныстық-жастық түзету коэффициенті ________;
Халық тығыздығы коэффициенті ________;
Ауылды жерде жұмыс істегені үшін үстеме ақыны есептеу коэффициенті ________;
Жылу беру маусымының ұзақтығын есептеу коэффициенті  ________;
Экологиялық апат аймақтарында 1 тұрғынның жұмыс істегені үшін сома айына:
_________теңге;
1 тұрғынға шаққандағы стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық 

көмек көрсетуге арналған сома______________теңге;
«Бекітілген халық тіркелімі» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы ауыл 

халқына арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив айына: ___ теңге, оның ішінде: 
 «Бекітілген халық тіркелімі» порталында тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға 

шаққандағы АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті 
айына ___________теңге;

« Бекітілген халық тіркелімі» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға 
шаққандағы КЖНЫК сомасы айына ____________теңге.

№
п/п

атауы Ақы төлеуге ұсынылды Ақы төлеуге қабылданды
халықтың саны/
қызметтердің 

саны

сома, 
теңге

халықтың саны/
қызметтердің 

саны

сома, 
теңге

1 Бекітілген халыққа тегін 
медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде 
медициналық көмек көрсетуге 
барлығы, оның ішінде

1.1. медициналық көмек көрсетуге:     
1.2. бағалау индикаторларының 

негізінде қызметінің қол 
жеткізілген түпкілікті 
нəтижелері үшін медициналық-
санитариялық алғашқы 
көмек көрсететін ұйымның 
қызметкерлерін ынталандыруға

    

1.3. амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсетуге арналған 
кешенді жан басына 
шаққандағы нормативке 
қосылмаған консультациялық-
диагностикалық қызметтер 
көрсетуге

1.4. əскери қызметшілерге, арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау 
органдарының қызметкерлеріне 
көрсетілетін медициналық 
қызметтер үшін 

МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтижесінің қол 
жеткізілген индикаторлары үшін қызметкерлерін ынталандыруға арналған сома

Р/с 
№

Қызметті 
бағалау 
индика-
торл
ры

Ақы төлеуге ұсынылды Ақы төлеуге 
қабылданды

Нысаналы 
көрсеткіш

Нақты 
көрсеткіш

Балдар-
дың саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Сома, теңге

Жиыны     
1     
2     
3     
4     
5     
6     
Ақы төлеуге қабылданғанның барлығы: _____________ теңге, оның ішінде:
ұсталған сома:________________теңге,  оның ішінде:
медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 

сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеу нəтижелері бойынша: _____________ теңге;
медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 

сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеу нəтижелері бойынша қор ұстап қалған 
(шешіп алған)_________теңге;

денсаулық сақтау субъектісі көрсеткен медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойын-
ша шарттық міндеттемелерді денсаулық сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеу 
нəтижелері бойынша қор ұстап қалған (шешіп алған) жəне қор ағымдағы қаржы жылының өткен 
есепті кезеңдерінде ақы төлеуге қабылдамаған ______________теңге;

ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінде медициналық қызметтер көрсету саласындағы 
мемлекеттік бақылау нəтижелері бойынша қор ұстап қалған (шешіп алған)_________теңге;

денсаулық сақтау субъектісі көрсеткен медициналық қызметтер көрсету саласындағы 
мемлекеттік бақылау нəтижелері бойынша қор ұстап қалған (шешіп алған) жəне  қор ағымдағы 
қаржы жылының өткен есепті кезеңдерінде ақы төлеуге қабылдамаған ______________теңге;

шарттың жоспарлы сомасынан асқаны үшін сызықтық шкала бойынша: _____________ 
теңге;

қабылданған сома: _____________ теңге, оның ішінде:
медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 

сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеуден жəне медициналық қызметтер көрсету 
саласындағы мемлекеттік бақылаудан өткен алдын алуға болмайтын өлім жағдайлары бар 
өткен кезеңдегі емделіп шыққан жағдайлар үшін: ________________ теңге;

медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 
сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеуден жəне медициналық қызметтер көрсету 
саласындағы мемлекеттік бақылаудан өткен, Шарттың талаптарынан тыс көрсетілген  өткен 
кезеңдегі емделіп шыққан жағдайлар үшін: ________________ теңге;

Қордың шешімі бойынша сома: ___________ теңге, оның ішінде:
төлемдер: _____________ теңге,
шегерулер: _____________ теңге.
 Бұрын төленген авансты ұстап қалуға сома: _____________ теңге;
Келесі кезеңде ұстап қалуға тиісті, бұрын төленген аванстың қалдығы: _____________ теңге;
Аударуға есептелгеннің жиыны: _____________ теңге.

Тапсырыс беруші:
______________________        
(денсаулық сақтау субъектісінің 
атауы)
Мекенжайы: ____________________
БСН: __________________________
ЖСН: __________________________
БСК: ___________________________
_______________________________
            (бенефициардың атауы)
Коды: __________________________
КБЕ: ___________________________
Басшы:______________/___________
(Тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса)/қолы)
(қағаз жеткізгіштегі акт үшін)
Мөрдің орны (бар болса) 
(қағаз жеткізгіштегі акт үшін)

Қызметтер беруші:______________
______________________________
 (денсаулық сақтау субъектісінің 
атауы)
Мекенжайы:__________________
БСН: _______________________
ЖСН: _______________________
БСК: ________________________
Банктің атауы:_________________
_____________________________
______________________________
КБЕ:__________________________
Басшы:________________/
________________
(Тегі, аты, əкесінің аты 
(бар болса)/қолы)
(қағаз жеткізгіштегі акт үшін)
Мөрдің орны (бар болса)/(қағаз 
жеткізгіштегі акт үшін)

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына  14-қосымша

 Нысан
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде 

көрсетілген қызметтердің актісі
 

 20 ___ жылғы «___» _________ №_______ 
20___ жылғы «___» ______ бастап 20___ жылғы «___» _____ дейінгі кезең 

20 ___ жылғы «___» _________ № ____ шарт бойынша

Қызметтер берушінің атауы: _____________________________ 
Шарт бойынша жалпы сома _________________________________________теңге, 
оның ішінде: 
АЕК бойынша сома: ____________________________________________теңге
КДК бойынша сома: ______________________________________теңге
Мамандандырылған медициналық көмек бойынша сома: 
___________________________теңге
Ауыл халқына көрсетілетін медициналық көмек бойынша сома 
_________________________________теңге 

I. Амбулаториялық-емханалық көмек 

Шарт бойынша АЕК бойынша сома: 
___________________________________________________ теңге
Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) жалпы құны:
________________________теңге
Бекітілген халықтың саны _________________________адам
оның ішінде ауыл халқы _________________________ адам*
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі айына___________теңге;
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі 
айына (ауыл) _________ теңге*
Жыныстық-жастық түзету коэффициенті ________;
Халық тығыздығы коэффициенті ________;
Ауылды жерде жұмыс істегені үшін үстеме ақыны есептеу коэффициенті ________;
Жылу беру маусымының ұзақтығын есептеу коэффициенті ________;
Экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін 1 тұрғынға шаққандағы сома 

айына:_________теңге; «БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы нор-
матив айына:___ теңге, оның ішінде: 

«БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы 
АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті айына 
___________теңге;

«БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 
сомасы айына ____________ теңге.

«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы ауыл халқына амбулатория-
лық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы норматив айына: 
___ теңге*, оның ішінде: 

«БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК 
кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті айына (ауыл) 
___________теңге*;

«БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 
сомасы айына ____________ теңге.
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(Жалғасы. Басы 37-40-беттерде) 

(Жалғасы 42-бетте) 

Р/с 
№ 

Атауы Ақы төлеуге ұсынылды  Ақы төлеуге қабылданды
халықтың саны/ 
қызметтердің 

саны

сома, 
тенге

халықтың саны/ 
қызметтердің 

саны

сома, 
тенге

1 Бекітілген халыққа 
амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсетуге барлығы

    

1.1. амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсетуге

    

1.2. бағалау индикаторларының 
негізінде қызметінің қол жеткі-
зілген түпкілікті нəтиже лері 
үшін медициналық-санита-
риялық алғашқы көмек 
көрсететін ұйым ның қыз-
меткерлерін ынталандыруға

1.3. амбулаториялық-емхана-
лық көмек көрсетуге арнал-
ған кешенді жан басына 
шаққандағы норматив-
ке қосылмаған консуль-
тациялық-диагностикалық 
қызметтер көрсетуге

1.4. əскери қызметшілерге, ар-
наулы мемлекеттік жəне 
құқық қорғау органдарының 
қызметкерлеріне көрсетілетін 
медициналық қызметтер үшін
МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтижесінің қол 
жеткізілген индикаторлары үшін қызметкерлерді ынталандыруға арналған сома

Р/с 
№ 

Қызметті 
бағалау 

индикатор-
лары

Ақы төлеуге ұсынылды  Ақы төлеуге 
қабылданды

Нысаналы 
көрсеткіш

Нақты 
көрсеткіш

Балдардың 
саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Сома, теңге

Жиыны     
1     
2     
3    

4     
5     
6     
ІІ. Консультациялық-диагностикалық медициналық көмек

Р/с 
№

Қызметтердің атауы Шот-тізілім бойынша ақы 
төлеуге ұсынылды  

Ақы төлеуге қабылданды

Қызметтердің 
саны

Сома (теңге) Қызметтердің 
саны

Сома (теңге)

1 2 3 4 5 6
Консультациялық-
диагностикалық көмек 
көрсеткені үшін барлығы

ІІІ. Стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық көмек
Орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) жалпы құны: 
__________________________теңге
Ақы төлеу түрі: клиникалық-шығынды топтар бойынша.
Базалық тарифтің (мөлшерлеменің) құны: 
___________________________________________теңге

№ п/п Атауы

Шот-тізілім бойынша ақы 
төлеуге ұсынылды  

Сызықтық шкала мен сарап-
таманы ескере отырып, ақы 

төлеуге қабылданды
Емделіп шыққан 
науқастардың 
(адамдардың) 

саны

Сома 
(теңге)

Емделіп шыққан 
науқастардың 
(адамдардың) 

саны
Сома (теңге)

1 2 3 4 5 6
1 Мамандандырылған 

медициналық 
көмек бойынша 
жағдайлардың 
барлығы, оның ішінде:

1.1 стационарлық көмектің 
барлығы, оның 
шінде:

1.1.1 бейін бойынша 
қызметтер:

1.1.2 ЖТМҚ қолдана оты-
рып, көрсетілетін 
қызметтер:

1.2 стационарды алма-
стыратын көмектің 
барлығы, оның ішінде:

1.2.1 бейін бойынша 
қызметтер:

1.2.2 ЖТМҚ қолдана оты-
рып, көрсетілетін 
қызметтер:      

Ақы төлеу түрі: нақты шығындар бойынша

№ п/п Атауы Шот-тізілім бойынша ақы 
төлеуге ұсынылды  

Сызықтық шкала мен са-
раптаманы ескере отырып, 
ақы төлеуге қабылданды

Емделіп шыққан 
науқастардың 
(адамдардың) 

саны

Сома 
(теңге)

Емделіп шыққан 
науқастардың 
(адамдардың) 

саны

Сома 
(теңге)

1 2 3 4 5 6
1 Мамандандырылған 

медициналық көмек бойын-
ша жағдайлардың барлығы, 
оның ішінде:

1.1 стационарлық көмектің 
барлығы, оның ішінде:

1.1.1 бейін бойынша қызметтер:
1.1.2 ЖТМҚ қолдана отырып, 

көрсетілетін қызметтер:
1.2 стационарды алмастыра-

тын көмектің барлығы, оның 
ішінде:

1.2.1 бейін бойынша қызметтер:
1.2.2 ЖТМҚ қолдана отырып, 

көрсетілетін қызметтер:
Ақы төлеу түрі: бір емделіп шыққан жағдай үшін, есептік орташа құн бойынша/төсек-

күндер бойынша.
Есептік орташа құн бойынша емделіп шыққан жағдай үшін құны: _____________ теңге,
1 төсек-күннің құны: ____________теңге.

Р/с 
№ Атауы

Шот-тізілім бойынша ақы 
төлеуге ұсынылды  

Сызықтық шкала мен сарап-
таманы ескере отырып, ақы 

төлеуге қабылданды
Емделіп 
шыққан 

науқастардың 
(адамдардың) 

саны

Тө
се
к-

кү
нд
ер
ді
ң 

са
ны

Со
ма

 
(т
ең
ге

) Емделіп 
шыққан 

науқастардың 
(адамдардың) 

саны

Тө
се
к-

кү
нд
ер
ді
ң 

са
ны

Со
ма

 
(т
ең
ге

)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мамандандырылған 

медициналық көмек 
көрсету, оның ішінде:

1.1. мамандандырылған 
стационарлық 
медициналық көмек

   Аудандық маңызы бар жəне ауыл денсаулық сақтау субъектілеріне көрсетілетін 
медициналық қызметтер

Бекітілген халықтың саны  _________________________адам
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі 
айына___________теңге;
Жыныстық-жастық түзету коэффициенті ________;
Халық тығыздығы коэффициенті ________;
Ауылды жерде жұмыс істегені үшін үстеме ақыны есептеу коэффициенті ________;
Жылу беру маусымының ұзақтығын есептеу коэффициенті  ________;
Экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін 1 тұрғынға шаққандағы сома айы-

на:_________теңге;
1 тұрғынға шаққандағы стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық 

көмек көрсетуге арналған сома______________теңге;
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы ауыл халқына арналған 

кешенді жан басына шаққандағы норматив айына: 
___ ______________теңге, оның ішінде: 
«БХТ» порталында тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы 

АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті айына 
___________теңге; 

БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 
сомасы айына ____________ теңге.

Р/с 
№

атауы Ақы төлеуге ұсынылды Ақы төлеуге қабылданды
халықтың саны/
қызметтердің 

саны

сома, 
теңге

халықтың 
саны/қызмет-
тердің саны

сома, 
теңге

1 Бекітілген халыққа тегін 
медициналық көмектің кепілдік 
берілген көлемі шеңберінде 
медициналық көмек көрсетуге 
барлығы, оның і
інде

1.1. медициналық көмек көрсетуге:     
1.2. бағалау индикаторларының 

негізінде қызметінің қол 
жеткізілген түпкілікті 
нəтижелері үшін медициналық-
санитариялық алғашқы 
көмек көрсететін ұйымның 
қызметкерлерін ынталандыруға

    

1.3. амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсетуге арналған 
кешенді жан басына 
шаққандағы нормативке 
қосылмаған консультациялық-
диагностикалық қызметтер 
көрсетуге

1.4. əскери қызметшілерге, арнаулы 
мемлекеттік жəне құқық қорғау 
органдарының қызметкерлеріне 
көрсетілетін медициналық 
қызметтер үшін

МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтижесінің қол 
жеткізілген индикаторлары үшін қызметкерлерін ынталандыруға арналған сома

Р/с 
№

Қызметт 
бағалау индика-

торлары

Ақы төлеуге ұсынылды Ақы төлеуге 
қабылданды

Нысаналы 
көрсеткіш

Нақты 
көрсеткіш

Балдар-
дың 
саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Сома, теңге

Жиыны     
1     
2     
3     
4     
5     
6     
Ақы төлеуге қабылданғанның барлығы: _____________ теңге, оның ішінде:
ұсталған сома:________________теңге,  оның ішінде:
медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 

сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеу нəтижелері бойынша: _____________ теңге;
медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 

сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеу нəтижелері бойынша қор ұстап қалған 
(шешіп алған)_________теңге;

денсаулық сақтау субъектісі көрсеткен медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойын-
ша шарттық міндеттемелерді денсаулық сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеу 
нəтижелері бойынша қор ұстап қалған (шешіп алған) жəне қор ағымдағы қаржы жылының өткен 
есепті кезеңдерінде ақы төлеуге қабылдамаған ______________теңге;

ағымдағы қаржы жылының есепті кезеңінде медициналық қызметтер көрсету саласындағы 
мемлекеттік бақылау нəтижелері бойынша қор ұстап қалған (шешіп алған)_________теңге;

денсаулық сақтау субъектісі көрсеткен медициналық қызметтер көрсету саласындағы 
мемлекеттік бақылау нəтижелері бойынша қор ұстап қалған (шешіп алған) жəне  қор ағымдағы 
қаржы жылының өткен есепті кезеңдерінде ақы төлеуге қабылдамаған ______________теңге;

шарттың жоспарлы сомасынан асқаны үшін сызықтық шкала бойынша: _____________ 
теңге;

қабылданған сома: _____________ теңге, оның ішінде:
медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 

сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеуден жəне медициналық қызметтер көрсету 
саласындағы мемлекеттік бақылаудан өткен алдын алуға болмайтын өлім жағдайлары бар 
өткен кезеңдегі емделіп шыққан жағдайлар үшін: ________________ теңге;

медициналық көмектің сапасы мен көлемі бойынша шарттық міндеттемелерді денсаулық 
сақтау субъектілерінің орындауын мониторингтеуден жəне медициналық қызметтер көрсету 
саласындағы мемлекеттік бақылаудан өткен, Шарттың талаптарынан тыс көрсетілген  өткен 
кезеңдегі емделіп шыққан жағдайлар үшін: ________________ теңге;

Қордың шешімі бойынша сома: ___________ теңге, оның ішінде:
төлемдер: _____________ теңге,
шегерулер: _____________ теңге.

Бұрын төленген авансты ұстап қалуға сома: _____________ теңге;
Келесі кезеңде ұстап қалуға тиісті, бұрын төленген аванстың қалдығы: _____________ теңге;
Аударуға есептелгеннің жиыны: _____________ теңге.

Тапсырыс беруші:
_________________________________

(атауы)
Мекенжайы: ______________________
БСН: ____________________________
ЖСН: ____________________________
БСК: _____________________________
_________________________________
               (бенефициардың атауы)
Коды: ____________________________
КБЕ: _____________________________
Басшы:_____________________/
________________
(Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
(қағаз жеткізгіштегі акт үшін)
Мөрдің орны (бар болса) (қағаз 
жеткізгіштегі акт үшін)

Қызметтер беруші:
______________________________
           (денсаулық сақтау 
субъектісінің атауы)
Мекенжайы:____________________
БСН: _________________________
ЖСН: _________________________
БСК: _________________________
Банктің атауы:_________________
______________________________
______________________________
КБЕ:__________________________
Басшы:_____________________/
 ___________ 
(Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/
қолы) (қағаз жеткізгіштегі акт үшін) 
Мөрдің орны (бар болса)/(қағаз 
жеткізгіштегі акт үшін)

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 15-қосымша

 Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берліген көлемі шеңберінде 
жедел медициналық көмек қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілім

 20 ___ жылғы «___» _________ №_______
 20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең 

20___жылғы «__»_________№_______шарт бойынша

Денсаулық сақтау субъектісінің атауы: _______________________ 
Бір тарифтің құны_____теңге

Р/с № Атауы Қызметтердің саны Ақы төлеуге ұсынылды, теңге
1 2 3 4
1. Жедел медициналық көмек 

көрсеткені үшін барлығы
 

Ақы төлеуге жиыны:________________________________тенге 
Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
                  (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: 
     _________________________________ /________________
  (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
20___ жылғы «_____»_________ 
Осы шот-тізілімге жедел медициналық көмектің көрсетілген қызметтерінің тізілімі қоса 

беріледі.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жедел медициналық 
көмек қызметтерін көрсеткені үшін шот- тізілімге кесте

Нысан
Жедел медициналық көмектің көрсетілген қызметтерінің тізілімі

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең 

Р/с 
№ 

Қызметтің атауы Қызметтің құны, теңге Қызметтердің 
саны

Сома, 
теңге

А 1 2 3 4
1 Жедел медициналық көмек 

көрсеткені үшін барлығы:
   

Барлығы 
Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________
                (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: 
_________________________________ /________________
 (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
20___ жылғы «_____»_________ 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 16-қосымша

 Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
санитариялық авиация нысанында көрсетілген қызметтер үшін шот-тізілім

 
Қызметтер берушінің атауы: __________________________
20___ жылғы «___» ______ бастап 20___ жылғы «___» _____ дейінгі кезең
 

Р/с № Ұшу 
күні

Көліктік 
қызметтер 

түрі

Баратын 
жері

Көліктік 
қызметтер

Медициналық 
қызметтер

Ақы 
төлеуге 

ұсынылды 
(теңге)

Сағаттың 
саны*

Құны 
(теңге)

Сағаттың 
саны**

Құны 
(теңге)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
  тікұшақпен       
        
  ұшақпен       
         
БАРЛЫҒЫ      

* рейстік маршрутта жүрген жағдайда 5-баған толтырылмайды 
** ұшқан сəттен бастап

Ақы төлеуге жиыны:________________________________теңге 
Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
 (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: 
  _________________________________ /________________ 
 (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса)/ қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
20___ жылғы «_____»_________

Осы шот-тізілімге санитариялық авиация бойынша көрсетілген қызметтердің тізілімі 
қоса беріледі. 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде санитариялық авиа-
ция нысанында көрсетілген қызметтер үшін шот-тізілімге кесте

Нысан

Санитариялық авиация бойынша көрсетілген қызметтердің тізілімі

Қызметтер берушінің атауы: __________________________
20___ жылғы «___» ______ бастап 20___ жылғы «___» _____ дейінгі кезең
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№ 
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 * рейстік маршрутпен барған жағдайда 12-баған толтырылмайды 
 
Ақы төлеуге жиыны:________________________________теңге 
Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________
  (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: 
  _________________________________ /________________ 
 (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса)/ қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
20___ жылғы «_____»_________

Осы шот-т ізілімге санитариялық авиация бойынша көрсетілген қызметтердің тізілімі 
қоса беріледі. 

 20___ жылғы «_____» _________

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 17-қосымша

Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін 

шот-тізілім

20 ___ жылғы «___» _________ №_______
20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең 

20___жылғы «__»_________№_______шарт бойынша

Қызметтер берушінің атауы: ______________________
Бекітілген халықтың саны _____________________________________ адам
оның ішінде ауыл халқы _____________________________________ адам*
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі 
айына_________ теңге;
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі 
айына (ауыл) _________ теңге*;
Жыныстық-жастық түзету коэффициенті ________;
Халық тығыздығы коэффициенті ________;
Ауылды жерде жұмыс істегені үшін үстеме ақыны есептеу коэффициенті ________;
Жылу беру маусымының ұзақтығын есептеу коэффициенті ________;
Экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін 1 тұрғынға шаққандағы сома ай-

ына ______________теңге; «БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы нор-
матив айына: ________________теңге, оның ішінде: 

«БХТ» порталында тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы 
АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті айына 
___________теңге;

БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 
сомасы айына ____________ теңге.

«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы ауыл халқына 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы 
нормативі айына (ауыл): ___ теңге*, оның ішінде: 

«БХТ» порталында тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы 
АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті айына 
___________теңге*;

БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 
сомасы айына ____________ теңге.

Р/с № Атауы Ақы төлеуге 
ұсынылды (теңге)

А Б В
1. Бекітілген халыққа амбулаториялық-емханалық көмек 

көрсетуге барлығы, оның ішінде:
1.1. амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге
1.2. бағалау индикаторларының негізінде қызметінің қол 

жеткізілген түпкілікті нəтижелері үшін медициналық-
санитариялық алғашқы көмек көрсететін ұйымның 
қызметкерлерін ынталандыруға

1.3. консультациялық-диагностикалық қызметтер көрсетуге
1.4.  əскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық 

қорғау органдарының қызметкерлеріне көрсетілетін 
медициналық қызметтер үшін

Ақы төлеуге жиыны:
Ескертпе:
АЕК – амбулаториялық-емханалық көмек;
МСАК –медициналық-санитариялық алғашқы көмек;
КЖНЫК – кешенді жан басына шаққандағы нормативтің ынталандырушы компоненті;
БХТ – Бекітілген халық тіркелімі.

Қызметтер берушінің басшысы:________________________/______________ 
 (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Қызметтер берушінің бас бухгалтері:__________________ /____________ 
 (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 20__жылғы «_____»________

Осы шот-тізілімге мынадай қосымшалар қоса беріліп отыр: 
Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде амбулаториялық-

емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 1-кестеге сəйкес 
нысан бойынша «Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері бойынша бекітілген халық 
санының динамикасы мен құрылымы туралы деректер;

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 2-кестеге сəйкес 
нысан бойынша МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің қол жеткізілген 
түпкілікті нəтиже индикаторлары үшін қызметкерлерін ынталандыруға арналған сома;

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 3-кестеге сəйкес 
нысан бойынша МСАК-тың көрсетілген қызметтерінің тізілімі;

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 4-кестеге сəйкес 
нысан бойынша амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына 
шаққандағы нормативке қосылмаған көрсетілген КДҚ тізілімі;

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 5-кестеге сəйкес 
нысан бойынша бірлесіп орындаушыны қатыстырмай көрсетілген КДҚ тізілімі.

Ескертпе: * деректер бекітілген ауыл халқы бар қалалық маңызы бар МСАК субъектілері 
үшін енгізіледі.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 1-кесте

Нысан

«Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері бойынша 
бекітілген халық санының динамикасы мен құрылымы туралы деректер
20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

адам

Есепті 
кезеңнің 
басында 
бекітілген 
халықтың 
саны

Бекітілген халықтың 
саны

Бекітуден шығарылған халықтың саны Есепті 
кезеңнің 
соңында 
бекітілген 
халықтың 
саны

Жиыны оның ішінде 
еркін таңдау 
бойынша

Жиыны оның ішінде себептер бойынша
еркін таңдау 
бойынша бас 

тарту

қайтыс 
болу

қоныс 
ауда-
ру

Есепті кезеңнің соңындағы бекітілген халықтың жынысты-жастық құрылымы
Жасы Жиыны оның ішінде:

Ер адамдар Əйелдер
0-12 ай    

12 ай - 4 жас    
5-9 жас    

10-14 жас    
15-19 жас    
20-29 жас    
30-39 жас    
40-49 жас    
50-59 жас    
60-69 жас    

70 жас жəне 70-тен 
асқан

   

Жиыны:
Біз: 
1) есепті кезеңдегі бекітілген халықтың саны:
 жаңа туған нəрестелер бойынша: медициналық босандыру ұйымдары берген туу ту-

ралы медициналық куəліктердің жəне (немесе) əділет органдарында тіркелген туу туралы 
куəліктердің санына;

еркін таңдау бойынша: азаматтардың өтініштерінің жəне олардың жеке басын 
куəландыратын құжаттардың көшірмелерінің санына; аумақтық бөлу бойынша: (денсаулық 
сақтау басқармасының бұйрығы көрсетілсін) сəйкестігін; 2) бекітуден шығарылған халықтың 
санына: 

қайтыс болу бойынша: қайтыс болу/перинаталдық өлім туралы анықтамалардың санына; 
елден тысқары жерге қоныс аудару бойынша: азаматтардың өтініштерінің жəне олардың жеке 
басын куəландыратын құжаттардың көшірмелерінің санына сəйкестігін растаймыз. 

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________ 
      (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
         (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________
Тексерілді:
Ақпараттандыру субъектісінің басшысы 
  _______________________________/_______________
          (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________

Тегін медициналық көмектің кепілдік  берілген көлемі шеңберіндегі амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 2-кесте

Нысан
 

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 
денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтижесінің қол жеткізілген индикаторлары 

үшін қызметкерлерін ынталандыруға арналған сома
20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

Р/с 
№

Атауы Жоспарлы 
көрсеткіш

Ақы төлеуге ұсынылды 
(нақты көрсеткіш*)

1 Бекітілген халықтың саны, адам
2 Бір дəрігер лауазымына шаққандағы орта ме-

дицина персоналының саны, оның ішінде
 терапиялық учаскеде
 педиатриялық учаскеде
 отбасы дəрігерінің/жалпы практика дəрігерінің 

учаскесінде
3 Бекітілген халықтың 10 000 адамына 

шаққандағы əлеуметтік қызметкерлермен 
қамтамасыздығы

4 Бекітілген халықтың 10 000 адамына 
шаққандағы психологтармен қамтамасыздығы

5 Медициналық ұйымның коэффициенті

Р/с
№

Қызметті 
бағалау 
индика-
торлары

Жоспарлы көрсеткіш** Ақы төлеуге ұсынылды***
Нысаналы 
көрсеткіш

Балдар-
дың 
саны

Сома, 
теңге

Нақты 
көрсет-
кіш

Балдар-
дың 
саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Жиыны  х  Х
1
2
3
4
5
6
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________ 
      (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
         (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
        (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________

Ескертпе: *нақты көрсеткішті есептеу «Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері 
негізінде келтірілген **нысаналы көрсеткіштің мəні «ЖБНҚК» порталының деректеріне сəйкес 
келеді; балдардың саны 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық 
сақау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 23-бабы 2-тармағының бірінші бөлігі 
негізінде уəкілетті орган айқындаған тəртіпке сəйкес ең жоғары мəнде көрсетілген;

сомасы жасалған ТМККК шеңберінде медициналық қызметтер көрсетуге арналған шарт бой-
ынша деректердің негізінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық 
сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтиже индикаторлары бойынша бөлінген. ***деректер 
тапсырыс беруші «ЖБНҚК» порталында есепті кезеңді жапқаннан кейін «ЖБНҚК» порталының 
деректеріне сəйкес келеді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі амбулаториялық-
емханалық  көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 3-кесте

Нысан

Медициналық-санитариялық алғашқы көмектің көрсетілген қызметтерінің тізілімі * 
20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

р/с 
№

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің атауы Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, 
теңге**

А 1 2 3 4 5
1     

Барлығы:  
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________
 
Ескертпе: 
* деректер «Емхана ААЖ» АЖ деректерінің негізінде қалыптастырылады;
** сома есепті кезеңге ақы төлеуге əсер етпейді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 4-кесте

Нысан

Амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы 
нормативке қосылмаған көрсетілген консультациялық-диагностикалық қызметтердің тізілімі* 

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

р/с 
№

Қызметтің 
толық 
коды

Қызметтің атауы Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, 
теңге

А 1 2 3 4 5
1 КДҚ қызметтерінің бөлінісінде 

көрсетілсін 
2

     
Барлығы:   

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________
Ескертпе: 
* деректер «Емхана ААЖ» АЖ деректерінің негізінде қалыптастырылады.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 5-кесте

Нысан 

Бірлесіп орындаушыны қатыстырмай көрсетілген консультациялық-диагностикалық 
қызметтердің тізілімі*

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

р/с 
№

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің атауы Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, теңге

А 1 2 3 4 5
1      

Барлығы:   

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________

 Ескертпе: 
* деректер «Емхана ААЖ» АЖ деректерінің негізінде қалыптастырылады;
** сома есепті кезеңге ақы төлеуге əсер етпейді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 18-қосымша

 Нысан

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде амбулаториялық-емханалық 
көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілім

20 ___ жылғы «___» _________ №_______
20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең 

20___жылғы «__»_________№_______шарт бойынша

Қызметтер берушінің атауы: ______________________
Бекітілген халықтың саны _____________________________________ адам
оның ішінде ауыл халқы _____________________________________ адам*
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі 
айына_________ теңге;
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі 
айына (ауыл) _________ теңге*;
Жыныстық-жастық түзету коэффициенті ________;
Халық тығыздығы коэффициенті ________;
Ауылды жерде жұмыс істегені үшін үстеме ақыны есептеу коэффициенті ________;
Жылу беру маусымының ұзақтығын есептеу коэффициенті ________;
Экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін 1 тұрғынға шаққандағы сома ай-

ына ______________тенге; «БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы нор-
матив айына: ________________теңге, оның ішінде: 

«БХТ» порталында тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы 
АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті айына 
___________теңге;

БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 
сомасы айына ____________ теңге.

«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы ауыл халқына 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы 
нормативі айына (ауыл): ___ теңге*, оның ішінде: 

«БХТ» порталында тіркелген, МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы 
АЕК кешенді жан басына шаққандағы нормативінің кепілдік берілген компоненті айына 
___________теңге*;

БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 
сомасы айына ____________ теңге.

Р/с 
№ 

Атауы Ақы төлеуге 
ұсынылды (теңге)

А Б В
1. Бекітілген халыққа амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге 

барлығы, оның ішінде:
1.1. амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге
1.2. бағалау индикаторларының негізінде қызметінің қол жеткізілген 

түпкілікті нəтижелері үшін медициналық-санитариялық алғашқы 
көмек көрсететін ұйымның қызметкерлерін ынталандыруға

1.3. консультациялық-диагностикалық қызметтер көрсетуге
1.4.  əскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау 

органдарының қызметкерлеріне көрсетілетін медициналық 
қызметтер үшін

Ақы төлеуге жиыны:
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________

Осы шот-тізілімге мынадай қосымшалар қоса беріліп отыр: 
Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде амбулаториялық-емханалық 

көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 1-кестеге сəйкес нысан бой-
ынша «Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері бойынша бекітілген халық санының 
динамикасы мен құрылымы туралы деректер;

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде амбулаториялық-емханалық 
көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 2-кестеге сəйкес нысан бой-
ынша МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің қол жеткізілген түпкілікті нəтиже 
индикаторлары үшін қызметкерлерін ынталандыруға арналған сома;

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде амбулаториялық-емханалық 
көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 3-кестеге сəйкес нысан бой-
ынша МСАК-тың көрсетілген қызметтерінің тізілімі;

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде амбулаториялық-емханалық 
көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 4-кестеге сəйкес нысан бой-
ынша амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы 
нормативке қосылмаған көрсетілген КДҚ тізілімі;

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде амбулаториялық-емханалық 
көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 5-кестеге сəйкес нысан бой-
ынша бірлесіп орындаушыны қатыстырмай көрсетілген КДҚ тізілімі.

Ескертпе: * деректер бекітілген ауыл халқы бар қалалық маңызы бар МСАК субъектілері 
үшін енгізіледі

АЕК – амбулаториялық-емханалық көмек;
МСАК –медициналық-санитариялық алғашқы көмек;
КЖНЫК – кешенді жан басына шаққандағы нормативтің ынталандырушы компоненті;
БХТ – Бекітілген халық тіркелімі;
КДҚ – консультациялық-диагностикалық қызметтер.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 1-кесте

 Нысан

«Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері бойынша 
бекітілген халық санының динамикасы мен құрылымы туралы деректер

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

адам

Есепті 
кезеңнің 
басында 
бекітілген 
халықтың 
саны

Бекітілген 
халықтың саны Бекітуден шығарылған халықтың саны Есепті 

кезеңнің 
соңында 
бекітілген 
халықтың 
саныЖ

иы
ны оның ішінде 

еркін таңдау 
бойынша Ж

иы
ны

 оның ішінде себептер бойынша
еркін таңдау 
бойынша бас 

тарту
қайтыс 
болу

қоныс ау-
дару

Есепті кезеңнің соңындағы бекітілген халықтың жынысты-жастық құрылымы
Жасы Жиыны оның ішінде:

Ер адамдар Əйелдер
0-12 ай    

12 ай - 4 жас    
5-9 жас    

10-14 жас    
15-19 жас    
20-29 жас    
30-39 жас    
40-49 жас    
50-59 жас    
60-69 жас    

70 жас жəне 70-тен асқан    
Жиыны:

Біз: 
1) есепті кезеңдегі бекітілген халықтың саны:
 жаңа туған нəрестелер бойынша: медициналық босандыру ұйымдары берген туу ту-

ралы медициналық куəліктердің жəне (немесе) əділет органдарында тіркелген туу туралы 
куəліктердің санына;

еркін таңдау бойынша: азаматтардың өтініштерінің жəне олардың жеке басын куəланды-
ратын құжаттардың көшірмелерінің санына; аумақтық бөлу бойынша: (денсаулық сақтау 
басқармасының бұйрығы көрсетілсін) сəйкестігін; 2) бекітуден шығарылған халықтың санына: 

қайтыс болу бойынша: қайтыс болу/перинаталдық өлім туралы анықтамалардың санына; 
елден тысқары жерге қоныс аудару бойынша: азаматтардың өтініштерінің жəне олардың жеке 
басын куəландыратын құжаттардың көшірмелерінің санына сəйкестігін растаймыз. 

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________
Тексерілді:
Ақпараттандыру субъектісінің басшысы 
  _______________________________/_______________
             (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 20___ жылғы 
«_____»_________

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 2-кесте

 Нысан
 

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі 
қызметінің түпкілікті нəтижесінің қол жеткізілген индикаторлары үшін қызметкерлерін 

ынталандыруға арналған сома

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

Р/с 
№

Атауы Жоспарлы 
көрсеткіш

Ақы төлеуге ұсынылды 
(нақты көрсеткіш*)

1 Бекітілген халықтың саны, адам
2 Бір дəрігер лауазымына шаққандағы орта меди-

цина персоналының саны, оның ішінде
 терапиялық учаскеде
 педиатриялық учаскеде
 отбасы дəрігерінің/жалпы практика дəрігерінің 

учаскесінде
3 Бекітілген халықтың 10 000 адамына 

шаққандағы əлеуметтік қызметкерлермен 
қамтамасыздығы

4 Бекітілген халықтың 10 000 адамына 
шаққандағы психологтармен қамтамасыздығы

5 Медициналық ұйымның коэффициенті

Р/с 
№

Қызметті 
бағалау 

индикатор-
лары

Жоспарлы көрсеткіш** Ақы төлеуге ұсынылды***
Нысаналы 
көрсеткіш

Балдар-
дың 
саны

Сома, 
теңге

Нақты 
көрсеткіш

Балдар-
дың 
саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Жиыны  х  Х
1
2
3
4
5
6
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
20___ жылғы «_____»_________

Ескертпе: *нақты көрсеткішті есептеу «Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері 
негізінде келтірілген **нысаналы көрсеткіштің мəні «ЖБНҚК» порталының деректеріне сəйкес 
келеді; балдардың саны 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық 
сақау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 23-бабы 2-тармағының бірінші бөлігі 
негізінде уəкілетті орган айқындаған тəртіпке сəйкес ең жоғары мəнде көрсетілген;

 сомасы жасалған ТМККК шеңберінде медициналық қызметтер көрсетуге арналған 
шарт бойынша деректердің негізінде медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін 
денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтиже индикаторлары бойынша бөлінген. ***

деректер тапсырыс беруші «ЖБНҚК» порталында есепті кезеңді жапқаннан кейін «ЖБНҚК» 
порталының деректеріне сəйкес келеді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 3-кесте

Нысан
Медициналық-санитариялық алғашқы көмектің көрсетілген қызметтерінің тізілімі * 

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең 

р/с 
№

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің 
атауы

Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің саны Сома, 
теңге**

А 1 2 3 4 5
1     

Барлығы:  
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
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(Жалғасы. Басы 37-41-беттерде) 

(Жалғасы 43-бетте) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________
 
Ескертпе: 
* деректер «Емхана ААЖ» АЖ деректерінің негізінде қалыптастырылады;
** сома есепті кезеңге ақы төлеуге əсер етпейді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 

4-кесте

Нысан

Амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына 
шаққандағы нормативке қосылмаған көрсетілген консультациялық-диагностикалық 

қызметтердің тізілімі* 

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

р/с 
№

Қызметтің 
толық коды

Қызметтің атауы Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, теңге

А 1 2 3 4 5
1 (КДҚ қызметтерінің 

бөлінісінде көрсетілсін) 
2

     
Барлығы:   

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________
Ескертпе: 
* деректер «Емхана ААЖ» АЖ деректерінің негізінде қалыптастырылады.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберіндегі амбулаториялық-
емханалық көмектің медициналық қызметтерін көрсеткені үшін шот-тізілімге 5-кесте

Нысан 

Бірлесіп орындаушыны қатыстырмай көрсетілген консультациялық-диагностикалық 
қызметтердің тізілімі*

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

р/с 
№

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің атауы Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, теңге

А 1 2 3 4 5
1      

Барлығы:   
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________
Ескертпе: 
* деректер «Емхана ААЖ» АЖ деректерінің негізінде қалыптастырылады;
** сома есепті кезеңге ақы төлеуге əсер етпейді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 19-қосымша

Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілген 
консультациялық-диагностикалық қызметтер үшін шот-тізілім 

20 ___ жылғы «___» _________ №_______
20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

20___жылғы «__»_________№_______шарт бойынша

Қызметтер берушінің атауы: _____________________________

Р/с 
№ 

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің 
атауы

Қызметтің 
құны

Ақы төлеуге 
қызметтердің саны

Ақы төлеуге 
қабылданды (теңге)

1 2 3 4 5 6

Барлығы
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 20-қосымша
 

Нысан

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыр у жүйесінде көрсетілген 
консультациялық-диагностикалық қызметтер (оның ішінде жоғары технологиялық) 

үшін шот-тізілім 
20 ___ жылғы «___» _________ №_______

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең
20___жылғы «__»_________№_______шарт бойынша

Қызметтер берушінің атауы: _____________________________

Р/с 
№ 

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің 
атауы

Қызметтің 
құны

Ақы төлеуге 
қызметтердің саны

Ақы төлеуге 
қабылданды (теңге)

1 2 3 4 5 6

Барлығы
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 21-қосымша

Нысан
 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде стационарлық жəне 
стационарды алмастыратын медициналық көмектің көрсетілген мамандандырылған 

медициналық қызметтері үшін шот-тізілім
20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

Қызметтер берушінің атауы:___________________________________________
Ақы төлеу түрі: клиникалық-шығындық топтар бойынша
Базалық тарифтің (мөлшерлеменің) құны __________ 
Түзету коэффициенттері: ______

Р/с № Атауы
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Мамандандырылған медициналық 

көмек бойынша барлық жағдайлар, 
оның ішінде:

      

1.1 Стационарлық көмектің барлығы, 
оның ішінде:

1.1.1 бейін бойынша қызметтер:
1.1.2 ЖТМҚ қолдана отырып, көрсетілетін 

қызметтер:
1.2 стационарды алмастыратын көмектің 

барлығы, оның ішінде:
1.2.1 бейін бойынша қызметтер:
1.2.2 ЖТМҚ қолдана отырып, көрсетілетін 

қызметтер:
Ақы төлеу түрі: нақты шығындар бойынша

Р/с 
№ Атауы
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1 Мамандандырылған медициналық көмек 

бойынша жағдайлардың барлығы , 
оның ішінде:

1.1 стационарлық көмектің барлығы, оның 
ішінде:

1.1.1 бейін бойынша қызметтер:
1.1.2 ЖТМҚ қолдана отырып, көрсетілетін 

қызметтер:
1.2 стационарды алмастыратын көмектің 

барлығы, оның ішінде:
1.2.1 бейін бойынша қызметтер:
1.2.2 ЖТМҚ қолдана отырып, көрсетілетін 

қызметтер:

Ақы төлеу түрі: бір емделіп шыққан жағдай үшін есептік орташа құн бойынша/төсек-
күндер бойынша.

Есептік орташа құн бойынша емделіп шыққан жағдай үшін құны: _____________ теңге,
1 төсек-күннің құны: ____________теңге.

Р/с 
№

Атауы Емделіп шыққан 
жағдайлардың саны

Төсек-күндердің 
саны

Ақы төлеуге 
ұсынылды, теңге

1 2 3 4 5

 Барлығы

Ақы төлеу түрі: медициналық-экономикалық тарифтер бойынша (емдеу блоктары/сыз-
балары бойынша)

Р/с 
№

Пациенттің жеке 
сəйкестендіру 

нөмірі

Емдеу курсының 
атауы

Емдеу блогының/
сызбасының атауы

Өткізілген 
төсек-
күндер

Ақы төлеуге 
ұсынылды, 

теңге
      
 ЖИЫНЫ     

Онкологиялық аурулары бар балалар үшін оңалту

Р/с 
№

Тарифтің атауы Емделіп шыққан 
жағдайлардың 

саны

Төсек-күндердің 
саны

Ақы төлеуге 
ұсынылды, 

теңге
1 2 3 4 5

     
 Барлығы Х   

Ақы төлеуге жиыны: ______________________________________________ теңге

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 22-қосымша

Нысан 

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде стационарлық жəне ста-
ционарды алмастыратын медициналық көмектің көрсетілген мамандандырылған 

медициналық қызметтері үшін шот-тізілім
 

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

Қызметтер берушінің атауы:___________________________________________ 

Ақы төлеу түрі: клиникалық-шығынды топтар бойынша
Базалық тарифтің (мөлшерлеменің) құны __________ теңге 
Түзету коэффициенттері: _______________

Р/с № Атауы
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1 Мамандандырылған медициналық 

көмек бойынша жағдайлардың 
барлығы , оның ішінде:

      

1.1 стационарлық көмектің барлығы, 
оның ішінде:

1.1.1 бейін бойынша қызметтер:
1.1.2 ЖТМҚ қолдана отырып, 

көрсетілетін қызметтер:
1.2 стационарды алмастыратын 

көмектің барлығы, оның ішінде:
1.2.1 бейін бойынша қызметтер:
1.2.2 ЖТМҚ қолдана отырып, 

көрсетілетін қызметтер:

Ақы төлеу түрі: нақты шығындар бойынша
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1 Мамандандырылған медициналық көмек 

бойынша жағдайлардың барлығы , оның 
ішінде:

1.1 стационарлық көмектің барлығы, оның 
ішінде:

1.1.1 бейін бойынша қызметтер:
1.1.2 ЖТМҚ қолдана отырып, көрсетілетін 

қызметтер:
1.2 стационарды алмастыратын көмектің 

барлығы, оның ішінде:
1.2.1 бейін бойынша қызметтер:
1.2.2 ЖТМҚ қолдана отырып, көрсетілетін 

қызметтер:

Ақы төлеу түрі: бір емделіп шыққан жағдай үшін есептік орташа құн бойынша/төсек-
күндер бойынша.

Есептік орташа құн бойынша емделіп шыққан жағдай үшін құны: _____________ теңге,
1 төсек-күннің құны: ____________теңге.

Р/с 
№

Атауы Емделіп шыққан 
жағдайлардың саны

Төсек-күндердің 
саны

Ақы төлеуге ұсынылды, 
теңге

1 2 3 4 5

 Барлығы
Ақы төлеуге жиыны: ______________________________________________ теңге

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

20___ жылғы «_____»_________

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 23-қосымша

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде стационарлық жəне стационарды 

алмастыратын медициналық көмектің мамандандырылған медициналық қызметтерін 
сатып алу шартын орындауды бағалаудың сызықтық шкаласы 

 Сатып алу шартын орындауды бағалаудың сызықтық шкаласын қолдану мынадай 
реттілікпен жүзеге асырылады:

1-қадам: сатып алу шартында көзделген айлық сомадан арту сомасын есептеу мына 
формула бойынша айқындалады:

Сарту = Стөлемге ұсынылған – Сшарт, мұндағы
Сарту – сатып алу шартында көзделген тоқсандық сомадан арту сомасы;
Сшарт – медициналық қызметтерді сатып алу шартында көзделген тоқсандық сома (бұдан 

əрі – шарт бойынша сома);
Стөлемге ұсынылған – мамандандырылған медициналық көмек бойынша көрсетілген медициналық 

қызметтер үшін шот-тізілім бойынша ТМККК шеңберінде жəне МƏМС жүйесінде медициналық 
қызметтер көрсететін ұйымның ақы төлеуге ұсынған сомасы;

 2-қадам: сатып алу шартында көзделген сомадан арту пайызын (бұдан əрі – арту пайызы) 
айқындау мына формула бойынша:

%арту = Сарту/Сшарт х 100+100, мұндағы
 %арту – арту пайызы;
3-қадам: мына кестеге сəйкес интервал бойынша өтеу пайызын айқындау:

Интервалдың № (i) Арту пайызы Өтеу пайызы (%өтеу.i)

1 100 %-дан 105 %-ға дейін 50 %
2 105 %-дан астам 0 %

4-қадам: арту пайызына байланысты өтеу сомасын есептеу мына формула бойынша 
айқындалады:

Сөтеу = Сарту х %өтеу.i, мұндағы
Сөтеу – өтеу сомасы;
%өтеу.i – интервалға сəйкес өтеу пайызы;
i – интервал.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 24-қосымша

Сызықтық шкала қолданылмайтын жəне химиялық терапияға арналған шығындарды 
нақты өтеп, ақы төлеу жүргізілетін АХЖ-10 бойынша лимфоидтік жəне қан өндіретін 

тіндердің қатерлі ісіктері мен қан, қан өндіретін ағзалар ауруларының 
тізбесі

Р/с 
№

АХЖ-10 
коды

Гематологиялық аурулардың атауы

1 2 3
1 C81.0 Ходжкин ауруы – лимфоидтік басымдылық;
2 C81.1 Ходжкин ауруы - нодулярлы склероз;
3 C81.2 Ходжкин ауруы – аралас-жасушалық нұсқа;
4 C81.3 Лимфоциттік жүдеу қабаттасқан Ходжкин ауруы;
5 C81.7 Ходжкин ауруының басқа да ысандары;
6 C81.9 Анықталмаған Ходжкин ауруы;
7 C82.0 Ядролары бөлінген ұсақ жасушалардан пайда болған, фолликулалық 

қатерлі
лимфома;

8 C82.1 Ядролары бөлінген ұсақ жасушалардан жəне ірі жасушалардан пайда 
болған фолликулалық, аралас қатерлі лимфома;

9 C82.2 Ірі жасушалы фолликулалық қатерлі лимфома;
10 C82.7  Фолликулалық ходжкиндік емес лимфоманың басқа түрлері;
11 C82.9 Анықталмаған фолликулалық ходжкиндік емес лимфома;
12 C83.0 Ұсақ жасушалы (диффузиялы) ходжкиндік емес лимфома;
13 C83.1 Ядролары ыдыраған (диффузиялы) ходжкиндік емес лимфома;
14 C83.2 Аралас ұсақ жəне ірі жасушалы(диффузиялы) ходжкиндік емес лимфома;
15 C83.3 Ірі жасушалы жайылған қатерлі лимфома;
16 C83.4 Иммунобластылы қатерлі лимфома;
17 C83.5 Имфобластылық қатерлі лимфома;
18 C83.6 Ядролары бөлінбеген ұсақ жасушалардан пайда болған, жайылған 

қатерлі лимфома;
19 C83.7 Беркитт лимфомасы;
20 C83.8 Диффузиялы ходжкиндік емес лимфомалардың басқа түрлері;
21 C83.9  Анықталмаған диффузиялы ходжкиндік емес лимфома;
22 С84.0 Саңырауқұлақ тəрізді микоз;
23 С84.1 Сезари ауруы;
24 С84.2 Т-зонасының лимфомасы;
25 C84.4 Шеткі Т- жасушалы лимфома;
26 С84.5 Басқа да анықталмаған Т- жасушалы лимфомар;
27 С85.0 Лимфосаркома;
28 С85.1 Анықталмаған В-жасушалы лимфома;
29 С85.7 Ходжкиндік емес лимфоманың басқа да анықталған түрлері;
30 С88.0 Вальденстрем макроглобулинемиясы;
31 С88.7  Басқа да қатерлі иммунопролиферациялық аурулар;
32 С90.0 Көптеген миелома;
33 С90.1 Плазма жасушалы лейкоз;
34 С90.2 Экстрамедуллярлы плазмацитома;
35 C91.0 Жіті лимфобластты лейкоз;
36 С91.1 Созылмалы лимфоцитті лейкоз;
37 C91.3 Пролимфациттік лейкоз;
38 С91.4 Лейкемиялық ретикулоэндотелиоз;
39 C91.5 Т- жасушалы лейкоз/ересектер лимфомасы;
40 C91.7 Басқа нақтыланған лимфоидты лейкоз;
41 C92.0 Жіті миелоидты лейкоз;
42 C92.1 Созылмалы миелоидты лейкоз;
43 C92.3 Миелоидты саркома;
44 С92.4 Жіті промиелоцитті лейкоз;
45 C92.5 Жіті миеломоноцитті лейкоз;
46 C92.7 Басқа миелоидты лейкоз;
47 C93.0 Моноцитті лейкоз;
48 C94.0 Жіті эритремия жəне Эритролейкоз;
49 C94.1 Созылмалы эритремия;
50 C94.2 Жіті мегакариобластылы лейкоз;
51 C95.1 Созылмалы лейкоз;
52 D45 Нағыз полицитемия;
53 D46.0 Сидеробластысыз рефрактерлік анемия;
54 D46.1 Миелодиспластикалық синдромдар, сидеробластылы рефрактерлік ане-

мия;
55 D46.2 Миелодиспластикалық синдромдар,бластылар саны шамадан тыс 

рефрактерлік анемия;
56 D46.3 Миелодиспластикалық синдромдар,Трансформацияланған бластылар 

саны шамадан тыс рефрактерлік анемия;
57 D46.4 Миелодиспластикалық синдромдар, анықталмаған рефрактерлік анемия;
58 D46.7 Басқа миелодиспластикалық синдромдар;
59 D46.9 анықталмаған миелодиспластикалық синдромдар; 
60 D47.1 Созылмалы миелопролиферациялық ауру;
61 D47.3 Эссенциалы тромбоцитемия;
62 D59.5 Ұстамалы гемоглобинурия, түнгі [Маркиафаваның-Микельдің];
63 D60.0 Жүре пайда болған таза қызыл жасушалы аплазия [эритробластопения]; 
64 D61.0 Конституциялық аплазиялық анемия;
65 D61.3 Идиопатиялық аплазиялық анемия;
66 D61.8 Анықталған аплазиялық басқа анемиялар;
67 D64.4 Туа біткен дизэритропоэздік анемия;
68 D76.0 Басқа айдарларда жіктелмеген Лангерганс жасушаларынан пайда болған 

гистиоцитоз;
69 С96.1 Қатерлі гистиоцитоз;
70 С95.0 Анықталмаған жасушалы типті жіті лейкоз;

71 D80.8 Антиденелер жетіспеушілігі басым иммундық тапшылық;
72 D81.1 Т- жəне В- жасушалары санының азаюымен байланысты ауыр құрамалы 

иммунитет тапшылығы;
73 D84.9 Анықталмаған иммунитет тапшылығы;
74 D70 Агранулоцитоз;
75 D69.3 Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 25-қосымша
 

«Аурулар мен денсаулыққа байланысты проблемалардың халықаралық 
статистикалық жіктемесі (АХЖ-10)» анықтамалығына сəйкес негізгі диагноз болып 

табылмайтын жəне Аурулардың халықаралық жіктемесі-10 бойынша КШТ тізбесінен 
шығарылған диагноздардың тізбесі

№ АХЖ 10 АХЖ 10 бойынша диагноз
1 2 3

1 B95 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
стрептококтар мен стафилококтар

2 B95.0 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі A 
тобының стрептококтары

3 B95.1 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі B 
тобының стрептококтары

4 B95.2 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі D 
тобының стрептококтары

5 B95.3 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
Streptococcus pneumonia

6 B95.4 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
басқа стрептококтар

7 B95.5 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
анықталмаған стрептококтар

8 B95.6 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі Staphylococcus 
aureus 

9 B95.7 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі басқа стафи-
лококтар 

10 B95.8 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі анықталмаған 
стафилококтар 

11 B96 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
басқа бактериялар

12 B96.0 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
Mycoplasma pneumoniae [M.pneumoniae]

13 B96.1 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
Klebsiella pneumoniae [K.pneumoniae]

14 B96.2 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
Echerichia coli [E.coli]

15 B96.3 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
Haemophilus infl uenzae [H.infl uenzae]

16 B96.4 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
Proteus (mirabilis) (morganii)

17 B96.5 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei)

18 B96.6 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
Bacillus fragilis [B.fragilis]

19 B96.7 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
Clostridium perfringens [C.perfringens]

20 B96.8 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
басқа анықталған бактериалдық агенттер

21 B97 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
вирустар

22 B97.0 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың қоздырғыштары ретіндегі 
аденовирустар

23 B97.1 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі энтерови-
рустар 

24 B97.2 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі коронави-
рустар 

25 B97.3 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі ретровирустар 
26 B97.4 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі респираторлы-

синтициалдық вирус 
27 B97.5 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі реовирус 
28 B97.6 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі парвовирус 
29 B97.7 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі папиломо-

вирус 
30 B97.8 Басқа айдарларда жіктелген аурулардың себебі ретіндегі басқа виру-

сты агенттер
31 D63* Басқа айдарларда жіктелген, созылмалы аурулар барысында болатын 

анемиялар 
32 D63.0* Өспелер барысындағы анемия (C00-D48)
33 D63.8* Басқа айдарларда жіктелген, басқа созылмалы аурулар барысында 

болатын анемиялар 
34 D77* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы, қан мен қан өндіру 

ағзаларының басқа бұзылулары
35 E35* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы эндокриндік 

бездердің бұзылуы 
36 E35.0* Басқа айдарларда жіктелген, аурулар барысындағы қалқанша бездің 

бұзылуы
37 E35.1* Басқа айдарларда жіктелген, аурулар барысындағы бүйрекүсті 

бездердің бұзылуы
38 E35.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы басқа эндокриндік 

бездердің бұзылуы
39 E90* Басқа айдарларда жіктелген, басқа аурулар барысындағы тамақтану 

мен зат алмасуының бұзылуы
40 F00* Альцгеймер ауруы барысындағы деменция
41 F00.0* Ерте басталумен Альцгеймер ауруы барысындағы деменция (G30.0)
42 F00.1* Кеш басталумен Альцгеймер ауруы барысындағы деменция (G30.1)
43 F00.2* Аралас немесе бейқалыпты Альцгеймер ауруы барысындағы демен-

ция (G30.8)
44 F00.9* Нақталмаған Альцгеймер ауруы барысындағы деменция (G30.9)
45 F02* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы деменция
46 F02.0* Пик ауруы кезіндегі деменция (G31.0) 
47 F02.1* Крейтцфельд-Якоб ауруы кезіндегі деменция (А81.0) 
48 F02.2* Гентингтон ауруы кезіндегі деменция (G10) 
49 F02.3* Паркинсон ауруы кезіндегі деменция (G20) 
50 F02.4* Адам имуннотапшылық вирусы тудырған [АИВ], ауруы кезіндегі демен-

ция (В22.0)
51 F02.8* Басқа айдарларда жіктелген анықталған басқа аурулар барысындағы 

деменция 
52 G01* Басқа айдарларда жіктелген бактериялық аурулар барысындағы ме-

нинигит 
53 G02* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік басқа аурулар 

барысындағы менингит
54 G02.0* Басқа айдарларда жіктелген вирустық аурулар барысындағы менинигит 
55 G02.1* Микоз барысындағы менингит
56 G02.8* Басқа айдарларда жіктелген анықталған жұқпалы жəне паразиттік басқа 

аурулар барысындағы менингит 
57 G05* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы энцефалит, миелит 

жəне энцефаломиелит
58 G05.0* Басқа айдарларда жіктелген бактериялық аурулар барысындағы энце-

фалит, миелит жəне энцефаломиелит 
59 G05.1* Басқа айдарларда жіктелген вирустық аурулар барысындағы энцефа-

лит, миелит жəне энцефаломиелит 
60 G05.2* Басқа айдарларда жіктелген басқа жұқпалы жəне паразиттік аурулар 

барысындағы энцефалит, миелит жəне энцефаломиелит
61 G05.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы энцефалит, 

миелит жəне энцефаломиелит 
62 G07* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы бас сүйек пен 

омыртқа ішіндегі іріңдік пен гранулема 
63 G13* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында орталық нерв жүйесін 

басымырақ зақымдайтын жүйелік атрофиялар
64 G13.0* Паранеопластикалық невропатия жəне невромиопатия
65 G13.1* Өспелік аурулар барысында орталық нерв жүйесіне əсер ететін басқа 

жүйелік атрофиялар 
66 G13.2* Орталық нерв жүйесіне басымырақ əсер ететін, микседема 

барысындағы жүйелік атрофия 
67 G13.8* Басқа айдарларда жіктелген, орталық нерв жүйесіне басымырақ əсер 

ететін, басқа аурулар барысындағы жүйелік атрофия
68 G22* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы паркинсонизм 
69 G26* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы экстрапирамидалық 

жəне қимылдық бұзылулар
70 G32* Нерв жүйесінің басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы 

дегенерациялық басқа бұзылулары
71 G32.0* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында жұлынның жітілеу 

құрамалы дегенерациясы
72 G32.8* Нерв жүйесінің басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында 

дегенерациялық анықталған басқа бұзылулары 
73 G46* Ми тамырлары аурулары барысындағы мидың тамырлық синдромда-

ры (I60-I67)
74 G46.0* Милық ортаңғы артерия синдромы (I66.0)
75 G46.1* Алдыңғы ми артериясы синдромы (I66.1)
76 G46.2* Артқы ми артериясы синдромы (I66.2)
77 G46.3* Ми сабауына қан құйылу синдромы (I60-I67)
78 G46.4* Мишыққа қан құйылу синдромы (I60-I67)
79 G46.5* Таза қимыл лакунарлық синдром (I60-I67)
80 G46.6* Таза сезімтал лакунарлық синдром (I60-I67)
81 G46.7* Басқа лакунарлық синдромдар (I60-I67)
82 G46.8* Ми тамырлары аурулары барысындағы мидың басқа тамырлық (I60-I67)
83 G53* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында бас сүйек нервілерінің 

зақымданулары
84 G53.0* Белдемілік теміреткіден кейінгі невралгия (B02.2)
85 G53.1* Басқа айдарларда жіктелген паразиттік жəне жұқпалы аурулар 

барысындағы бас сүйек нервтерінің көпшілік зақымданулар (А00-В99)
86 G53.2* Саркоидоз барысындағы бас сүйек нервтерінің көпшілік зақымданулар 

(D86.8)
87 G53.3* Өспелер кезінде бас сүйек нервілерінің көптеген зақымданулары 

(C00-D48)
88 G53.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысында бас сүйек 

нервілерінің зақымданулары
89 G55* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында нерв түбіршіктері мен 

өрімдерінің қысылуы
90 G55.0* Өспелер барысында нерв түбіршіктері мен өрімдерінің қысылуы 

(C00-D48)
91 G55.1* Омыртқа аралық дискілерінің бұзылулары барысында нерв түбіршіктері 

мен өрімдерінің қысылуы (M50-M51)
92 G55.2* Спондилез барысында нерв түбіршіктері мен өрімдерінің қысылуы 

(M47.-)
93 G55.3* Басқа дорсопатиялар барысында нерв түбіршіктері мен өрімдерінің 

қысылуы (M45-M46, M48.-, M53-M54)
94 G55.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысында нерв түбіршіктері 

мен өрімдерінің қысылуы
95 G59* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы мононевропатия
96 G59.0* Диабетикалық мононевропатия (Е10-Е14 ортақ санымен бірге.4)
97 G59.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы басқа мононевро-

патиялар
98 G63* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы полиневропатиялар
99 G63.0* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 

барысындағы полиневропатиялар (А36.8, В27.– , А30.– , А69.2, В26.8, 
В02.2, А52.1, А50.4, А17.8)

100 G63.1* Өспелер барысындағы (С00-D48)
101 G63.2* Диабеттік полиневропатия (E10-E14)
102 G63.3* Эндокриндік аурулар мен зат алмасуының басқа бұзылуы барысындағы 

полиневропатия (E00-E07,E15-E16,E20-E34,E70-E89)
103 G63.4* Жеткіліксіздік тамақтану барысындағы полиневропатия (Е40-Е64)

104 G63.5* Дəнекер тіннің жүйелік зақымданулары барысындағы полиневропатия 
(M30-M35)

105 G63.6* Сүйек-бұлшық ет зақымданулары барысындағы басқа полиневропатия 
(M00-M25, M40-M96)

106 G63.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы полиневро-
патия (N18.8)

107 G73* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы нерв-бұлшық ет си-
напсы мен бұлшық еттердің бұзылулары

108 G73.0* Эндокриндік аурулар барысындағы миастениялық синдром
109 G73.1* Итон-Ламберт синдромы (C80)
110 G73.2* Өспелік зақымдану барысындағы миастениялық синдромдар (C00-D48)
111 G73.3* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы миастениялық син-

дромдар

112 G73.4* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 
барысындағы миопатия

113 G73.5* Эндокриндік аурулар барысындағы миопатия (Е21.0-Е21.3 , Е20.– , 
Е05.– )

114 G73.6* Зат алмасуының бұзылуы барысындағы миопатия (Е74.0 †, Е15.– )
115 G73.7* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы миопатия 

(М05-М06, М34.8, М35.0, М32.1)
116 G94* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы мидың басқа 

зақымданылары 
117 G94.0* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар (A00-B99) 

барысындағы гидроцефалия
118 G94.1* Өспелік аурулар кезіндегі гидроцефалия (C00-D48)
119 G94.2* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы гидроцефалия
120 G94.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы мидың анықталған 

басқа зақымданулары
121 G99* Нерв жүйесінің басқа айдарларда жіктелмеген басқа бұзылулары
122 G99.0* Метаболикалық жəне эндокриндік аурулар барысындағы вегетативтік 

невропатия
123 G99.1* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы вегетативтік 

[автономиялық] нерв жүйесінің басқа бұзылулары
124 G99.2* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы миелопатия 
125 G99.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысында нерв жүйесінің 

анықталған басқа бұзылулары
126 H03* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қабақтың 

зақымданулары
127 H03.0* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қабақтың 

паразитарлық аурулары
128 H03.1* Басқа айдарларда жіктелген басқа жұқпалы аурулар барысындағы 

қабақтың зақымданулары
129 H03.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы қабақтың 

зақымданулары
130 H06* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көз жас аппараты 

мен көз шарасының зақымданулары
131 H06.0* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көз жас аппараты 

зақымданулары
132 H06.1* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көз шарасының 

паразиттік инвазиясы 
133 H06.2* Қалқанша без қызметі бұзылуы барысындағы экзофтальм (E05.-)
134 H06.3* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көз шарасының 

басқа зақымданулары
135 H13* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы ақ қабықтың 

зақымдануы 
136 H13.0* Көздің шырықты қабығына филяриндік ену (В74.-)
137 H13.1* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көз шырықты 

қабығының жіті қабынуы 
138 H13.2* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көз шырықты 

қабығының қабынуы 
139 H13.3* Көздік пемфигоид (L12.-)
140 H13.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көз шырықты 

қабығының басқа зақымдануы 
141 H19* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы ақ қабық пен мөлдір 

қабықтың зақымданулары
142 H19.0* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы ақ қабық қабынуы 

мен эписклерит 
143 H19.1* Қарапайым герпес вирусымен шартталған кератит пен кератоконъюн-

ктивит (B00.5)
144 H19.2* Басқа айдарларда жіктелген басқа жұқпалы жəне паразиттік аурулар 

барысындағы кератиттер мен кератоконъюнктивит 
145 H19.3* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы кератит пен кера-

токонъюнктивит
146 H19.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы ақ қабық пен мөлдір 

қабықтың басқа зақымданулары 
147 H22* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы нұрлы қабық пен 

кірпікті дененің бұзылулары
148 H22.0* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы аурулар барысындағы иридо-

циклит
149 H22.1* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы иридоциклит 
150 H22.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы нұрлы қабық пен 

кірпікті дененің басқа бұзылулары
151 H28* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы катаракта мен 

көзбұршақтың басқа зақымданулары
152 H28.0* Диабеттік катаракта (E10-E14 ортақ санымен.3)
153 H28.1* Басқа айдарларда жіктелген зат алмасу бұзылулары, тамақтану 

бұзылуы жəне эндокриндік жүйесінің басқа ауруы барысындағы ката-
ракта

154 H28.2* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы катаракта
155 H28.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көзбұршақтың басқа 

зақымданулары
156 H32* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы хориоретиналдық 

бұзылулар
157 H32.0* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 

барысындағы хориоретиналдық қабынулар 
158 H32.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы 

хориоретиналдық бұзылулар 
159 H36* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы торқабықтың 

зақымдануы
160 H36.0* Диабеттік ретинопатия (E10-E14) ортақ санмен бірге.3
161 H36.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы торқабықтың басқа 

зақымданулары
162 H42* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы глаукома
163 H42.0* Эндокриндік жүйе аурулары, тамақтанудың бұзылулары мен зат 

алмасуының бұзылуы барыстарындағы глаукома
164 H42.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы глаукома
165 H45* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы шыны тəрізді дене 

мен көз алмасының зақымданулары
166 H45.0* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы шыны тəрізді дене-

ге қан құйылу
167 H45.1* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы эндофтальмит
168 H45.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында шыны тəрізді дене мен 

көз алмасының басқа зақымданулары
169 H48* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көру нервілері [2-ші] 

мен көру жолдарының зақымданулары
170 H48.0* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көру нервінің атро-

фиясы 
171 H48.1* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы ретробульбалық 

неврит 
172 H48.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көру нервілер мен 

көру жолдарының басқа зақымданулары
173 H58* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көз бен оның 

қосалқы аппаратының басқа бұзылулары
174 H58.0* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қарашық қызметінің 

қалыптан ауытқуы 
175 H58.1* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында көрудің бұзылулары
176 H58.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы көз бен оның 

қосалқы аппаратының басқа бұзылулары 
177 H62* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы сыртқы құлақтың 

зақымданулары
178 H62.0* Басқа айдарларда жіктелген бактериялық аурулар барысындағы сыртқы 

отит 
179 H62.1* Басқа айдарларда жіктелген вирустық аурулар барысындағы сыртқы 

отит 
180 H62.2* Микоздар барысындағы сыртқы отит 
181 H62.3* Басқа айдарларда жіктелген басқа паразиттік жəне жұқпалық аурулар 

барысындағы сыртқы отит
182 H62.4* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы сыртқы отит
183 H62.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы сыртқы құлақтың 

басқа зақымданулары
184 H67* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы ортаңғы отит
185 H67.0* Басқа айдарларда жіктелген бактериялық аурулар барысындағы 

ортаңғы отит 
186 H67.1* Басқа айдарларда жіктелген вирусты аурулар барысындағы ортаңғы
187 H67.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы ортаңғы отит
188 H75* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы ортаңғы құлақ пен 

емізік тəрізді өсіндінің басқа зақымданулары

189 H75.0* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 
барысындағы мастоидит 

190 H75.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы еміздік өсіндінің 
жəне ортаңғы құлақтың басқа анықталған аурулары

191 H82* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы вестибулярлық 
синдромдар

192 H94* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы құлақтың басқа 
зақымданулары

193 H94.0* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 
барысындағы кохлеарлық неврит 

194 H94.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы басқа анықталған 
құлақ зақымданулары 

195 I32* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы перикардит
196 I32.0* Басқа айдарларда жіктелген бактериялық аурулар барысындағы пе-

рикардит 
197 I32.1* Басқа айдарларда жіктелген басқа паразитарлық жəне жұқпалы аурулар 

барысындағы перикардит
198 I32.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы
199 I39* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы эндокардит пен 

қақпақшалардың зақымданулары 
200 I39.0* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қос
201 I39.1* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қолқа 

қақпақшасының зақымданулары
202 I39.2* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы үш жармалы 

қақпақшаның зақымданулары
203 I39.3* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы өкпе артериясы 

қақпақшасының зақымданулары

204 I39.4* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қақпақшалардың 
көптеген зақымданулары

205 I39.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы
206 I41* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы жіті миокардит
207 I41.0* Басқа айдарларда жіктелген бактериялық аурулар барысындағы ми-

окардит 
208 I41.1* Басқа айдарларда жіктелген вирусты аурулар барысындағы жіті мио-

кардит 
209 I41.2* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 

барысындағы жіті миокардит 
210 I41.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы жіті миокардит 
211 I43* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы кардиомиопатия
212 I43.0* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 

барысындағы кардиомиопатия 
213 I43.1* Зат алмасуының бұзылулары барысындағы кардиомиопатия 
214 I43.2* Тамақтану бұзылулары барысындағы кардиомиопатия кардиомиопатия 
215 I43.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы кардиоми-

опатия 
216 I52* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы жүректің басқа 

зақымдануы
217 I52.0* Басқа айдарларда жіктелген бактериялық аурулар барысында жүректің 

басқа зақымданулары 
218 I52.1* Басқа айдарларда жіктелген басқа паразитарлық жəне жұқпалы аурулар 

барысындағы басқа жүрек зақымданулары
219 I52.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысында жүректің басқа 

зақымданулары 
220 I68* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында ми тамырлырының 

зақымданулары
221 I68.0* Мидың амилоидты ангиопатиясы (E85.–)
222 I68.1* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 

барысындағы ми артерииті 
223 I68.2* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы ми артерииті 
224 I68.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы ми тамырларының 

зақымданылары
225 I79* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қолқа аневризмасы

226 I79.0* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қолқа аневризмасы 
227 I79.1* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қолқаның қабынуы 
228 I79.2* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы шет ангиопатия 
229 I79.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында артериялардың, 

артерииолалардың жəне қылтамырлардың басқа зақымданулары
230 I98* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қанайналым 

жүйесінің басқа зақымданулары
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231 I98.0* Жүрек-қан тамыр жүйесінің мерезі
232 I98.1* Басқа айдарларда жіктелген басқа паразиттік жəне жұқпалы аурулар 

барысындағы жүрек-қан тамыр жүйесінің зақымдануы 
233 I98.2* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы өңеш веналарының 

варикоздық кеңеюі 
234 I98.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қанайналым 

жүйесінің анықталған басқа зақымданулары
235 J17* Басқа айдарларда жіктелген бактериялық аурулар барысындағы пнев-

мония
236 J17.0* Басқа айдарларда жіктелген бактериялық аурулар барысындағы пнев-

мония
237 J17.1* Басқа айдарларда жіктелген вирустық аурулар барысындағы пневмония 
238 J17.2* Микоздар барысындағы пневмония 
239 J17.3* Паразиттік аурулар барысындағы пневмония
240 J17.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы пневмония 
241 J91* Өкпеқаптың басқа айдарларда жіктелген жағдайлар барысындағы 

жалқығы
242 J99* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы респираторлық 

бұзылулар
243 J99.0* Өкпенің ревматоидты ауруы (М05.1)
244 J99.1* Дəнекер тінінің басқа диффуздық бұзылыстары барысындағы тыныс 

алу бұзылулары
245 J99.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы 

респираторлық бұзылулар 
246 K23* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы өңештің зақымдануы
247 K23.0* Өңештің туберкулезді қабынуы (A18.8)
248 K23.1* Шагас ауруы кезіндегі өңештің кеңеюі (B57.3)
249 K23.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы өңештің 

зақымдануы
250 K67* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы аурулар барысындағы ішперденің 

зақымданулары
251 K67.0* Хламидиялық перитонит (А74.8)
252 K67.1* Гонококктік перитонит (А54.8)
253 K67.2* Мерездік перитонит (А52.7) 
254 K67.3* Туберкулездік перитонит (А18.3) 
255 K67.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа жұқпалы аурулар барысындағы 

құрсақтың басқа зақымданулары
256 K77* Бауырдың басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы 

зақымданулары 
257 K77.0* Бауырдың басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік ауру-

лар барысындағы зақымданулары
258 K77.8* Бауырдың басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысында 

зақымдануы 
259 K87* Өт қуығының, өт шығару жолдары мен ұйқыбездің басқа айдарларда 

жіктелген аурулар барысындағы зақымданулары
260 K87.0* Өт қуығының, өт шығару жолдарының басқа айдарларда жіктелген ауру-

лар барысындағы зақымданулары
261 K87.1* Ұйқыбездің басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы 

зақымданулары 
262 K93* Ас қорытудың басқа ағзаларының басқа айдарларда жіктелген аурулар 

барысында зақымдануы
263 K93.0* Ішектің, ішперденің жəне шажырқай лимфа түйіндерінің туберкулездік 

зақымдануы (A18.3)
264 K93.1* Шагас ауруы барысындағы мегаколон (B57.3)
265 K93.8* Анықталған басқа ас қорыту ағзаларының басқа айдарларда жіктелген 

аурулар барысында зақымданулары
266 L14* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы, терінің буллалы 

бұзулылары
267 L45* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы папулосквамоздық 

бұзылулар
268 L54* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы эритема
269 L54.0* Буынның жіті ревматизмі барасындағы маргиналды қызару (I00)
270 L54.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы қызару
271 L62* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы тырнақ өзгерулері 
272 L62.0* Пахидермопериостоз барысындағы шоқпар тəрізді тырнақ(M89.4)
273 L62.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысында тырнақтың 

өзгеруі
274 L86* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы кератодермиялар
275 L99* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы тері мен тері асты 

шелмайының басқа зақымданулары
276 L99.0* Тері амилоидозы (E85.–)
277 L99.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында тері мен тері асты 

шелмайының анықталған басқа өзгерулері 
278 M01* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 

барысындағы буынның тікелей жұқпалануы
279 M01.0* Менингококкты артрит (А39.8) 
280 M01.1* Туберкулезды артрит (А18.0) 
281 M01.2* Лайма ауруы барысындағы артрит (А69.2) 
282 M01.3* Басқа айдарларда жіктелген, басқа бактериялық аурулар барысындағы 

артрит 
283 M01.4* Қызамық барысындағы артрит (В06.8)
284 M01.5* Басқа айдарларда жіктелген, басқа вирусты аурулар барысындағы 

артрит
285 M01.6* Микоз барысындағы артрит (В35-В49)
286 M01.8* Басқа айдарларда жіктелген, басқа жұқпалы жəне паразиттік аурулар 

барысындағы артрит
287 M03* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы жұқпадан кейінгі 

жəне реактивті артропатиялар
288 M03.0* Ауырған менингококтік жұқпадан кейінгі артрит (A39.8)
289 M03.1* Мерез барысындағы жұқпадан кейнгі артропатия
290 M03.2* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы жұқпадан кейінгі 

басқа артропия 
291 M03.6* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы реактивтік 

артропатия 
292 M07* Псориаздық жəне энтеропатия салдарлы артропатиялар
293 M07.0* Дисталды бунақ аралық псориаздық артропатия (L40.5)
294 M07.1* Мутилирлеуші артрит (L40.5) 
295 M07.2* Псориаздық спондилит (L40.5)
296 M07.3* Басқа псориаздық артропатиялар (L40.5)
297 M07.4* Крон ауруы барысындағы артропатия [регионарлық энтеритте] (K50.-) 
298 M07.5* Ойық жарасының колиты барысындағы артропатия (К51.-) 
299 M07.6* Басқа энтеропатиялық артропатиялар
300 M09* Жасөспірімдердің (ювенилді) басқа айдарларда жіктелген аурулар 

барысындағы артриті
301 M09.0* Псориаз барысындағы жасөспірімдік артрит (L40.5) 
302 M09.1* Регионарлық энтеритті Крон ауруы барысындағы жасөспірімдік артрит 

(К50.-) 
303 M09.2* Ойық жара колиті барысындағы жасөспірімдік артрит (К51.-) 
304 M09.8* Жасөспірімдердің басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы 

артриті
305 M14* Басқа айдарларда жіктелген, басқа аурулар барысындағы артропати-

ялар
306 M14.0* Ферменттік ақаулар мен басқа тұқым қуалайтын бұзылулар 
307 M14.1* Басқа алмасу аурулар барысындағы кристаллдық артропатия
308 M14.2* Диабеттік артропатия (E10-E14)
309 M14.3* Липоидты дерматоартрит (Е78.8) 
310 M14.4* Амилоидоз барысындағы артропатия (Е85.-) 
311 M14.5* Зат алмасуыдың бұзылулары, тамақтану бұзылулары жəне эндокриндік 

жүйенің басқа аурулары барысындағы артропатия 
312 M14.6* Невропатикалық артропатия
313 M14.8* Басқа айдарларда жіктелген анықталған аурулар 
314 M36* Дəнекер тіннің басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы 

жүйелі зақымданулары
315 M36.0* Өспелер барысындағы дермато(поли)миозит (C00-D48)
316 M36.1* Өспелер барысындағы артропатия (С00-D48) 
317 M36.2* Гемофилия барысындағы артропатия (D66-D68)
318 M36.3* Қанның басқа аурулары барысындағы артропатия (D50-D76) 
319 M36.4* Басқа айдарларда жіктелген, гиперсезімталдық реакция барысындағы 

артропатия
320 M36.8* Дəнекер тіннің басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы 

жүйелі зақымданулары
321 M49* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы спондилопатиялар
322 M49.0* Омыртқа бағанының туберкулезі (A18.0)
323 M49.1* Сарыптық спондилит (A23.–)
324 M49.2* Энтеробактериялы спондилит (A01-A04)
325 M49.3* Басқа айдарларда жіктелген басқа жұқпалы жəне паразиттік аурулар 

барысындағы спондилопатиялар
326 M49.4* Нерв жүйесі дертілік спондилопатия 
327 M49.5* Омыртқаның басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы бүлінуі 
328 M49.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы спондило-

патиялар
329 M63* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы бұлшық еттердің 

зақымдануы
330 M63.0* Басқа айдарларда жіктелген, бактериалдық аурулар барысындағы ми-

озиттер
331 M63.1* Басқа айдарларда жіктелген, протозойлық жəне паразиттік жұқпалар 

барысындағы миозиттер
332 M63.2* Басқа айдарларда жіктелген, басқа жұқпалы аурулар барысындағы 

миозиттер
333 M63.3* Саркоидоз барысындағы миозит (D86.8) 
334 M63.8* Бұлшық еттердің басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы 

басқа бұзылулары
335 M68* Синовилық қабық пен сіңірдің басқа айдарларда жіктелген аурулар 

барысындағы зақымданулары
336 M68.0* Басқа айдарларда жіктелген бактериялық аурулар барысындағы сино-

вит пен теносиновит 
337 M68.8* Синовилық қабық пен сіңірдің басқа айдарларда жіктелген аурулар 

барысындағы басқа зақымданулары
338 M73* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы жұмсақ тіндердің 

зақымдануы
339 M73.0* Гонококктік бурсит (А54.4) 
340 M73.1* Мерездік бурсит (A52.7)
341 M73.8* Жұмсақ тіндердің басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы 

басқа зақымданулары
342 M82* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы остеопороз
343 M82.0* Көптеген миеломатоз барысындағы остеопороз(С90.0) 
344 M82.1* Ішкі секреция бездері қызметінің бұзылуы барысындағы остеопороз 

(E00-E34)
345 M82.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы остеопороз
346 M90* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы остеопатиялар
347 M90.0* Сүйектер туберкулезі (A18.0)
348 M90.1* Басқа айдарларда жіктелген басқа жұқпалы аурулар барысындағы пе-

риостит 
349 M90.2* Басқа айдарларда жіктелген басқа жұқпалы аурулар барысындағы 

остеопатия 
350 M90.3* Кессон ауруы барысындағы остеонекроз (T70.3)
351 M90.4* Гемоглобинопатия салдарлы остеонекроз (D50-D64)
352 M90.5* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы остеонекроз
353 M90.6* Өспелер барысындағы деформациялаушы остеит (C00-D48, C40-C41)

354 M90.7* Өспелер барысындағы сүйектердің сынуы (C00-D48)
355 M90.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы остеопатия
356 N08* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы гломерулалық 

зақымданулар

357 N08.0* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 
барысындағы гломерулалық зақымданулар 

358 N08.1* Өспелер барысындағы гломерулярлық зақымданулар
359 N08.2* Қан аурулары мен иммундық бұзылулар барысындағы гломерулалық 

зақымданулар 
360 N08.3* Қантты диабет барысындағы гломерулалық зақымданулар (E10-14 

ортақ төртінші санмен.2)
361 N08.4* Ішкі секреция бездерінің басқа аурулары, тамақтанудың бұзылуы мен 

зат алмасудың барысындағы гломерулалық зақымданулар 
362 N08.5* Дəнекер тіннің жүйелік аурулары барысындағы гломерулалық 

зақымданулар 
363 N08.8* Басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысындағы шумақтық 

зақымданулар 
364 N16* Бүйректің басқа айдарларда жіктелген аурулар барысында түтікше-

интерстициалды зақымданулары

365 N16.0* Бүйректің басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар 
барысындағы түтікше-интерстициалды зақымданулары 

366 N16.1* Бүйректің өспелер барысында түтікше-интерстициалдық зақымдануы 
367 N16.2* Имундық механизмды қатыстыратын, бұзылыстар жəне қан аурулары 

барысындағы түтікше-интерстициалдық бүйрек зақымдануы
368 N16.3* Бүйректің зат алмасуы бұзылуы барысында түтікше-интерстициалдық 

зақымдануы 
369 N16.4* Бүйректің дəнекер тіннің жүйелік аурулары барысында түтікше-

интерстициалдық зақымдануы 
370 N16.5* Бүйректің трансплантат ажырау барысында түтікше-интерстициалдық 

зақымдануы (T86.-)
371 N16.8* Бүйректің басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар барысында 

түтікшеинтерстициалдық зақымдануы
372 N22* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы несеп жолдарының 

тастары
373 N22.0* Шистосомоз [бильгарциоз] барысындағы несептік тастар (В65.-)
374 N22.8* Несеп жолдарының басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар 

барысындағы тастары
375 N29* Бүйрек пен несепағардың басқа айдарларда жіктелген аурулар бары-

сында басқа зақымданулары
376 N29.0* Бүйректің кеш мерезі (А52.7)
377 N29.1* Бүйрек пен несепағардың басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне 

паразиттік аурулар барысында басқа зақымданулары
378 N29.8* Бүйрек пен несепағардың басқа айдарларда жіктелген, басқа аурулар 

барысында басқа зақымданулары 
379 N33* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы несепқуық 

зақымданулары
380 N33.0* Несепқуықтың туберкулездік қабынуы (A18.1)
381 N33.8* Несепқуықтың басқа айдарларда жіктелген, басқа аурулар барысындағы 

зақымданулары 
382 N37* Несеп шығаратын өзектің басқа айдарларда жіктелген аурулар 

барысындағы зақымдануы
383 N37.0* Еркек несеп шығаратын өзегінің басқа айдарларда жіктелген аурулар 

барысындағы қабынуы 
384 N37.8* Басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы несеп шығаратын 

өзектің басқа зақымданулары
385 N51* Ерлер жыныс ағзаларының басқа айдарларда жіктелген аурулар 

барысындағы зақымданулары
386 N51.0* Қуық асты безінің басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы 

зақымданулары 
387 N51.1* Аталық бездің мен оның қосалқыларының басқа айдарларда жіктелген 

аурулар барысындағы зақымданулары 
388 N51.2* Үпектің басқа айдарларда жіктелген аурулар барысындағы қабынуы 
389 N51.8* Ерлер жыныс ағзаларының басқа айдарларда жіктелген аурулар 

барысындағы басқа зақымданулары 
390 N74* Жатыр мойнының туберкулездік жұқпасы 
391 N74.0* Жатыр мойнының туберкулездік жұқпасы (A18.1)
392 N74.1* Əйелдердің жамбас астау ағзаларының туберкулез этиологиялы 

қабынба аурулары (A18.1)
393 N74.2* Əйелдердің жамбас астау ағзаларының мерез тудырған қабынба ауру-

лары (A51.4, A52.7)
394 N74.3* Əйелдердің жамбас астау ағзаларының гонококк тудырған қабынба 

аурулары (A54.2)
395 N74.4* Əйелдердің жамбас астау ағзаларының хламидиялар тудырған қабынба 

аурулары (A56.1)
396 N74.8* Əйелдер жамбас астау ағзаларының басқа айдарларда жіктелген басқа 

аурулар барысындағы қабынба аурулары
397 N77* Қынап пен сарпайдың басқа айдарларда жіктелген аурулар 

барысындағы жара болуы мен қабынуы
398 N77.0* Сарпайдың басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік ауру-

лар барысында жара болуы 
399 N77.1* Басқа айдарларда жіктелген жұқпалы жəне паразиттік аурулар барысын-

да қынаптың, сарпайдың жəне қынап-сарпай қабынуы 
400 N77.8* Қынап пен сарпайдың басқа айдарларда жіктелген басқа аурулар 

барысындағы жара болуы мен қабынуы 
401 P00 Осы жүктілікпен байланысы болуы мүмкін, анасының жағдайларымен 

шартталған ұрық пен нəрестенің зақымдары 
402 P00.0 Анасының гипертензиялық бұзылыстарымен шартталған ұрық пен 

нəрестенің зақымдары
403 P00.1 Анасынның бүйрек жəне несеп жолдарының ауруларымен шартталған 

ұрық пен нəрестенің зақымдары
404 P00.2 Анасының жұқпалы жəне паразиттік ауруларымен шартталған ұрық пен 

нəрестенің зақымдары
405 P00.4 Ұрық пен нəрестенің анасының тамақтануы бұзылуларымен шартталған 

зақымдары
406 P00.8 Анасының басқа жағдайларымен шартталған ұрық пен нəрестенің 

зақымдары
407 P01 Ұрық пен нəрестенің анасының жүктілігінің асқынуларымен шартталған 

зақымдары
408 P01.0 Ұрық пен нəрестенің жатыр мойнағының қылтасы мен жатыр мойнының 

жеткіліксіздігімен шартталған зақымдары
409 P01.1 Ұрық пен нəрестенің ұрық қабығының мерзімінен бұрын жыртылуымен 

шартталған зақымдары
410 P01.2 Ұрық пен нəрестенің қағанақ суының өте аздығымен шартталған 

зақымдары
411 P01.3 Ұрық пен нəрестенің қағанақ суының көптігімен шартталған зақымдары
412 P01.5 Ұрық пен нəрестенің көп ұрықты жүктілікпен шартталған зақымдары
413 P01.7 Ұрық пен нəрестенің ұрықтың босану алдында, алдыңғы жағында 

жатуының бұрыстығымен шартталған зақымдары 
414 P01.8 Ұрық пен нəрестенің анасының жүктілікті асқындыратын басқа аурула-

рымен шартталған зақымдары
415 P02 Бала жолдасы, кіндік бау жəне ұрық қабықтары тарапынан болған 

асқынулармен шартталған ұрық пен нəрестенің зақымдары 
416 P02.0 Ұрық пен нəрестенің бала жолдасының алда жатуымен шартталған 

зақымдары
417 P02.1 Ұрық пен нəрестенің бала жолдасының бөлінуімен жəне қан кетуімен 

байланысты басқа асқынулармен шартталған зақымдары 
418 P02.3 Ұрық пен нəрестенің бала жолдасы трансфузиясы синдромымен 

шартталған зақымдары
419 P02.4 Ұрық пен нəрестенің кіндікбаудың шығып кетуімен шартталған 

зақымдары 
420 P02.5 Ұрық пен нəрестенің кіндікбау қысылуының басқа түрлерімен 

шартталған зақымдары
421 P02.7 Ұрық пен нəрестенің хориоамнионитпен шартталған зақымдары 
422 P02.9 Ұрық пен нəрестенің қағанақ пен ұрықтың сыртқы қабығының 

анықталмаған ауытқуларымен шартталған зақымдары
423 P03 Ұрық пен нəрестенің босану мен босандырудың басқа асқынуларымен 

шартталған зақымдары 
424 P03.0 Ұрық пен нəрестенің нəресте жамбасымен келгенде босандыру мен 

нəрестені тартып туғызумен шартталған зақымдары
425 P03.4 Ұрық пен нəрестенің кесар тілігі арқылы босандырумен шартталған 

зақымдары
426 P03.5 Ұрық пен нəрестенің қарқынды босанумен шартталған зақымдары
427 P03.6 Ұрық пен нəрестенің жатырдың жиырылу əрекетінің бұзылуымен 

шартталған зақымдары
428 P03.8 Ұрық пен нəрестенің босану мен босандырудың басқа асқынуларымен 

шартталған зақымдары
429 P03.9 Ұрық пен нəрестенің босану мен босандырудың асқынуларымен 

шартталған анықталмаған зақымдары
430 P04 Ұрық пен нəрестенің баланың жолдасы мен ана сүті арқылы өткен зиян-

ды заттар əсерімен шартталған зақымдары
431 P04.0 Ұрық пен нəрестенің жүктілік, босану жəне босандыру кезінде ана-

сына анестезия немесе ауырсынуды басатын заттарды қолданумен 
шартталған зақымдары 

432 P04.3 Ұрық пен нəрестенің анасының алкоголь пайдалануымен шартталған 
зақымдары

433 P04.5 Ұрық пен нəрестенің анасының тағамдық химиялық заттарды пайдала-
нуымен шартталған зақымдары əсерімен шартталған зақымдары

434 P04.8 Ұрық пен нəрестенің анаға басқа зиянды əсерлердің
435 P75* Тоңғақтық илеус (Е84.1)
436 P95 Анықталмаған себеп бойынша туындаған өлім 
437 R00 Жүрек ырғағының қалыптан ауытқуы
438 R01 Жүрек шуылдары мен жүректің басқа дыбыстары
439 R02 Басқа айдарларда жіктелмеген шірік
440 R03 Диагноз болмаған кезде қан қысымының қалыптан тыс көрсеткіштері
441 R04 Тыныс жолдарынан қан кетуі
442 R04.1 Тамақтан қан кету
443 R04.2 Қан түкіру
444 R04.8 Тыныс жолдарының басқа бөлімдерінен қан кетуі
445 R04.9 Қанның тыныс жолдарынан анықталмаған кетуі
446 R05 Жөтел
447 R06 Ентігу
448 R07 Тамақ пен кеуде ауырсынуы
449 R07.1 Тыныс алғанда кеуде ауырсынуы
450 R07.2 Жүрек аймағының ауырсынуы
451 R07.3 Кеуденің басқа ауырсынулары
452 R07.4 Кеуденің анықталмаған ауырсынуы
453 R09 Қан айналымы мен тыныс алу жүйелеріне қатысты басқа симптомдар 

мен белгілер
454 R09.1 Плеврит
455 R09.2 Тыныс алудың кідіруі
456 R09.3 Қақырық
457 R09.8 Қан айналымы мен тыныс алу жүйелеріне қатысты анықталған басқа 

симптомдар мен белгілер
458 R10 Құрсақ пен жамбас аймағының ауырсынуы
459 R11 Жүрек айну мен құсу
460 R12 Қыжыл
461 R13 Дисфагия
462 R14 Іш кебуі мен сол тектес жағдайлар
463 R15 Нəжіс тоқтамау
464 R16 Басқа айдарларда жіктелмеген гепатомегалия мен спленомегалия
465 R16.1 Басқа айдарларда жіктелмеген спленомегалия
466 R16.2 Басқа айдарларда жіктелмеген спленомегалия қабаттасқан гепатоме-

галия
467 R17 Анықталмаған сарғаю
468 R18 Іш шемені
469 R19 Ас қорыту жүйесі мен құрсақ қуысына қатысты басқа симптомдар мен 

белгілер
470 R20 Тері сезімталдығының бұзылуы
471 R21 Бөртпе жəне теріге басқа, тəн емес бөртпелер шығуы
472 R22 Тері мен тері шелмайының бір жерде орналасқан томпаюы, түйіндер 

мен домбығуы
473 R23 Терінің басқа өзгерулері
474 R25 Қалыптан тыс еріксіз қозғалыстар
475 R26 Жүріс пен қозғалғыштықтың бұзылуы
476 R26.1 Параличтік жүріс
477 R26.2 Басқа айдарларда жіктелмеген, жүру кезіндегі қиындықтар
478 R26.8 Жүріс пен қозғалғыштықтың басқа жəне анықталмаған бұзылулары
479 R27 Координацияның басқа бұзылуы
480 R29 Нерв жəне сүйек-бұлшық ет жүйелеріне қатысты басқа симптомдар мен 

белгілер
481 R29.1 Менингизм
482 R29.2 Қалыптан тыс рефлекс
483 R29.3 Дененің қалыптан тыс орналасу жағдайы
484 R29.4 Сыртылдақ ұршық
485 R29.8 Нерв жəне сүйек-бұлшық ет жүйелеріне қатысты басқа жəне 

анықталмаған симптомдар мен белгілер
486 R30 Несеп шығарумен байланысты ауырсыну
487 R31 Тəн емес қанды несеп
488 R32 Анықталмаған несеп тоқтамау
489 R33 Несептің кідіруі
490 R34 Анурия жəне олигурия
491 R35 Полиурия
492 R36 Несеп шығаратын өзектен шығынды шығуы
493 R39 Зəр шығу жүйесіне қатысты басқа симптомдар мен белгілер
494 R40 Ұйқышылдық, ступор жəне кома
495 R41 Танымдылық қабілеттілік пен ұғынуға қатысты басқа симптомдар мен 

белгілер
496 R42 Бас айналуы мен тұрақтылықтың бұзылуы
497 R43 Иіс сезу мен татымдық сезімталдықтың бұзылуы

498 R44 Жалпы сезіну мен түйсінуге қатысты басқа симптомдар мен белгілер
499 R45 Сезім билеу жағдайына қатысты симптомдар мен белгілер
500 R46 Сыртқы түрі мен мінез-құлқына қатысты симптомдар мен белгілер
501 R47 Сөйлеудің басқа айдарларда жіктелмеген бұзылуы
502 R48 Дислексия жəне символдар мен белгілерді тану мен ұғудың басқа ай-

дарларда жіктелмеген басқа бұзылулары
503 R49 Дауыстың өзгеруі
504 R50 Шығу тегі белгісіз қызба
505 R51 Бас ауыруы
506 R52 Басқа айдарда жіктелмеген ауыру
507 R53 Дімкəстік пен шаршағыштық
508 R54 Қартайғандық
509 R55 Талма (синкопе) мен коллапс
510 R56 Басқа айдарларда жіктелмеген құрысқақ
511 R57 Басқа айдарларда жіктелмеген шок
512 R58 Басқа айдарларда жіктелмеген қан кету
513 R59 Лимфа түйіндерінің үлкеюі
514 R60 Басқа айдарларда жіктелмеген ісіну
515 R61 Тершеңдік
516 R62 Күтілген, қалыпты физиологиялық дамудың болмауы
517 R63 Тағамдар мен сұйықтықтарды ішуге байланысты симптомдар мен 

белгілер
518 R64 Кахексия
519 R68 Басқа жалпы симптомдар мен белгілер
520 R68.1 Нəрестелерге тəн, тəн емес симптомдар
521 R68.2 Ауыздың анықталмаған құрғақтығы
522 R68.3 Барабан таяқшалары түріндегі саусақтар
523 R68.8 Анықталған басқа жалпы симптомдар мен белгілер
524 R69 Аурудың белгісіз жəне анықталмаған себептері
525 R70 Эритроциттер шөгуінің үдеуі мен плазма (қанның) тұтқырлығының 

ауытқулары
526 R71 Эритроциттердің ауытқуы
527 R72 Басқа айдарларда жіктелмеген лейкоциттер ауытқуы
528 R73 Қандағы глюкоза құрамының көтерілуі
529 R74 Сарысудағы ферменттер құрамының қалыптан ауытқуы
530 R75 Зертханалық жолмен анықталған адам иммунотапшылық вирусы (АИВ)
531 R76 Сарысуды иммунологиялық зерттеу кезінде анықталған, басқа қалыптан 

ауытқулар
532 R77 Плазма белоктарының қалыптан басқаша ауытқулары
533 R78 Қалыпты жағдайда қанда болмайтын дəрілік заттар мен басқа заттдың 

табылуы
534 R79 Қанның химиялық құрамының қалыптан басқа ауытқулары
535 R80 Оқшауланған протеинурия
536 R81 Глюкозаның несеппен бөлінуі
537 R82 Несепті зерттеу кезінде анықталған қалыптан басқа ауытқулар
538 R83 Жұлын сұйықтығын зертеу кезінде анықталған қалыптан ауытқулар
539 R84 Жұлын сұйықтығын зертеу кезінде анықталған қалыптан ауытқулар
540 R85 Ас қорыту мен құрсақ қуысы ағзалары препараттарын зертеу кезінде 

анықталған қалыптан ауытқулар
541 R86 Еркектің жыныс ағзалары препараттарын зертеу кезінде анықталған 

қалыптан ауытқулар
542 R87 Əйелдің жыныс ағзалары препараттарын зертеу кезінде анықталған 

қалыптан ауытқулар
543 R89 Басқа ағзалар, жүйелер мен тіндер препараттарын зертеу кезінде 

анықталған қалыптан ауытқулар
544 R90 Орталық нерв жүйесін зерттеу барысында диагностикалық бейнелерді 

түсіріп алу кезінде анықталған қалыптан ауытқулар
545 R91 Өкпелерді зерттеу барысында диагностикалық бейнелерді түсіріп алу 

кезінде анықталған қалыптан ауытқулар
546 R92 Сүт бездерін зерттеу барысында диагностикалық бейнелерді түсіріп алу 

кезінде анықталған қалыптан ауытқулар
547 R93 Басқа ағзалар мен дене аймақтарын зерттеу барысында диагностикалық 

бейнесін түсіріп алу кезінде анықталған қалыптан ауытқулар
548 R93.1 Жүрек пен коронарлық қанайналымды зерттеу барысында 

диагностикалық бейнесін түсіріп алу кезінде анықталған қалыптан 
ауытқулар

549 R93.2 Бауыр мен өт түтіктерінің диагностикалық бейнесін түсіріп алу кезінде 
анықталған қалыптан ауытқулар

550 R93.3 Ас қорыту жолдарының басқа бөлімдерінің диагностикалық бейнесін 
түсіріп алу кезінде анықталған қалыптан ауытқулар

551 R93.4 Несеп ағзаларының диагностикалық бейнесін түсіріп алу кезінде 
анықталған қалыптан ауытқулар

552 R93.5 Құрсақтың, ішпердеарты кеңістігін қоса алғандағы, басқа аймақтарын 
зерттеу барысында диагностикалық бейнені түсіріп алу кезінде 
анықталған қалыптан ауытқулар

553 R93.6 Аяқ-қолды зерттеу барысында диагностикалық бейнені түсіріп алу 
кезінде анықталған қалыптан ауытқулар

554 R93.7 Сүйек-бұлшық ет жүйесінің басқа бөлімдерін зерттеу барысында 
диагностикалық бейнені түсіріп алу кезінде анықталған қалыптан 
ауытқулар

555 R93.8 Дененің басқа анықталған құрылымдарын зерттеу барысында 
диагностикалық бейнені түсіріп алу кезінде анықталған қалыптан 
ауытқулар

556 R94 Функциялық зерттеулер жүргізу кезінде анықталған қалыптан ауытқулар
557 R94.1 Шеткі нервілер жүйесі мен жеке сезу ағзаларын функциялық зерттеулер 

кезінде анықталған қалыптан ауытқулар
558 R94.2 Өкпелерді функциялық зерттеулер кезінде анықталған қалыптан 

ауытқулар
559 R94.3 Жүрек-қан тамырлары жүйесін функциялық зерттеулер кезінде 

анықталған қалыптан ауытқулар
560 R94.4 Бүйрек қызметін зерттеу кезінде анықталған қалыптан ауытқулар
561 R94.5 Бауыр қызметін зерттеу кезінде анықталған қалыптан ауытқулар
562 R94.6 Қалқанша бездің қызметін зерттеу кезінде анықталған қалыптан 

ауытқулар
563 R94.7 Басқа эндокриндік бездердің қызметін зерттеу кезінде анықталған 

қалыптан ауытқулар
564 R94.8 Басқа ағзалар мен жүйелердің функциялық зерттеулер кезінде 

анықталған қалыптан ауытқулар
565 R95 Емшектегі баланың кенеттен қайтыс болуы
566 R96 Белгісіз себептерден кенеттен қайтыс болудың басқа түрлері
567 R98 Куəлерсіз қайтыс болу
568 R99 Қайтыс болудың басқа, дəл белгіленбеген жəне белгісіз себептері
569 W50 Басқа тұлғаның соғуы, түртуі, тебуі, бұрап алу, тiстеуі немесе тырнауы
570 W50.8 Басқа тұлғаның соғуы, түртуі, тебуі, бұрап алу, тiстеуі немесе тырнауы, 

басқа анықталған орындар
571 W53 Егеуқұйрықтың тiстеуi
572 W53.0 Егеуқұйрықтың тiстеуi, үйде 
573 W54 Иттің қабуы жəне соғуы 
574 W54.0 Иттің қабуы жəне соғуы, үйде
575 W55 Басқа жануарлардың тістеуі жəне соғуы 
576 W55.0 Басқа жануарлардың тістеуі жəне соғуы, үйде 
577 W57 Зəрсiз бунақденелілердің жəне басқа бунақаяқтылардың, тiстеуі неме-

се шағып алуы
578 W57.0 Зəрсiз бунақденелілердің жəне басқа бунақаяқтылардың, тiстеуі немесе 

шағып алуы, үйде 
579 W73 Суға батудың жəне суға кетудің басқа анықталған жағдайлары 
580 W73.8 Суға батудың жəне суға кетудің басқа анықталған жағдайлары, басқа 

анықталған орындар 
581 W75 Кездейсоқ тұншықтыру жəне төсектегi буындыру 
582 W75.0 Кездейсоқ тұншықтыру жəне төсектегi буындыруы, үйде
583 W76 Басқа кездейсоқ асулар жəне буындыру
584 W76.0 Басқа кездейсоқ асулар жəне буындыру, үйде
585 W76.1 Басқа кездейсоқ асулар жəне арнайы мекемедегi буындыру
586 W83 Тынысқа төнетін басқа анықталған қауіп
587 W83.0 Тынысқа төнетін басқа анықталған қауіп, үйде
588 X70.0 Асу, буындыру жəне үйде тұншықтыру арқылы қасақана өзін-өзі 

зақымдау
589 Y12.0 Басқа айдарларда жітелмеген, белгісіз мақсатта есірткімен жəне психо-

дислептиктермен [галлюциногендермен] улау жəне əсер ету, үйде
590 Y20.0 Белгісіз мақсатта асу, тұншықтыру жəне буындыру, үйде
591 Z00 Шағымдары немесе қойылған диагнозы жоқ адамдарды жалпы тексеріп-

қарау мен тексеру
592 Z00.0 Жалпы тексеріп-қарау
593 Z00.1 Баланың денсаулығын бұрынғыша тексеру
594 Z00.3 Жасөспірімнің даму жағдайын бағалау мақсатымен тексеру
595 Z00.8 Басқа жалпы тексеріп-қараулар
596 Z01 Шағымдары немесе қойылған диагнозы жоқ адамдарды жалпы тексеріп-

қарау мен тексеру
597 Z01.8 Басқа анықталған арнайы тексеру
598 Z02 Əкімшілік мақсаттармен тексеру мен қаралу
599 Z03 Ауруға немесе патологиялық жағдайға күмəн туғандағы медициналық 

бақылау мен бағалау
600 Z03.4 Жүрек инфаргіне күмəн болғанда бақылау
601 Z03.5 Басқа жүрек-тамыр жүйесіне ауруына күмəн туғандағы бақылау 
602 Z03.8 Басқа ауруларға немесе жағдайларға күмəн туғандағы бақылау
603 Z03.9 Анықталмаған аурулар мен жағдайларға күмəн болғанда бақылау
604 Z04 Басқа мақсаттармен тексеру мен бақылау
605 Z04.8 Басқа анықталған себептер бойынша тексеру мен бақылау
606 Z08 Қатерлі ісіктерді емдегеннен кейінгі келесі тексерулер
607 Z09 Қатерлі ісіктерге қатыссыз жағдайларды емдеуден кейінгі келесі тек-

серулер
608 Z10 Халықтың белгілі топтарының денсаулығын ескішілдікке негізделген 

түрде жалпы тексеру
609 Z10.2 Қарулы күштер қызметкерлері денсаулығын ескіше жалпы тексеру
610 Z11 Жұқпалы жəне паразиттік ауруларды анықтау мақсатында жүргізілетін 

арнайы cкринингілік тексеру
611 Z12 Қатерлі ісіктерді анықтау мақсатында жүргізілетін арнайы cкринингілік 

тексеру
612 Z13 Басқа аурулар мен бұзылуларды анықтау мақсатында жүргізілетін ар-

найы cкринингілік тексеру
613 Z13.4 Балалық шақта қалыпты дамудан ауытқуды анықтау мақсатында 

жүргізілетін арнайы cкринингілік тексеру
614 Z20 Науқаспен жанасу немесе жұқпалы ауру жұқтыру мүмкіндігі
615 Z20.2 Науқаспен жанасу немесе жыныстық жолмен берілуі басымырақ 

жұқпалы ауру жұқтыру мүмкіндігі
616 Z20.6 Науқаспен жанасу немесе адам имунитет тапшылығы вирусын [АИВ] 

жұқтыру мүмкіндігі 
617 Z21 Адам имунитет тапшылығы вирусы [АИТВ] тудырған симптомсыз жұқпа 

статусы
618 Z22 Жұқпалы ауру қоздырғышын тасушылық
619 Z23 Бір бактериялық ауруға қарсы иммундау қажеттілігі
620 Z24 Анықталған бір вирусты ауруға қарсы иммундау қажеттілігі
621 Z24.2 Құтырмаға қарсы иммундау қажеттілігі
622 Z25 Басқа вирустық аурулар ішінен біреуіне қарсы иммундау қажеттілігі
623 Z26 Басқа жұқпалы аурулар ішінен біреуіне қарсы иммундау қажеттілігі
624 Z27 Жұқпалы аурулар құралымына қарсы иммундау қажеттілігі
625 Z28 Жүргізілмеген иммундау
626 Z29 Басқа алдын алу шараларының қажеттілігі
627 Z29.1 Алдын алу иммундық терапиясы
628 Z29.8 Басқа анықталған профилактикалық шаралар 
629 Z30 Ұрықтануға қарсы заттарды қабылдауын бақылау
630 Z30.3 Етеккірді шақыру
631 Z30.8 Контрацепцияларды қолдануды бақылаудың басқа түрі
632 Z31 Бала туу қызметін қалпына келтіру мен сақтау
633 Z31.3 Ұрықтандыруға болысушы басқа əдістер
634 Z31.6 Бала туу қызметін қалпына келтіру бойынша жалпы консультациялар 

мен кеңестер
635 Z31.8 Бала туу қызметін қалпына келтіру бойынша жүргізілген басқа шаралар
636 Z32 Жүктілікті анықтауға арналған тексерулер мен тестілер
637 Z32.0 Расталмаған (əлі) жүктілік
638 Z33 Жүктілікке тəн жағдай 
639 Z34 Қалыпты жүктілік ағымын бақылау
640 Z34.0 Бірінші жүктіліктің қалыпты ағымын бақылау 
641 Z35 Жүктілігіне жоғары қауіп төнетін жүктілік ағымын бақылау
642 Z35.1 Сыртартқысында жетілмеген түсік тастауы бар əйелдің жүктілік ағымын 

бақылау

643 Z35.2 Бала туу мен акушерлік проблемеларға қатысты, басқа ауырлаған 
сыртартқылы əйелдің жүктілік ағымын бақылау

644 Z35.3 Сыртартқысында босанар алдындағы көмектің жеткіліксіздігі орын алған 
əйелдің жүктілік ағымын бақылау

645 Z35.4 Көп босанған əйелдің жүктілік ағымын бақылау
646 Z35.5 Бірінші рет босанатын кəрі əйелді бақылау
647 Z36 Ұрықтың патологиясын анықтау мақсатымен жүргізілген босануға дейінгі 

тексеру (антенатальдық скрининг)
648 Z37 Босанудың бітуі 
649 Z37.1 Бір өлі туылған 
650 Z38 Туған орны бойынша тірі туған нəрестелер
651 Z38.1 Стационардан тыс туған бір бала
652 Z39 Босанудан кейінгі көмек пен қарау
653 Z39.0 Босана салысымен көрсетілген көмек пен тексеру
654 Z39.1 Бала емізуші анаға көмек пен тексеру
655 Z40 Хирургиялық алдын алу əрекеті
656 Z41 Емдік мақсаты жоқ ем шаралар
657 Z42 Пластикалық хирургияны қолданумен жүретін келесі көмек
658 Z43 Жасанды тесіктер күтімі
659 Z44 Сыртқы протездік жабдықты өлшеп көру мен келтіру
660 Z45 Имплантатталған жабдықты қондыру мен реттеу
661 Z46 Басқа жабдықтарды өлшеп көру мен келтіру
662 Z46.8 Анықталған басқа жабдықты өлшеп көру мен келтіру
663 Z47 Ортопедиялық көмектің басқа түрлері
664 Z47.0 Сынық біткеннен кейін пластинканы, сонымен қатар бекіткіш ішкі, басқа 

жабдықтарды алып тастау
665 Z47.9 Анықталмаған келесі ортопедиялық көмек 
666 Z48 Хирургиялық көмектің келесі басқа түрлері
667 Z49 Диализ кірген көмек
668 Z50 Оңалту ем шараларымен жүргізілген көмек
669 Z50.0 Жүрек аурулары кезіндегі оңалту 
670 Z51 Медициналық көмектің басқа түрлері
671 Z52 Ағзалар мен тіндердің доноры
672 Z53 Орындалмаған арнайы емшараларға байланысты денсаулық сақтау 

мекемесіне қаралуы
673 Z54 Сауығу жағдайы
674 Z54.4 Сынықты емдеуден кейінгі сауығу жағдайы 
675 Z54.8 Басқа емдеуден кейінгі сауығу жағдайы
676 Z55 Оқытумен жəне сауаттылықпен байланысты проблемалар
677 Z56 Жұмыспен жəне жұмыссыздықпен байланысты проблемалар
678 Z57 Өндірістік қауіп факторларының əсерлері
679 Z58 Қоршаған ортаның физикалық факторларымен байланысты пробле-

малар
680 Z58.4 Радиациялық ластанудың əсері 
681 Z59 Тұрғын-үй мен экономикалық сипатты жағдайлармен байланысты про-

блемалар
682 Z60 Əлеуметтік орта факторларымен байланысты проблемалар
683 Z61 Балалық шақта басынан кешкен жағымсыз жағдайлармен байланысты 

проблемалар
684 Z62 Баланы тəрбиелеумен байланысты басқа проблемалар
685 Z63 Отбасы жағдайларын қоса, жақындарымен байланысты басқа про-

блемалар
686 Z64 Анықталған психологиялық-əлеуметтік жағдайлармен байланысты про-

блемалар
687 Z65 Басқа психологиялық-əлеуметтік жағдайлармен байланысты пробле-

малар
688 Z70 Жыныстық қатынастарға, мінез-құлыққа мен бағдарға қатысты консуль-

тациялар
689 Z71 Басқа айдарларда жіктелмеген, басқа консультациялар мен 

медициналық кеңестер алу үшін денсаулық сақтау мекемесіне қаралу
690 Z72 Өмір салтымен байланысты проблемалар
691 Z73 Қалыпты өмір салтын қалыптастыру қиындықтарымен байланысты про-

блемалар
692 Z74 Басқа адамның күтуіне тəуелділікпен байланысты проблемалар
693 Z75 Медициналық қамтамасыз ету мен басқа медициналық көмекпен байла-

нысты проблемалар
694 Z75.2 Тексеру мен емдеу тағайындалуын күтудің басқа кезеңі
695 Z76 Басқа жағдайлармен байланысты денсаулық сақтау мекемелеріне 

қаралу
696 Z76.8 Анықталған басқа жағдайларға байланысты денсаулық сақтау 

мекемелеріне қаралу
697 Z80 Отбасылық сыртартқыда қатерлі ісік болуы
698 Z80.7 Отбасылық сыртартқыда лимфалық, қан өндіретін жəне сол тектес 

тіндердің қатерлі ісігінің болуы
699 Z81 Отбасылық сыртартқысында психикалық жəне мінез-құлық 

бұзылуларының болуы
700 Z81.1 Отбасылық сыртартқыда алкогольге тəуелділік болуы
701 Z82 Отбасылық сыртартқыда еңбекке қабілеттілігін төмендететін жəне со-

зылмалы мүгедектікке жеткізетін бірқатар жағдайлар
702 Z82.3 Отбасылық сыртартқыда инсульт болуы
703 Z83 Отбасылық сыртартқыда басқа өзіндік бұзылулар
704 Z84 Отбасылық сыртартқыда басқа сырқаттық жағдайлардың болуы
705 Z85 Жеке басының сыртартқысында қатерлі ісіктің болуы
706 Z86 Жеке басының сыртартқысында бірқатар басқа аурулардың болуы
707 Z86.0 Жеке басының сыртартқысында басқа жаңа өспелердің болуы 
708 Z86.1 Жеке басының сыртартқысында инфекциялық жəне паразиттік 

аурулардың болуы 
709 Z86.2 Жеке басының сыртартқысында қан мен қан өндіру ағзалары 

ауруларының жəне иммундық тетікке қатысты өзге бұзушылықтардың 
болуы

710 Z86.3 Жеке басының сыртартқысында эндокриндік жүйе ауруларының, 
тамақтану жəне заталмасу бұзушылықтарының болуы 

711 Z86.6 Жеке басының сыртартқысында жүйке жүйесінің жəне сезім ағзалары 
ауруларының болуы 

712 Z87 Жеке басының сыртартқысында басқа аурулар мен сырқаттық 
жағдайлардың болуы

713 Z87.0 Жеке басының сыртартқысында тынысалу ағзалары ауруларының бо-
луы 

714 Z87.1 Жеке басының сыртартқысында ас қорыту ағзалары ауруларының бо-
луы

715 Z87.3 Жеке басының сыртартқысында сүйек-бұлшықет жəне дəнекер тіндері 
ауруларының болуы 

716 Z87.5 Жеке басының сыртартқысында жүкітіліктің, босанудың жəне босанудан 
кейінгі кезеңінде асқынулардың болуы 

717 Z87.6 Жеке басының сыртартқысында перинаталдық кезеңде пайда болатын 
жеке жағдайлардың болуы

718 Z87.7 Жеке басының сыртартқысында туа біткен аномалиялардың, 
деформациялардың жəне хромосомдық бұзылулардың болуы 

719 Z87.8 Жеке басының сыртартқысында басқа анықталған жағдайлардың болуы 
720 Z88 Жеке басының сыртартқысында дəрілік заттарға, дəрі-дəрмектер мен 

биологиялық заттарға аллергиясының болуы
721 Z88.8 Жеке басының сыртартқысында дəрілік заттарға, дəрі-дəрмектер мен 

биологиялық заттарға аллергиясының болуы
722 Z89 Аяқтың немесе қолдың жүре пайда болған болмауы
723 Z90 Ағзалардың басқа айдарларда жіктелмеген жүре пайда болған жоқтығы
724 Z91 Жеке басының сыртартқысында басқа айдарларда жіктелмеген қауіп 

факторларының болуы
725 Z92 Жеке басының сыртартқысында медициналық емделуінің болуы
726 Z92.2 Жеке басының сыртартқысында басқа дəрілік заттарды ұзақ мерзімді 

(ағымдағы) қолдану 
727 Z93 Жасанды тесік болуына байланысты жағдай
728 Z93.2 Илеостома болуы
729 Z94 Трансплантталған ағзаның немесе тіннің болуы
730 Z95 Жүрек пен тамыр имплантаттары мен трансплантаттарының болуы
731 Z95.0 Жүрек ырғағының жасанды жүргізушісінің болуы
732 Z95.1 Аортакоронарлық ұштасымдық трансплантатының болуы
733 Z95.2 Жүрек қақпақшасы протезінің болуы
734 Z95.3 Жасанды көмей болуы
735 Z95.4 Жүрек қақпақшасының басқа алмастырғышының болуы
736 Z95.5 Коронарлық ангиопластикалық имплантат пен трансплантаттың болуы
737 Z95.8 Жүрек пен тамырлардың басқа имплантаттары мен 

трансплантаттарының болуы
738 Z95.9 Жүрек пен тамырлардың анықталмаған имплантаттары мен 

трансплантаттарының болуы
739 Z96 Функциялық басқа имплантаттардың болуы
740 Z96.6 Ортопедиялық буын имплантаттарының болуы
741 Z96.7 Басқа сүйектер мен сіңірлердің имплантаттарының болуы
742 Z96.8 Басқа анықталған функциялық имплантаттардың болуы 
743 Z97 Басқа жабдықтардың болуы
744 Z97.5 Жүктілікке қарсы (жатырішілік) құралдың болуы
745 Z97.8 Анықталған басқа жабдықтардың болуы
746 Z98 Операциядан кейінгі басқа жағдайлар
747 Z99 Басқа айдарда жіктелмеген, тіршілік іс-əрекеттерін демеуші механизм-

дер мен жабдықтарға тəуелділік
748 Z99.1 Респираторға тəуелділік

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 26-қосым ша

Нақты жұмсалған шығындар үшін ақы төленуі тиіс жағдайлардың тізбесі
№ Код Атауы
1 2 3
  Емдеу (ЖТМҚ)
1 35.991 Митралды тесікті клиптеу
2 37.941 Автоматты кардиовертердің/дефибрилляторды имплантанттау немесе 

ауыстыру, жалпы жүйені
3 78.191 Кезеңдік түзетуді қажет ететін жамбас сүйектеріне сыртқы бекітуші 

құрылғыны пайдалану
4 92.291 Қалқанша безі ауруының радио-йод терапиясы

Емдеу (ММК)
5 41.94 Көкбауырды транспланттау
6 78.05 Сан сүйегін транспланттау
7 78.07 Үлкен жəне кіші жіліншік сүйектерді транспланттау

Шығындарды қосымша өтеп, КШТ құны бойынша ақы төленуі тиіс жағдайлардың тізбесі 

№ Код Атауы
1 2 3

Шығындарды қосымша өтеп, КШТ құны бойынша ақы төленуі тиіс операциялардың тізбесі
1 03.7993 Стереотаксиялық жүйені қолданумен ми нейростимуляторын имплант-

тау 
2 35.05 Аорталық қақпақшаны эндоваскулярлық алмастыру 
3 36.11 Бір коронарлық артерияны аортокоронарлы шунттау*
4 36.12 Екі коронарлық артерияны аортокоронарлық шунттау*
5 36.13 Үш коронарлық артерияны аортокоронарлық шунттау*
6 36.14 Төрт жəне одан көп коронарлық артерияны аортокоронарлық шунттау* 
7 81.9610 Сүйек ісігі кезіңде буындарды жəне/немесе сүйекті ауыстыру
8 80.267 Гемофилия кезінде артроскопиялық операциялар
9 80.865 Гемофилия кезінде зақымданған буынды басқа жолмен жергілікті кесу 

немесе зақымдау 
10 81.515 Гемофилия кезінде жамбас сүйегін толығымен ауыстыру
11 81.516 Гемофилия кезінде ұршықбуынды толығымен ауыстыру
12 81.526 Гемофилия кезінде ұршықбуынды ішінара толығымен ауыстыру
13 81.545 Гемофилия кезінде тізені толығымен ауыстыру
14 83.755 Гемофилия кезінде сіңірлерді транспланттау жəне орнын ауыстыру

Шығындарды қосымша өтеп, негізгі диагноздың 
КШТ құны бойынша ақы төленуі тиіс қызметтердің/манипуляциялардың 

тізбесі
15 39.65 Экстракорпорлық мембраналық оксигенация
16 39.7916 Бауырдың артерияішілік химиоэмболизациясы (ТАСЕ)
17 39.7949 Гепатоцеллюлярлық карцином кезінде бауыр артерияларының 

химиоэмболизациясы
18 92.231 Конформдық сəулелік терапия
19 92.241 Орталық нерв жүйесінің бастапқы жəне қайталанған 

метастатикалық ісіктерінің қарқынды –модульденген сəулелік те-
рапиясы 

20 92.242 Көкірек қуысының, ішперде қуысының, лимфомдардың жəне кіші 
жамбастың висцералдық ағзаларының қатерлі ісіктерінің қарқынды-
модульденген сəулелік терапиясы (IMRT)
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21 92.243 ҚМСТ - сүт безі обыры кезінде сəулелеу уақытында түйін ішінің 
қарқындылығы (флюенся) модуляциялау (өзгерту) арқылы сəулелік 
терапиясы

22 92.244 ҚМСТ - бас жəне мойын мүшелерін сəулелеу уақытында түйін 
ішінің қарқындылығын (флюенся) модуляциялау (өзгерту) арқылы 
сəулелік терапиясы

23 92.245 Əйелдер гениталиялар обырдың қарқынды-модульденген сəулелік 
терапиясы (IMRT)

24 92.246 Бөлек орындағы ісіктер кезіндегі бейнелеумен басқарылатын 
сəулелік терапиясы

25 92.202 Қуықасты безінің оқшауланған обырының интерстициалды сəулулік 
терапиясы (төмен мөлшердегі брахитерапиясы)

26 92.201 Қуықасты безі обырының жоғары мөлшердегі брахитерапиясы
27 99.25 Полихимиотерапия (онкология)
28 99.2900 Балалардағы идиопатиялық тромбоцитопендік қанталау бөртпесінің 

рефрактерлық түрлерін иммуноглобулин жəне моноклоналдық 
денелермен емдеу

29 99.2901 Балалардағы аплазиялық анемияның құрама иммуносупрессивтік 
терапиясы

30 99.2902 Лангерганс жасушаларынан гистицитоздың жоғарғы мөлшердегі 
химиотерапиясы (LCH-III)

31 99.2903 Жіті лейкоздың жоғарғы мөлшердегі химиотерапиясы (ALL-BFM, 
AML-BFM)

32 99.0601 Оның дефицитiнде VIII-шi тұқым қуалайтын факторды енгізу
33 99.0602 Оның дефицитiнде IX-шi тұқым қуалайтын факторды енгізу
34 B06.573.008 Ағымды цитофлуориметрия əдісімен қандағы «миеломдық ауруға 

арналған панельді» иммунофенотиптеу 
35 B06.574.008 Ағымды цитофлуориметрия əдісімен қандағы «жіті лейкоздарға 

арналған панельді» иммунофенотиптеу 
36 B06.576.008 Ағымды цитофлуориметрия əдісімен қандағы «созылмалы 

лейкоздарға арналған панельді» иммунофенотиптеу 
37 B09.766.016 Сүйек кемігі жасушаларын ДНҚ-зондтарын пайдалану арқылы 

(ФИШ-əдісі) молекулярлық-цитогенетикалық зерттеу
38 B09.767.016 Перифериялық қан лимфоциттерінің (1 зонд) ДНҚ-зондтарын 

пайдалану арқылы (ФИШ-əдісі) молекулярлық-цитогенетикалық 
зерттеуін жүргізу

39 B09.769.016 ДНҚ-зондтарын пайдалану арқылы (ФИШ-əдісі) цитологиялық 
препараттардың, гистологиялық қималардың молекулярлық-
цитогенетикалық зерттеуін жүргізу (1зонд)

40 B09.800.017 Молекулалық-генетикалық əдіспен 2 класстық қанның HLA-
типтендіруін жүргізу 

41 B09.799.017 Молекулалық-генетикалық əдіспен 1 класстық қанның HLA-
типтендіруін жүргізу 

42 D92.320.024 Қашықтықтан сəулелік терапия
43 D92.320.025 Қашықтықтан сəулелік терапия, РОД Гр
44 D92.201.029 Жолақішілік гамматерапия (жатыр мойыны жəне тоқ ішек обыры 

кезінде), РОД 5Гр
45 D92.060.023 Сəуле алдыңғы топометриялық дайындау-центрация
46 B06.660.011 1-4 маркерлерді қолданып, иммуногистохимиялық əдіспен қатерлі 

ісіктердің блок-препараттарын зерттеу 
47 B06.670.011 Қатерлі ісік тінінің блок-препаратын 5-10 маркерлерін қолдана оты-

рып, иммуногистохимиялық əдіспен зерттеу
48 B06.671.011 Қатерлі ісік тінінің блок-препаратын 10-нан көп маркерлерді 

қолдана отырып, иммуногистохимиялық əдіспен зерттеу
49 B06.667.011 Иммуногистохимиялық əдіспен орнын басушы терапияға ісік 

жасушаларының сезімталдығын зерттеу 
50 B06.668.011 Иммуногистохимиялық əдіспен химиялық препараттарға ісік 

жасушаларының сезімталдығын зерттеу 
51 B06.669.011 лимфопролиферативті ауруға иммуногистохимиялық əдіспен зерт-

теу (стандарт-панель)
52 B06.673.011 лимфопролиферативті ауруға иммуногистохимиялық əдіспен зерт-

теу (кеңейтілген-панель)
53 C04.010.009 Мидың перфузиялық статистикалық сцинтиграфиясы бір фотондық 

эмиссиондық компьютерлік томографиясы (3 кескінде)
54 C04.011.009 Мидың перфузиялық динамикалық сцинтиграфиясы бір фотондық 

эмиссиондық компьютерлік томографиясы 
55 C04.001.009 Миокардттың статистикалық бір фотондық эмиссиондық 

компьютерлік томографиясы (3 кескінде)
56 C04.002.009 Скелеттің статистикалық бір фотондық эмиссиондық компьютерлік 

томографиясы (1 кескінде)
57 C04.003.009 Скелеттің динамикалық бір фотондық эмиссиондық компьютерлік 

томографиясы (1 кескінде)
58 C04.004.009 Скелеттің статистикалық бір фотондық эмиссиондық компьютерлік 

томографиясы - одан кейінгі əрбір кескін
59 C04.013.009 Гепатобилиярлы жүйенің динамикалық сцинтиграфиясы бір 

фотондық эмиссиондық компьютерлік томографиясы
60 C04.014.009 Бүйректі динамикалық сцинтиграфиясы бір фотондық эмиссиондық 

компьютерлік томографиясы
61 C04.006.009 Қалқанша безінің статистикалық бір фотондық эмиссиондық 

компьютерлік томографиясы 
62 C04.012.009 Жүректің динамикалық сцинтиграфиясы бір фотондық эмиссиондық 

компьютерлік томографиясы 
63 C04.001.010 Бір анатомиялық аймақтың позитрондық-эмиссиондық томография-

сы (ПЭТ) + компьютерлік томографиясы
64 C04.002.010 Барлық дененің позитрондық-эмиссиондық томографиясы (ПЭТ) + 

компьютерлік томографиясы
65 B08.851.021 Биопсиялық материалды иммундық флюоресценттік микроскопия 

əдісімен зерттеу 
66 B08.851.022 Гистологиялық/цитологиялық материалды электрондық микроско-

пия əдісімен зерттеу 
67 B09.801.019 Масс-спектрометрия əдісімен қандағы орфан ауруларын диагно-

стикалау 
68 B09.802.019 Масс-спектрометрия əдісімен орфан ауруларын дəрілік 

мониторингілеу 
69 D39.955.703 Тəуліктік стационардың деңгейінде гемодиализ 
70 D50.920.035 MARS - жасанды бауыр аппаратында альбуминдік диализ 

(экстракорпорлық бауырлық жəрдем)
71 D54.980.704 Перитонеалдық катетерді ересектерге имплантанттау
72 D54.980.705 Балалардың перитонеалдық катетерінің имплантациясы
73 D54.981.705 ДИАНИЛ ПД4 перитонеалды диализ қолмен
74 D54.982.706 ФИЗИОНИЛ 40 перитонеалды диализ қолмен
75 D54.983.707 ФИЗИОНИЛ 40 + ЭКСТРАНИЛ 7,5%-2 л перитонеалды диализ 

қолмен
76 D54.984.708 ДИАНИЛ ПД4 + ЭКСТРАНИЛ 7,5%-2 л перитонеалды диализ 

қолмен
77 D54.985.709 Стационар үшін ФИЗИОНИЛ 40-2 л + ДИАНИЛ-5 л 

автоматтандырылған перитонеалдық диализ 
78 D54.986.710 Стационар үшін ДИАНИЛ 7 л автоматтандырылған перитонеалдық 

диализ 
79 D54.987.711 Стационар үшін ДИАНИЛ 12 л автоматтандырылған перитонеалдық 

диализ 
80 D54.988.712 Стационар үшін ДИАНИЛ 15 л автоматтандырылған перитонеалдық 

диализ
Шығындарды қосымша өтеп, КШТ құны бойынша ақы төлеу жүргізілетін АХЖ-10 бойынша 

аурулардың негізгі кодтарының тізбесі
 Тромболитикалық дəрі-дəрмектер қолданумен ишемиялық инсульттер

81 I63.0 Прецеребралды артерияның тромбозы тудырған ми инфаргі
82 I63.1 Прецеребралды артерияның эмболиясы тудырған ми инфаргі
83 I63.2 Прецеребралды артерияның анықталмаған бітелуі немесе тарылуы 

тудырған ми инфаргі
84 I63.3 Ми артерияларының тромбозы тудырған ми инфаргі
85 I63.4 Ми артерияларының эмболиясы тудырған ми инфаргі
86 I63.5 Ми артерияларының анықталмаған бітелуі немесе тарылуы 

тудырған ми инфаргі
87 I63.6 Ми веналарының тромбозы тудырған ми инфаргі, ірің текті емес
88 I63.8 Мидың басқа инфаргі
89 I63.9 Мидың анықталмаған инфаргі
 Тромболитикалық дəрі-дəрмектер қолданумен ST көтерілуі бар жіті миокард 

инфарктісі 
90 I21.0 Жүректің алдыңғы қабырғасының ушыққан трансмуральдық инфаргі
91 I21.1 Жүректің төменгі қабырғасының ушыққан трансмуральдық инфаргі
92 I21.2 Жүректің басқа орналасу орны анықталған ушыққан 

трансмуральдық инфаргі
93 I21.3 Жүректің орналасу орны анықталмаған ушыққан трансмуральдық 

инфаргі
94 I21.9 Жүректің анықталмаған ушыққан инфаргі
95 I22.0 Жүректің алдыңғы қабырғасының қайталанған инфаргі
96 I22.1 Жүректің астыңғы қабырғасының қайталанған инфаргі
97 I22.8 Жүректің басқа орналасу орны анықталған, қайталанған миакард 

инфаргі
98 I22.9 Жүректің басқа орналасу орны анықталмаған, қайталанған миа-

кард инфаргі
 Тромболитикалық дəрі-дəрмектер қолданумен өкпе артериясы бұтақтарының тром-

боэмболиясы
99 I26.0 Ушыққан өкпелік жүрек туралы ескертілген өкпе эмболиясы

100 I26.9 Ушыққан өкпелік жүрек туралы ескертілмеген өкпе эмболиясы
 Жаңа туылған нəрестелер аурулары

101 P10.0 Босану жарақаты барысында мидың қатты қабығы астына қан кету
102 P10.1 Босану жарақаты кезінде миға қан құйылуы
103 P10.2 Босану жарақаты кезінде ми қарыншасына қан құйылуы
104 P10.3 Босану жарақаты кезінде мидың өрмелі қабығының астына қан 

құйылуы
105 P10.4 Босану жарақаты кезінде мишық бүдірінің жыртылуы
106 P10.8 Босану жарақаты кезіндегі бас сүйек ішілік басқа жыртылулар мен 

қан құйылулар
107 P10.9 Босану жарақаты кезіндегі бас сүйек ішілік анықталмаған жыртылу-

лар мен қан құйылулар
108 P11.0 Босану жарақаты кезіндегі ми ісінуі
109 P11.5 Босану жарақаты кезіндегі омыртқа бағаны мен жұлынның зақымы
110 P11.9 Орталық нерв жүйесінің босану жарақаты кезіндегі анықталмаған 

зақымы
111 P13.1 Босану жарақаты кезінде бас сүйектің басқа зақымдары
112 P14.2 Босану жарақаты кезінде көкет нервісінің параличі
113 P15.0 Босану жарақаты кезіндегі бауыр зақымы
114 P15.1 Босану жарақаты кезіндегі көкбауырдың зақымы
115 P21.0 Туылғанда ауыр тұншығу
116 P22.0 Нəрестедегі демалу бұзылысының синдромы
117 P22.8 Нəрестедегі демалу бұзылысының басқа түрлері
118 P23.0 Туа біткен вирустық пневмония
119 P23.1 Хламидиялармен шақырылған, туа біткен пневмония
120 P23.2 Стафилоккокпен шақырылған, туа біткен пневмония
121 P23.3 В тобының стрептоккокгімен шақырылған, туа біткен пневмония
122 P23.4 Ішек таяқшасынмен шақырылған, туа біткен пневмония
123 P23.5 Рseudomonas шақыртқан, туа біткен пневмония
124 P23.6 Басқа бактериалды агенттермен шақырылған, туа біткен пневмония
125 P23.8 Басқа қоздырғыштар шақыртқан, туа біткен пневмония
126 P23.9 Нақталмаған туа біткен пневмония
127 P24.0 Ненаталдық меконидың аспирациясы
128 P25.0 Перинаталдық кезеңде пайда болған интерстициальдық ээмфи-

зема
129 P25.1 Перинаталдық кезеңде пайда болған пневмоторакс
130 P25.2 Перинаталдық кезеңде пайда болған пневмомедиастинум
131 P25.3 Перинаталдық кезеңде пайда болған пневмоперикард
132 P26.0 Перинаталдық кезеңде пайда болған трахебронхиальдық қан кету
133 P26.1 Перинаталдық кезеңде пайда болған көлемді өкпелік қан кету
134 P26.8 Перинаталдық кезеңде пайда болған басқа өкпелік қан кету
135 P26.9 Перинаталдық кезеңде пайда болған нақталмаған өкпелік қан кету
136 P27.1 Перинаталдық кезеңде пайда болған бронхөкпелік дисплазия
137 P28.0 Нəрестедегі біріншілік ателектаз
138 P28.4 Нəрестедегі апноэнің басқа түрлері
139 P28.5 Нəрестедегі демалу жетіспеушілігі
140 P35.0 Туа біткен қызамық синдромы
141 P35.1 Туа біткен цитомегаловирустық жұқпа
142 P35.2 Қарапайым ұшық (herpes simplex) вирусы шақыртқан, туа біткен 

жұқпа
143 P36.0 В тобының стрептоккокгімен тудырған, нəрестедегі сепсис
144 P36.1 Басқа жəне нақталмаған стрептоккоктар тудырған, нəрестедегі 

сепсис
145 P36.2 Алтын стафилокок (staphylococcus aureus) тудырған, нəрестедегі 

сепсис
146 P36.3 Басқа жəне нақталмаған стафилоккоктар тудырған, нəрестедегі 

сепсис
147 P36.4 Ішек таяқшасы [Escherichia coli] тудырған, нəрестедегі сепсис 
148 P36.5 Анаэробтық микроағзалар тудырған, нəрестедегі сепсис
149 P36.8 Басқа бактериалдық агенттер тудырған, нəрестедегі сепсис
150 P36.9 Нақталмаған нəрестедегі бактериалдық сепсис
151 P37.2 Неонаталдық(диссеминирленген) листериоз 
152 P52.2 Нəрестедегі жəне ұрықта 3-ші дəрежедегі (жарақаттық емес) 

қарыншаішілік қан кету
153 P52.3 Нəрестедегі жəне ұрықта нақталмаған (жарақаттық емес) 

қарыншаішілік қан кету
154 P52.4 Нəрестедегі жəне ұрықта (жарақаттық емес) миішілік қан кету
155 P52.5 Нəрестедегі жəне ұрықта (жарақаттық емес) субарахнаидальдік 

қан кету
156 P52.6 Нəрестедегі жəне ұрықта (жарақаттық емес) бас сүйектің артқы 

қуыс жəне мишыққа қан кету
157 P52.8 Нəрестедегі жəне ұрықта (жарақаттық емес) басқа бас сүйекішілік 

қан кету
158 P52.9 Нəрестедегі жəне ұрықта (жарақаттық емес) бас сүйекішілік қан 

кету
159 P57.0 Изоиммунизация тудырған, ядерлық сары ауру

160 P57.8 Басқа нақталған ядерлық сары аурудың түрлері
161 P57.9 Нақталмаған ядерлық сары ауру
162 P60 Нəрестедегі жəне ұрықта диссеминирленген тамырішілік қанның 

қоюлануы
163 P77 Нəрестедегі жəне ұрықта өліеттенуші энтероколит
164 P78.0 Перинаталдық кезеңде ішектің перфорациясы
165 P78.1 Неонаталдық перитониттің басқа түрлері
166 P90 Нəрестедегі тырысуы
167 P91.0 Нəрестедегі ми ишемиясы
168 P91.2 Нəрестедегі церебральдік лейкомаляция
169 P91.3 Нəрестедегі церебральдік қозғыштық
170 P91.4 Нəрестедегі церебральдік депрессия
171 P91.5 Неонаталдық кома
172 P91.8 Нəрестедегі ми жағынан, басқа нақталған бұзылыстар
173 P91.9 Нəрестедегі ми жағынан, нақталмаған бұзылыстар
174 P94.0 Нəрестедегі ауыр миастения келуші түрі

 Жүктілікпен, туумен, туудан кейінгі кезеңмен байланысты аурулар
175 O14.1 Ауыр преэклампсия
176 O15.0 Жүктілік кезіндегі эклампсия
177 O15.2 Туғаннан кейнгі кезіндегі эклампсия
178 O26.6 Туғаннан кейн жəне босану, жүктілік кезіндегі бауыр зақымдануы
179 O44.1 Қан кетумен бірге ұрықжолдас алдынжатуы
180 O45.0 Қан қоюлануының бұзылысымен бірге ұрықжолдас уақытынан ерте 

қабатталуы
181 O46.0 Қан қоюлануының бұзылысымен бірге босануға дейнгі қан кету
182 O67.0 Қан қоюлануының бұзылысымен бірге босану кезіндегі қан кету
183 O71.0 Босануға дейн жатырдың жыртылуы
184 O72.0 Босанудың үшінші кезеңіндегі қан кету
185 O72.1 Босанудан кейнгі ерте кезеңдегі басқа қан кету 
186 O72.2 Босанудан кейнгі кеш немесе екіншілік кезеңдегі қан кету 
187 O85 Босанудан кейнгі сепсис
188 O88.0 Акушерлік ауалық эмболия
189 O88.1 Амниотикалық сұйықтықпен эмболия
190 O88.2 Қан түйршіктермен акушерлік эмболия
191 O88.8 Басқа акушерлік эмболия
192 O98.4 Туғаннан кейнгі кезіндегі жəне босану, жүктілікті ауырлататын 

вирустық гепатит
 Бауырдың циррозы жəне фиброзы

193 K70.2 Бауырдың алкогольдік фиброзы жəне склерозы
194 K70.3 Бауырдың алкогольдік циррозы
195 K71.7 Бауыр циррозы жəне фиброзымен бірге бауырдың токсикалық 

зақымдануы
196 K74.0 Бауыр фиброзы
197 K74.1 Бауыр склерозы
198 K74.2 Бауыр склерозы қосарласа бауыр фиброзы
199 K74.3 Біріншілік билиарлық цирроз
200 K74.4 Екіншілік билиарлық цирроз
201 K74.5 Нақталмаған билиарлық цирроз
202 K74.6 Басқа жəне нақталмаған билиарлық цирроз 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 27-қосымша
 

Дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдары мен көрсетілген қызметтерге 
арналған нақты шығындарды өтеп, клиникалық-шығынды топтардың құны бойынша 
ақы төленуі тиіс, босандыру бойынша АХЖ-10 диагноздарының (патологиясының) 

тізбесі
№ код Атауы 
1 O14.1 Күрделі преэклампсия
2 O15.0 Жүктілік кезіндегі эклампсия 
3 O15.2 Босанудан кейінгі эклампсия
4 O26.6 Жүктілік, босану жəне босанудан кейінгі кездегі бауырдың зақымдануы
5 O44 Бала жолдасының алда жатуы
6 O44.1 Қан кетумен бала жолдасының алда жатуы 
7 O45.0 Қан ұюының бұзылуымен бала жолдасының уақытынан ерте ажырауы
8 O46.0 Қан ұюының бұзылуымен босанудан бұрын қан кету
9 O67.0 Қан ұюының бұзылуымен босану кезіндегі қан кету

10 O71.0 Босанудан бұрын жатырдың жыртылуы 
11 O72.0 Жүктіліктің үшінші кезеңіндегі қан кету
12 O72.1 Босанудан кейінгі ерте кезеңдегі қан кетудің басқа түрлері 
13 O72.2 Босанудан кейін кеш немесе қайталап қан кету
14 O85 Босанудан кейінгі сепсис
15 O88 Акушерлік эмболия
16 O98.4 Жүктілікті, бала тууды немесе босанудан кейінгі кезеңді ауырлататын 

вирусты гепатит

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 28-қосымша

Дəрілік заттар, медициналық мақсаттағы бұйымдары мен көрсетілетін қызметтерге 
арналған нақты шығындарды өтеп, клиникалық-шығынды топтардың құны 
бойынша ақы төленуі тиіс, перинатология бойынша АХЖ-10 диагноздарының 

(патологиясының) тізбесі 
№ код Атауы 
1 P10.0 Босану жарақаты кезіндегі субдуральды қан құйылу
2 P10.1 Босану жарақаты кезіндегі миға қанның құйылуы
3 P10.2 Босану жарақаты кезіндегі мидың қарыншасына қанның құйылуы 
4 P10.3 Босану жарақаты кезіндегі субарахноидальді қан құйылу 
5 P10.4 Босану жарақаты кезіндегі мишық қағының жарылуы 
6 P10.8 Босану жарақаты кезіндегі басқа бассүйек ішіндегі жарылулар мен қан 

құйылулар
7 P10.9 Босану жарақаты кезіндегі анықталмаған бассүйек ішіндегі жарылулар 

мен қан құйылулар 
8 P11.0 Босану жарақаты кезіндегі мидың ісінуі 
9 P11.5 Босану жарақаты кезіндегі омыртқа мен жұлын зақымдануы

10 P11.9 Босану жарақаты кезіндегі анықталмаған орталық нерв жүйесінің 
зақымдануы

11 P13.1 Босану жарақаты кезіндегі бассүйектің басқа зақымдануы
12 P14.2 Босану жарақаты кезіндегі диафрагмальды нервтің салдығы 
13 P15.0 Босану жарақаты кезіндегі бауырдың зақымдануы 
14 P15.1 Босану жарақаты кезіндегі көкбауырдың зақымдануы
15 P21.0 Туу кезіндегі ауыр асфиксия
16 P22.0 Нəрестедегі тыныс алу бұзылуының синдромы
17 P22.8 Нəрестедегі тыныс алудың басқа бұзылулары
18 P23.0 Туа біткен вирусты пневмония 
19 P23.1 Хламидиялар тудырған туа біткен пневмония
20 P23.2 Стафилаккок тудырған туа біткен пневмония 
21 P23.3 В тобының стрептокогі тудырған туа біткен пневмония 
22 P23.4 Ішек таяқшасы [Escherihia coli] тудырған туа біткен пневмония 
23 P23.5 Pseudomonas тудырған туа біткен пневмония 
24 P23.6 Басқа бактериялық агенттер тудырған туа біткен пневмония
25 P23.8 Басқа қоздырғыштар тудырған туа біткен пневмония 
26 P23.9 Анықталмаған туа біткен пневмония 
27 P24.0 Неонаталды тоңғақ аспирациясы 
28 P25.0 Перинаталдық кезеңде туындаған интерстициалды эмфизема
29 P25.1 Перинаталдық кезеңде туындаған пневмоторакс
30 P25.2 Перинаталдық кезеңде туындаған пневмомедиастинум 
31 P25.3 Перинаталдық кезеңде туындаған пневмоперикард 
32 P26.0 Перинаталдық кезеңде туындаған трахеобронхиалды қан кету 
33 P26.1 Перинаталдық кезеңде туындаған өкпеден көлемді қан кету 
34 P26.8 Перинаталдық кезеңде туындаған басқа өкпеден қан кетулер 
35 P26.9 Анықталмаған перинаталдық кезеңде туындаған өкпеден қан кету
36 Р27.1 Перинаталдық кезеңде туындаған ауатамыр-өкпе дисплазиясы 
37 P28.0 Нəрестедегі алғашқы ателектаз 
38 P28.4 Нəрестедегі апноэның басқа типтері 
39 P28.5 Нəрестедегі тыныс алу жеткіліксіздігі 
40 P29.3 Нəрестедегі тұрақты фетальді қан айналым 
41 P35.0 Туа біткен қызамық синдромы 
42 P35.1 Туа біткен цитомегаловирусты инфекция 
43 P35.2 Қарапайым герпес вирусынан [herpes simplex] туындаған туа біткен ин-

фекция
44 P36.0 В тобының стрептокогіне байланысты туындаған нəрестелер сепсисі 
45 P36.1 Басқа жəне анықталмаған стрептококктарға байланысты туындаған 

нəрестелер сепсисі
46 P36.2 Алтын түсті стафилококкқа [Staphylococcus aureus] байланысты 

туындаған нəрестелер сепсисі
47 P36.3 Басқа жəне анықталмаған стафилококктарға байланысты нəрестелер 

сепсисі 
48 P36.4 Ішек таяқшасына [Escherichia coli] байланысты туындаған нəрестелер 

сепсисі 
49 P36.5 Анаэробты микроорганизмдерге байланысты туындаған нəрестелер 

сепсисі 
50 P36.8 Басқа бактериалық агенттерге байланысты туындаған нəрестелер сепсисі 
51 P36.9 Нəрестелердегі анықталмаған бактериалық сепсис
52 P37.2 Неонаталды (диссеминирленген) листериоз
53 P52.2 Ұрық пен нəрестедегі 3-дəрежелі қарынша ішілік (жарақаттық емес) қан 

құйылу
54 P52.3 Ұрық пен нəрестедегі қарынша ішілік (жарақаттық емес) анықталмаған 

қан құйылу
55 P52.4 Ұрық пен нəрестенің миына (жарақаттық емес) қан құйылу
56 P52.5 Ұрық пен нəрестеде мидың тамырлы қабығының астына (жарақаттық 

емес) қан құйылу
57 P52.6 Ұрық пен нəрестенің мишығы мен артқы бас сүйек шұңқырына 

(жарақаттық емес) қан құйылу
58 P52.8 Ұрық пен нəрестенің бас сүйек ішіне (жарақаттық емес) басқа қан 

құйылулар
59 P52.9 Ұрық пен нəрестенің бас сүйек ішіне (жарақаттық емес) анықталмаған 

қан құйылулар
60 P57.0 Изоиммундаумен шартталған ядролық сарғаю
61 P57.8 Ядролық сарғаюдың басқа анықталған формалары
62 P57.9 Анықталмаған ядролық сарғаю
63 P60 Ұрық пен нəрестедегі қанның таралған тамыр ішілік ұюы 
64 P77 Ұрық пен нəрестелердің некроздағыш энтероколиті
65 P78.0 Перинаталдық кезеңде ішектің тесілуі
66 P78.1 Ішперде қабынуының неонатальдық басқа формалары
67 P90 Нəрестелердегі құрысқақтық
68 P91.0 Ми ишемиясы
69 P91.2 Нəрестелердегі церебралды лейкомаляция
70 P91.3 Нəрестелердегі церебралды қозғыштық
71 P91.4 Нəрестелердегі церебралды күйзеліс
72 P91.5 Неонаталдық кома
73 P91.8 Нəрестенің ми тарапынан басқа, анықталған бұзылулары
74 P91.9 Нəрестенің ми тарапынан, анықталмаған бұзылулары
75 P94.0 Нəрестенің өтпелі ауыр миастениясы

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 29-қосымша

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде күндізгі стационарда 
басымдықты емдеу үшін АХЖ-9 бойынша операциялар мен манипуляциялардың 

тізбесі

Р/с 
№

КШТ 
№

АХЖ-9 
коды

АХЖ-9 бойынша операциялар мен манипуляциялар

1 2 3 4
1 507  Интраокулярлық операциялар, катарактаны факоэмульсифи-

кациясы
2 507 11.71 Кератомелез (2 көз)
3 507 11.79 Мөлдір қабаққа реконструктивті жəне рефракциялық хиругияның 

басқа да түрлері
4 507 13.73 Интраокулярлы линза арқылы имплантациямен катарактаның 

факоэмульсификациясы
5 507 13.91 Интраокулярлы линза арқылы имплантациямен катарактаның 

факоаспирациясы
6 507 14.75 Шыны тəрізді денені алмастырушыны енгізу 
7 514  Көз қабығына, жас жолдарына жасалатын операциялар
8 514 08.20 Қабақтың зақымданған бөлігін тілу, басқаша анықталмаған
9 514 08.2011 Қабақтың зақымданған бөлігін немесе тіндерін тілу немесе бұзу, 

микрохирургиялық, жаңа өспелер жағдайында
10 514 08.23 Қабақтың айтарлықтай зақымданған бөлігін тілу, қабақтың 

барлық қалыңдығына емес
11  514 08.24 Қабақтың айтарлықтай зақымданған бөлігін тілу, қабақтың 

барлық қалыңдығына
12 514 08.25 Қабақтың зақымданған бөлігінің деконструкциясы
13 514 08.38 Қабақтың ретракциясын түзету
14 514 08.41 Термокаутерді пайдалану арқылы энтропионды немесе эктро-

пионды түзету
15 514 08.42 Тігіс салу арқылы энтропионды немесе эктропионды түзету
16 514 08.43 Қиық тəрізді резекция арқылы энтропионды немесе эктропион-

ды түзету
17 514 08.44 Қабақты қайта құру арқылы энтропионды немесе эктропионды 

түзету
18 514 08.49 Энтропионды немесе эктропионды түзетудің басқа да түрлері
19 514 08.51 Кантотомия 

20 514 08.52 Блефарорафия
21 514 08.61 Тері қиындысының немесе трансплантаттың көмегімен қабақты 

қайта құру
22 514 08.62 Шарышты қабықтың тері қиындысы немесе трансплантанты 

арқылы қабақты қайта құру
23 514 08.63 Шаш фолликуласы трансплантатының көмегімен қабақты қайта 

құру
24 514 08.64 Тарзо-коньюнктивалды қиындысы арқылы қабақты қайта құру
25 514 08.71 Қабақ шетін барлық қалыңдығына емес тарту арқылы қабақты 

қайта құру
26 514 08.72 Қабақтың барлық қалыңдығына емес қабақты қайта құрудың 

басқа түрлері
27 514 08.73 Қабақ шетін барлық қалыңдығына тарту арқылы қабақты қайта 

құру
28 514 08.74 Қабақтың барлық қалыңдығына қабақты қайта құрудың басқа 

түрлері
29 514 08.82 Барлық қалыңдығына емес көз қабығының шетін тарту арқылы 

қабақтың ажырауын жою
30 514 08.84 Барлық қалыңдығына қабақ шетін тарту арқылы қабақтың ажы-

рауын жою
31 514 09.20 Жас безін тілу, басқаша анықталмаған
32 514 09.21 Жас безінің зақымданған бөлігін тілу
33 514 09.2111 Жас безінің зақымдануын жою, микрохирургиялық, жаңа өспелер 

кезінде
34 514 09.22 Басқа ішінара дакриоаденэктомия
35 514 09.23 Толық дакриоаденэктомия
36 514 09.60 Жас қапшығы мен жас жолдарын тілу
37 514 09.71 Кіріп кеткен жас нүктесін түзету
38 514 09.72 Жас нүктесін басқаша түзету
39 514 09.73 Жас арнашығын түзету
40 514 09.81 Дакриоцисториностомия
41 514 09.811 Эндоназалды эндоскопиялық дакриоцисториностомия
42 514 09.82 Конъюнктивоцисториностомия
43 514 09.83 Түтік немесе стент ендіру арқылы конъюнктивоцисториносто-

мия жасау
44 514 09.90 Жас жүйесіндегі басқа да манипуляциялар
45 514 09.91 Жас нүктесінің бітелуі
46 514 09.99 Жас нүктесіндегі өзге манипуляциялар
47 514 10.41 Бос трансплантаттың көмегімен симблефаронды түзету
48 514 10.50 Қабақ пен конъюнктиваның тұтасу лизисі
49 515  Склераға, конъюктиваға жəне көз қабығына жасалатын опера-

циялар
50 515 10.30 Конъюнктиваны тілу
51 515 10.31 Конъюнктиваның зақымданған бөлігін немесе тінін тілу
52 515 10.32 Конъюнктиваның зақымданған бөлігінің деструкциясы
53 515 10.3311 Конъюнктивада бұзушы процедуралар. Микрохирургиялық, жаңа 

өспелер кезінде
54 515 10.44 Конъюнктиваға бос трансплантатты ауыстырып салудың басқа 

да түрлері
55 515 10.60 Конъюнктиваның ажырауын жою
56 515 11.00 Магниттің көмегімен мөлдірқабыққа кіріп кеткен өзге денені жою
57 515 11.10 Мөлдірқабықты кесу
58 515 11.22 Мөлдірқабықтың биопсиясы
59 515 11.29 Мөлдірқабықтағы басқа да диагностикалық манипуляциялар
60 515 11.31 Птеригиум транспозициясы
61 515 11.39 Птеригиумды тілудің басқа да түрлері
62 515 11.41 Мөлдірқабықтың эпителиін механикалық жою
63 515 11.42 Мөлдірқабықтың зақымданған бөлігінің термокаутеризациясы
64 515 11.43 Склераның криопексиясы. Мөлдірқабықтың зақымданған бөлігінің 

криотерапиясы 

65 515 11.49 Көздің алдыңғы бөлігіне лазер операциясын жасау, 
Мөлдірқабықты тілудің басқа түрлері 

66 515 11.51 Мөлдірқабықтың ажырауын тігу
67 515 11.52 Мөлдірқабықтың операциялық тігістерінен кейін алшақтықты жою
68 515 11.53 Конъюнктивалық қиындының көмегімен мөлдірқабықтың ажырау-

ын немесе жарақатын жою
69 515 11.59 Мөлдірқабықты қалпына келтірудің басқа да түрлері
70 515 11.72 Кератофакия
71 515 11.74 Термокератопластика
72 515 11.75 Радиалды кератотомия
73 515 11.76 Эпикератофакия
74 515 11.99 Мөлдірқабықтағы өзге манипуляциялар (корнеалды тігісті шешу)
75 515 12.82 Склераның жыланкөзін жою
76 515 12.84 Склераның зақымдануын тілу немесе деструкциялау
77 515 12.86 Склераның стафиломасын жоюдың басқа да түрлері
78 515 12.88 Склераны нығайтудың басқа да түрлері
79 516  Мөлдір қабыққа, кірпіктік жəне шыны тəріздес денеге жасалатын 

операциялар
80 516 12.11 Трансфикциямен иридотомия
81 516 12.13 Құбылмалы нұрлы қабықты тілу 
82 516 12.21 Көздің алдыңғы камерасының диагностикалық аспирациясы
83 516 12.22 Нұрлы қабық биопсиясы
84 516 12.31 Гониосинехия лизисі
85 516 12.32 Алдыңғы синехиялардың басқа түрлерінің лизисі
86 516 12.33 Артқы синехиялар лизисі
87 516 12.34 Мөлдірқабық пен шыны тəріздес дененің тұтасу лизисі
88 516 12.35 Нұрлы қабыққа пластикалық операция
89 516 12.39 Иридопластиканың басқа да түрлері
90 516 12.41 Тілусіз нұрлы қабықтың зақымданған бөлігінің деструкциясы
91 516 12.42 Нұрлы қабықтың зақымданған бөлігін тілу
92 516 12.43 Тілусіз кірпік денесінің зақымданған бөлігінің деструкциясы
93 516 12.44 Кірпік денесінің зақымданған бөлігін тілу
94 516 12.61 Иридэктомиясы бар аққабықтың трефинациясы
95 516 12.62 Иридэктомиямен склераның термокаутеризациясы
96 515 12.65 Иридэктомиясы бар аққабықты ашудың басқа түрлері (синус-тра-

бекулоэктомия)
97 515 12.66 Склерадағы жыланкөзді операциядан кейінгі ревизиялау
98 515 12.72 Кірпік денесінің криотерапиясы
99 515 12.74 Кірпік денесін кішірейту, басқаша анықталмаған
100 515 12.83 Басқа бөлімдерде жіктелмейтін алдыңғы сегменттің операциялық 

жарақатының ревизиясы
101 515 12.92 Алдыңғы камераға инъекция
102 515 14.11 Шыны тəріздес дененің диагностикалық аспирациясы
103 515 14.71 Шыны тəріздес денені жою, алдыңғы қол жеткізу
104 515 14.72 Шыны тəріздес денені жоюдың өзге түрлері (ретинорексис)
105 515 14.73 Алдыңғы қол жеткізумен механикалық витреоэктомия
106 516 14.76 Дəрілерді интравитреалды жолмен енгізу
107 517  Көз жанарының ауруына байланысты жасалатын операциялар
108 517 13.00 Көз жанарынан бөгде затты алып тастау, басқаша дəлденбеген
109 517 13.02 Магнитті қолданбай көз жанарынан бөгде затты алып тастау
110 517 13.11 Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына қаптама ішілік 

экстракция жасау
111 517 13.19 Көз жанарына қаптама ішілік экстракция жасаудың басқа түрлері
112 517 13.20 Тізбекті экстракция əдісімен көз жанарына қаптамадан тыс экс-

тракция жасау
113 517 13.30 Қарапайым аспирация (жəне ирригация) əдісімен көз жанарына 

қаптамадан тыс экстракция жасау
114 517 13.41 Көз жанарының эмульгациясы жəне катарактаның аспирациясы 
115 517 13.42 Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне артқы жету əдісі 

арқылы катарактаны аспирациялау
116 517 13.43 Көз жанарын механикалық жолмен ұсақтау жəне катарактаны 

аспирациялаудың басқа түрлері
117 517 13.51 Уақытша төменгі жету əдісі арқылы көз жанарына қаптамадан 

тыс экстракция жасау
118 517 13.59 Көз жанарын қаптамадан тыс экстракциялаудың басқа түрлері
119 517 13.64 Салдарлық мембрананы кесу (катарактадан кейін)
120 517 13.65 Салдарлық мембрананы тілу (катарактадан кейін)
121 517 13.66 Салдарлық мембрананы механикалық жолмен ұсақтау (катарак-

тадан кейін)
122 517 13.92 Катарактаның факоаспирациясы
123 518  Глаукома кезіндегі операциялар
124 518 12.51 Гониотомиясыз гониопунктура
125 518 12.52 Гониопунктурасыз гониотомия
126 518 12.53 Гонитопунктурмен гониотомия
127 518 12.54 Сыртқы трабекулотомия
128 518 12.55 Циклодиализ
129 519 12.59 Көзішілік циркуляцияны жақсартудың басқа да əдістері
130 518 12.591 Көз ішіндегі циркуляцияны жақсартудың лазерлік тəсілдері
131 518 12.63 Иридэнклейзис пен мөлдірқабықтың созылуы
132 518 12.64 Сыртқы трабекулэктомия
133 518 12.71 Циклодиатермия
134 518 12.73 Циклофотокоагуляция
135 519  Көздің тамырлық қабығына жасалатын операциялар
136 519 14.21 Диатермия арқылы хориореталды зақымданудың деструкциясы
137 519 14.22 Криотерапия арқылы хориореталды зақымданудың деструкциясы
138 519 14.26 Сəулелік терапия əдісімен хориореталды зақымданудың де-

струкциясы
139 519 14.27 Сəулелену көзін импланттау арқылы хориореталды 

зақымданудың деструкциясы
140 519 14.31 Диатермия арқылы торқабықтың ажырауын жою
141 519 14.32 Криотерапия арқылы торқабықтың ажырауын жою
142 519 14.34 Торқабықтың лазерлік коагуляциясы
143 519 14.35 Анықталмаған типті фотокоагуляция арқылы торқабықтың ажы-

рауын шектеу
144 519 14.51 Диатермия арқылы торқабықтың қабатталуын жою
145 519 14.52 Криотерапия арқылы торқабықтың қабатталуын жою
146 519 14.53 Ксенонды доғамен фотокоагуляция арқылы торқабықтың 

қабатталуын жою
147 519 14.54 Лазерлік фотокоагуляция арқылы торқабықтың қабатталуын жою
148 519 14.55 Анықталмаған типті фотокоагуляция арқылы торқабықтың 

қабатталуын жою
149 519 14.82 Хориоидея реваскуляризациясы
150 519 14.83 Супрахориодальды кеңістікті аутолимфодренаждау
151 519 14.84 Варикозды тамырды таңу арқылы супрахориодальды кеңістікті 

аутолимфодренаждау
152 519 14.86 Көз тамырын реваскуляризациялау
153 519 14.87 Хориоидеяны реваскуляризациялау арқылы супрахориодальды 

кеңістікті декомпрессиялау
154 519 14.89 Басқа да вазореконструктивті операциялар
155 520  Көз жəне көзден тыс бұлшықеттерге жасалатын операциялар
156 520 08.31 Тұтас бұлшықетке тігіс салу арқылы блефароптозды түзету
157 520 08.32 Тұтас бұлшықетке фасциалды демеуші таңғышты салу арқылы 

блефароптозды түзету
158 520 08.33 Көтеруші бұлшықетті немесе апоневрозды ауыстыру немесе ре-

зекция арқылы блефароптозды түзету
159 520 08.34 Көтеруші бұлшық еттегі өзге манипуляциялар арқылы блефа-

роптозды түзету
160 520 08.35 Тарзальды əдіс арқылы блефароптозды түзету
161 520 08.36 Басқа əдістер арқылы блефароптозды түзету
162 520 15.11 Көзден тыс бір бұлшықеттің бекітілген орнын артқа ауыстыру
163 520 15.12 Көзден тыс бір бұлшықеттің орнын ауыстыру
164 520 15.13 Көзден тыс бір бұлшықеттің резекциясы
165 520 15.19 Көз алмасынан уақытша бөлу арқылы көзден тыс бір бұлшықетте 

жасалатын басқа манипуляциялар
166 520 15.21 Көзден тыс бір бұлшықетті ұзарту үшін жасалған манипуляциялар
167 520 15.22 Көзден тыс бір бұлшықетті қысқарту үшін жасалған манипуля-

циялар
168 520 15.30 Бір немесе екі көздегі көз жанарын уақытша бөлу арқылы екі 

немесе одан да көп көзден тыс бұлшықеттердегі манипуляциялар
169 520 15.50 Көзден тыс бұлшықеттердің транспозициясы
170 520 15.70 Көзден тыс бұлшықеттің транспозициясы
171 520 15.90 Көзден тыс бұлшықеттер мен сіңірлерге басқа да манипуля-

циялар
172 520 15.9011 Көз жанындағы бұлшықеттерге операциялар, микрохирургиялық, 

жаңа өспелер кезінде
173 521  Көзді протездеудің əртүрлі түрлері
174 521 08.69 Қиындылар немесе трансплантанттар арқылы қабақты қайта 

құрудың басқа түрлері
175 521 10.42 Бос трансплантаттың көмегімен конъюктиваның күмбезін қайта 

құру
176 521 11.32 Мөлдірқабықтық трансплантаттың көмегімен птеригиумды тілу
177 521 11.60 Мөлдірқабықтық трансплантат, басқаша анықталмаған
178 521 11.61 Аутоимплантатпен қабат-қабат кератопластика

179 521 11.63 Аутотранпслантатпен ретімен кератопластика
180 521 11.69 Мөлдірқабықтық трансплантаттың басқа да түрлері
181 521 11.73 Кератопротездеу 
182 521 11.92 Мөлдірқабықтан жасанды имплантатты жою
183 521 12.85 Трансплантаттың көмегімен склералы стафиломаны жою
184 521 12.87 Трансплантаттың көмегімен склераны нығайту
185 521 13.70 Жасанды көз жанарын (псевдо) енгізу
186 521 13.71 Катарактаны экстракциялау кезінде бір мезетте көз ішілік жасан-

ды көз жанарды енгізу
187 521 13.72 Көзішілік жасанды көз жанарды қайтадан енгізу
188 521 13.80 Имплантталған көз жанарын алып тастау
189 521 14.60 Көздің артқы сегментінен имплантталған материалды 

хирургиялық жолмен жою
190 521 16.01 Сүйек трансплантатын пайдалану арқылы орбитотомия
191 521 16.02 Көз имплантатын енгізу арқылы орбитотомия
192 521 16.31 Склераның қабығына синхронды имплантатпен көздің құрамын 

жою
193 521 16.41 Бұлшықеттерді бекітумен теонды капсулаға имплантатты син-

хронды енгізу арқылы көз алмасын энуклеациялау
194 521 16.61 Көз имплантатын екінші рет енгізу
195 521 16.62 Көз имплантатын ревизиялау жəне қайта енгізу
196 521 16.65 Эвисцерация қуысына трансплантатты екінші рет орнату
197 521 16.71 Көз имплантатын жою
198 521 16.72 Көзшаралық имплантатты жою
199 522  Көзалмасы жəне көзұясы зақымдарын түзету түрлері
200 522 10.00 Тілу арқылы конъюнктивадан кіріп кеткен бөгде денені жою 
201 522 12.00 Көздің алдыңғы сегментінен көзішілік бөгде денені жою, басқаша 

анықталмаған
202 522 12.01 Магниттің көмегімен көздің алдыңғы сегментінен көзішілік бөгде 

денені жою 
203 522 12.02 Магнитті пайдаланбай көздің алдыңғы сегментінен көзішілік бөгде 

денені жою
204 522 12.81 Склераның ажырауын тігу
205 522 13.01 Магнит көмегімен көз жанарынан бөгде затты алып тастау
206 522 14.00 Көздің артқы сегментінен бөгде затты алып тастау
207 522 14.01 Магниттің көмегімен көздің артқы сегментінен бөгде затты алып 

тастау
208 522 14.02 Магнитті пайдаланбай көздің артқы сегментінен бөгде затты 

алып тастау
209 522 16.10 Кіріп кеткен бөгде затты алып тастау, басқаша анықталмаған
210 522 16.81 Көзұясының жарақатын жедел емдеу
211 522 16.82 Көзалмасының ажырауын жою
212 522 16.92 Көзұясының зақымданған бөлігін тілу
213 523  Көзге жасалатын өзге операциялар
214 523 12.40 Көздің алдыңғы сегментінен зақымданған бөлігін алып тастау
215 523 12.93 Алдыңғы камерадан эпителий өсімін алып тастау немесе де-

струкциялау
216 523 14.9001 Антиогенез ингибиторларын көзішілік енгізу
217 523 15.60 Көзден тыс бұлшықетте хирургиялық манипуляция ревизиясы 
218 523 16.09 Орбитотомияның басқа түрлері
219 523 16.22 Көзұясының диагностикалық аспирациясы
220 523 16.39 Көзалмасын эвисцерациялаудың басқа түрлері
221 523 16.49 Көзалмасын энуклеациялаудың басқа түрлері
222 523 16.51 Іргелес құрылымдарды алып тастау арқылы көзұясының эвис-

церациясы
223 523 16.52 Көзұсяның сүйегін терапиялық алып тастау арқылы көзұясының 

эвисцерациясы
224 523 16.59 Көзұясын эвисцерациялаудың басқа да түрлері
225 523 16.63 Энуклеациядан кейін көз ойығының ревизиясы жəне имплантат-

ты енгізу
226 523 16.64 Энуклеациядан кейінгі көз ойығын ревизиялаудың басқа түрлері
227 523 16.66 Эвисцерация қуысының басқа ревизиясы
228 523 16.69 Көзалмасын алып тасғаннан кейін басқа екінші реттік манипу-

ляциялар
229 523 16.91 Терапиялық құрлдың ретробульбрлы инъекциясы
230 523 16.93 Құрылымын нақтыламай, көздің зақымданған бөлігін тілу
231 523 16.98 Көзұясындағы басқа манипуляциялар
232 523 19.9011 Көзұясы мен көзалмасындағы операциялар, микрохирургиялық, 

жаңа өпелер кезінде
233 525  Көз жəне қосалқы аппаратқа жасалатын басқа жəне 

анықталмаған операциялар жəне манипуляциялар
234 525 08.83 Барлық қалыңдығына емес қабақтың ажырауын жоюдың басқа 

түрлері
235 525 08.85 Барлық қалыңдығына қабақтың ажырауын жоюдың басқа түрлері
236 525 10.10 Конюнктиваны тілудің басқа түрлері
237 525 10.33 Конъюнктиваны кесудің басқа манипуляциялары
238 525 10.43 Конъюнктиваның күмбезін қайта құрудың басқа түрлері
239 525 12.12 Иридотомияның басқа түрлері
240 525 12.14 Иридэктомияның басқа түрлері
241 525 12.29 Нұрлы қабықтағы, кірпік денесіндегі, склера мен алдыңғы 

камерадағы басқа диагностикалық манипуляциялар
242 525 12.69 Склераны ашудың өзге түрлері
243 525 12.79 Глаукома кезіндегі өзге манипуляциялар
244 525 12.89 Склерадағы өзге манипуляциялар
245 525 12.97 Мөлдірқабықтағы өзге манипуляциялар
246 525 12.98 Кірпік денесіндегі өзге манипуляциялар
247 525 13.69 Катаракта экстракциясының өзге түрлері
248 525 13.90 Жанардағы басқа манипуляциялар
249 525 14.29 Хориореталды зақымдануды деструкциялаудың басқа түрлері
250 525 14.39 Торқабықтың жаырауын жоюдың басқа түрлері
251 525 14.49 Склераны бекітудің басқа түрлерінің көмегімен торқабықтың 

қабатталуын жою
252 525 14.59 Торқабықтың қабатталуын жоюдың өзге түрлері
253 525 14.79 Шыны тəріздес денедегі басқа манипуляциялар
254 525 14.90 Торқабықтағы, көздің тамырлы қабығы мен артқы камерадағы 

басқа манипуляциялар
255 525 15.29 Бір көден тыс бұлшықеттегі өзге манипуляциялар
256 525 15.40 Бір немесе екі көзде бір немесе одан да көп көзден тыс 

бұлшықеттердегі басқа манипуляциялар
257 525 16.89 Көзалмасы мен көзұясының зақымдарын түзетудің басқа түрлері
258 525 16.99 Көзалмасындағы өзге манипуляциялар
259 526  Мұрын құрылымдары мен бадамша безіне жасалатын опера-

циялар
260 526 21.61 Диаметрия жəне криохирургия əдістермен конхэктомия жасау
261 526 21.69 Конхэктомияның басқа түрлері
262 526 21.70 Мұрын сүйектерін репозициялау
263 526 28.20 Аденоидтарды сылып тастаусыз тонзиллэктомия
264 526 28.30 Аденоидтарды сылып тастаумен тонзиллэктомия
265 526 28.40 Бадамша бездерінің өсіндісін кесу
266 526 28.50 Тіл бадамша бездерін кесу
267 526 28.60 Тонзиллэктомиясыз аденоидтарды сылып тастау
268 526 28.91 Кесу арқылы бадамша безінен немесе аденоидтан бөгде затты 

алып тастау
269 526 28.92 Бадамша безінің немесе аденоидтың зақымданған бөлігін кесу
270 527  Сыртқы құлаққа жасалатын операциялар
271 527 18.20 Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін кесіп тастау немесе бұзу 
272 527 18.31 Сыртқы құлақтың зақымданған бөлігін радикалды кесіп тастау
273 527 18.39 Сыртқы құлақты тілудің басқа түрлері
274 528 Ортаңғы құлаққа жəне емізік тəрізді өсіндіге жасалатын опера-

циялар
275 528 20.00 Миринготомия
276 528 20.92 Мастоидэктомия ревизиясы
277 528 22.51 Этмоидотомия
278 530 Қуыстар мен синустарға жасалатын операциялар
279 530 22.41 Фронталды синусотомия
280 530 22.42 Фронталды синусэктомия
281 530 22.50 Синусотомия, басқаша анықталмаған
282 530 22.53 Бірнеше мұрын қуыстарын тілу
283 530 22.60 Мұрын синусэктомиясының басқа түрлері
284 530 22.61 Колдуэлл-Люк əдісімен үстіңгі жақ қуысының зақымданған бөлігін 

кесу
285 542 Аяқ жəне қол тамырларына жасалатын операциялар
286 542 38.09 Аяқ көк тамырларын тілу
287 542 38.50 Варикоздық көк тамырларды таңу жəне экстирпациялау 

анықталмаған
288 542 38.53 Қол тамырларының варикоздық көк тамырларын таңу жəне экс-

тирпациялау
289 542 38.59 Аяқ көк тамырларын таңу жəне экстирпациялау
290 542 38.80 Анықталмаған жерде орналасқан тамрлардың басқа хирургиялық 

окклюзиясы
291 542 38.83 Қол тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы
292 542 38.89 Аяқ тамырларының басқа хирургиялық окклюзиясы
293 543  Тамырларға жасалатың манипуляциялар
294 543 39.27 Бүйрек диализі мақсатында жасалған артериовеностомия
295 543 39.92 Көк тамырға склероздайтын агентті егу
296 553  Құрсақ қуысы органдарына жасалатын басқа лапароскопиялық 

операциялар
297 553 17.11 Тік шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау
298 553 17.12 Қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау
299 553 17.21 Екі жақты тік шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып тастау
300 553 17.22 Екі жақты қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен алып 

тастау
301 553 17.23 Екі жақты тік жəне қисық шап жарығын лапароскопиялық жолмен 

алып тастау
302 554 Құрсақ қуысының органдарына жасалатын эндоскопиялық опе-

рациялар 
303 554 51.31 Эндоскопиялық папиллосфинктеротомия (РХПГ)
304 554 54.51 Перитонеалды жабыспаларды лапороскопиялық алып тастау
305 557 Өт шығару жолдарына жасалатын операциялар
306 557 51.81 Одди сфинктерін кеңейту
307 557 51.89 Одди сфинктеріндегі басқа манипуляциялар
308 557 51.95 Өт жолындағы протез құрылғысын алып тастау
309 558  Аппендэктомия, ойықжараны алып тастау
310 558 53.00 Шап жарығын біржақты алып тастау, басқаша анықталмаған
311 558 53.01 Тік шап жарығын жою
312 558 53.02 Қисық шап жарығын жою
313 558 53.03 Имплантант немесе протез көмегімен тік шап жарығын жою
314 558 53.04 Имплантант немесе протез көмегімен қисық шап жарығын жою
315 558 53.05 Имплантант немесе протез көмегімен тік шап жарығын жою, 

басқаша анықталмаған
316 558 53.091 Шап жарығын жою
317 558 53.10 Шап жарығын екі жақты жою басқаша анықталмаған
318 558 53.11 Тік шап жарығын екі жақты жою
319 558 53.12 Қисық шап жарығын екі жақты жою
320 558 53.13 Бір тік жəне бір қисық шап жарығын екі жақты жою
321 558 53.14 Импланттың немесе протездің көмегімен тік шап жарығын екі 

жақты жою
322 558 53.15 Импланттың немесе протездің көмегімен қисық шап жарығын екі 

жақты жою
323 558 53.16 Импланттың немесе протездің көмегімен бір тік жəне бір қисық 

шап жарығын екі жақты жою
324 558 53.17 Импланттың немесе протездің көмегімен шап жарығын екі жақты 

жою, басқаша анықталмаған
325 558 53.21 Импланттың немесе протездің көмегімен сан жарығын бір жақты 

жою
326 558 53.29 Басқа бір жақты жамбас герниографиясы
327 558 53.30 Сан жарығын екі жақты жою
328 558 53.31 Импланттың немесе протездің көмегімен сан жарығын екі жақты 

жою
329 558 53.39 Басқа екі жақты сан герниорафиясы
330 558 53.40 Кіндік жарығын жою
331 558 53.41 Имплантант көмегімен кіндік жарығын жою
332 558 53.49 Басқа кіндік герниографиясы
333 558 53.50 Алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа жарығын жою (имплантат 

пен протезсіз)
334 558 53.51 Тілу арқылы алдыңғы құрсақ қабырғасының жарығын жою
335 558 53.59 Алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа жарығын жою
336 558 53.61 Тілу жəне протезді пайдалану арқылы жарықты жою
337 558 53.69 Протезді пайдалана отырып алдыңғы құрсақ қабырғасының басқа 

жарығын жою
338 563  Бұтараға жасалатын операциялар
339 563 48.82 Параректалды тінді кесу
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340 563 49.00 Перианалды тінді кесу жəне тілу
341 563 49.01 Перианалды абсцесті тілу
342 563 49.02 Перианалды тінді тілудің басқа түрлері
343 563 49.30 Аналды жыланкөзді кесу
344 563 49.44 Криотерапия көмегімен геморройлық түйінді бұзу
345 563 49.45 Геморройлық түйінді таңу
346 563 49.46 Геморройлық түйінді кесу
347 563 49.51 Сол жақ бүйір 
348 563 49.52 Артқы аналды сфинктерэктомия
349 563 49.59 Басқа аналды сфинктерэктомия
350 563 49.73 Аналды жыланкөзді жабу
351 563 49.95 Артқы өтістен қан ағуын тоқтату (операциядан кейінгі)
352 566 АІТ органдарына жасалатын басқа, анықталмаған операциялар 

мен манипуляциялар
353 566 48.99 Тік ішек пен параректалды тінге жасалатын өзге манипуляциялар
354 566 49.49 Геморройлық түйіндерге жасалатын басқа манипуляциялар
355 566 49.99 Анусқа жасалатын басқа манипуляциялар
356 567  Бүйрекке жасалатын операциялар
357 567 55.23 Бүйректің жабық биопсиясы
358 567 55.92 Бүйректің тері асты пункциясы
359 568  Несептамыр жəне бүйрек түбекшесі деңгейінде жасалатын опе-

рациялар
360 568 56.10 Несептамыр обструкциясын трансуретральды ликвидациясы
361 568 56.9102 Несептамыр құрылымының рентгенэндоскопиялық баллондық 

дилатациясы
362 568 59.81 Несепағарды стенттеу
363 568 98.5100 Бүйрек тасы мен несептамырдың экстракорпоральды екпінді-

толқынды литотрипсиясы
364 569  Уретраға жасалатын операциялар
365 569 58.00 Уретротомия
366 569 58.01 Лазерлі уретротомия
367 569 58.10 Несеп жолының меатомиясы
368 569 58.31 Оптикалық уретротомия
369 569 58.50 Несеп жолы құрылымын сүмбілеу
370 570  Қуыққа жасалатын операциялар
371 570 57.00 Қуыққа операция жасау
372 570 57.01 Қуықты трансуретральды жолмен тазалау
373 570 57.10 Цистотомия жəне цистостомия
374 570 57.11 Троакарлы цистостомия
375 571  Ер адамдардың жыныс мүшелеріне жасалатын операциялар
376 571 39.9108 Енбаудың қабынуы кезінде сол ұрықтық көк тамырының транс-

скроталды антеградты рентгенэндоваскулярлы склеротерапия
377 571 39.9208 Енбаудың қабынуы кезінде сол ұрықтық көк тамырының рентге-

нэндоваскулярлы склеротерапия
378 571 61.20 Енбаудың қынаптық қабығының шемені бойынша операция жасау
379 571 61.49 Ұманы жəне қынап қабығын қалпына келтірудің басқа түрлері
380 571 62.30 Бір жақты орхиэктомия
381 571 63.10 Енбауының варикоцелесі жəне гидроцелесі бойынша операция 

жасау
382 571 63.1001 Енбаудың қабынуын субингвиналды микрохирургиялық жою
383 571 63.11 Енбаудың варикоцелесін жəне гидроцелесін лапаросклпиялық 

сылып тастау
384 571 63.20 Аталық без қосалқысының жыланкөзін кесу
385 571 64.00 Шеткі денені кесу
386 571 64.41 Жыныстық мүше жырығын тігіп тастау
387 571 64.93 Жыныстық мүшенің жабыспаларын бөлу
388 572  Еркек безіне жасалатын операциялар
389 572 60.6122 Еркектік бездің қатерсіз гиперплазияның палзмалы трансуретрал-

ды вапоризациясы
390 573  Əйелдердің жыныстық мүшелеріне жасалатын операциялар
391 573 67.31 Жатыр мойыны жылауығын марсупиализациялау
392 573 67.50 Ішкі цервикальды жұтқыншақты қалпына келтіру
393 573 70.14 Басқа кольпотомия (Жабыспаларды, қынап жыланкөздерін алып 

тастау)
394 573 70.33 Қынаптың зақымданған бөлігін кесу немесе бұзу
395 573 71.22 Кіреберіс безінің жылауығын жою
396 573 71.23 Бартолин безінің жылауығына марсупиализация жасау
397 573 71.24 Бартолин безінің жылауығын алып тастау
398 578  Кіші акушериялық жəне гинекологиялық операциялар жəне ма-

нипуляциялар
399 578 67.12 Цервикальды жабыспаны алып тастау
400 578 67.20 Жатыр мойынын конизациялау
401 578 68.12 Гистероскопия
402 578 68.16 Биопсия арқылы гистероктомия жасау (Жатырдың жабық би-

опсиясы)
403 578 69.00 Жатыр дилатациясы жəне кюретажы
404 578 69.02 Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың дилитациясы жəне 

кюретажы
405 578 69.51 Жүктілікті тоқтату мақсатында жатырдың аспирациялық кюре-

тажы
406 578 69.52 Жатырды қырнау
407 578 70.13 Қынаптың ішкісаңылаулы жабыспаларының лизисі
408 578 75.00 Аборт жасау үшін интра-амниальды иньекция
409 578 75.31 Амниоскопия, фетоскопия, лапароамниоскопия
410 578 75.33 Ұрықтан қан алу, биопсия
411 581  Акушериялық құралдар жəне манипуляциялар
412 581 75.10 Диагностикалық амниоцентез
413 584  Кеуде қуысының сүйектеріне жасалатын операциялар
414 584 78.61 Жауырын, бұғана жəне көкірек қуысының (қабырға жəне төс) 

сүйектерінен имплантацияланған бекітушіні алып тастау
415 586  Иықта, білек, сирақ сүйектеріне жасалатын операциялар
416 586 80.21 Иық буындарының артроскопиясы
417 586 80.22 Шынтақ буынының артроскопиясы
418 586 80.26 Тізе буынының артроскопиясы
419 586 80.27 Жіліншік табан буындардың артроскопиясы
420 586 80.29 Орналасуы анықталған басқа артроскопия
421 587  Қолдың жəне табанның сүйектеріне жасалатын операциялар
422 587 04.43 Карпальды каналды босату
423 587 04.44 Тарзальды каналды босату
424 587 78.18 Табанға дейінгі жəне табан сүйектеріне сыртқы бекітуші 

құрылғына пайдалану
425 587 78.54 Сынықты орнына салмай білек жəне алақан сүйегін ішкі бекіту
426 587 78.58 Сынықты репозицияламай табанға дейінгі жəне табан 

сүйектерінің ішкі фиксациясы
427 587 78.64 Білезік жəне алақан сүйектерінен имплантацияланған фиксатор-

ларды алып тастау
428 587 78.68 Табанға дейінгі жəне табан сүйектерінен имплантацияланған 

бекітушіні алып тастау
429 587 80.14 Қол саусақтарының саусақаралық буындарының басқа артро-

томиясы
430 587 80.17 Табан жіліншілік буындарының басқа артротомиясы
431 587 80.18 Табанға дейінгі жəне табан саусақтарының басқа артротомиясы
432 587 80.43 Білезік буыны буын қаптамасының, сіңірлерінің, шеміршегінің 

қиылысуы
433 587 80.44 Білезік жəне саусақ буын қаптамасының, сіңірлерінің, 

шеміршегінің қиылысуы
434 587 80.48 Табан жəне саусақ буын қаптамасының, сіңірлерінің, 

шеміршегінің қиылысуы
435 587 80.83 Білезік буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің жəне 

бұзудың басқа түрлері
436 587 80.84 Қол буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің жəне 

бұзудың басқа түрлері
437 587 80.87 Жіліншілік буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің неме-

се бұзудың басқа түрлері
438 587 80.88 Табан буынының зақымданған бөлігін жергілікті кесудің немесе 

бұзудың басқа түрлері
439 587 80.93 Білезік буындарын кесудің басқа түрлері
440 587 80.94 Қол саусақтарының саусақаралық буындарын кесудің басқа 

түрлері
441 587 80.97 Жіліншілік буынын кесудің басқа түрлері
442 587 80.98 Аяқ саусақтарының саусақаралық буындарын кесудің басқа 

түрлері
443 587 82.21 Қол буындары қынабының зақымданған бөлігін кесу
444 587 82.41 Қол буындарының қынабын тігіп тастау
445 587 82.45 Қол буындарының басқа сіңірін басқа жолмен тігу
446 587 82.46 Қол буындарының бұлшық етін немесе шандырын тігіп тастау
447 588  Бұлшықеттерге, сіңірге жəне фасцияларға жасалатын операция-

лар (қол буындарынан басқа)
448 588  83.91 Бұлшық ет, сіңір, шандыр, синовиалды қап жабыспаларының 

лизисі (қол буындарынан басқа)
449 596  Сүт безіне жасалатын операциялар
450 596 85.10 Сүт безін кесу
451 596 85.21 Сүт безінің зақымданған бөлігін жергілікті кесу
452 598  Теріге, теріасты тіндеріне жəне лимфа құрылымдарына жасала-

тын операциялар
453 598 40.00 Лимфалық құрылымдарды кесу
454 598 40.21 Терең мойын лимфа түйінінің кесу
455 598 40.23 Қолтық лимфалық түйінін кесу
456 598 40.24 Шаптың лимфа түйіндерін кесу
457 598 40.29 Басқа лимфалық құрылымды қарапайым кесу
458 598 40.30 Лимф түйіндерін жергілікті кесу
459 598 86.00 Тері мен теріасты тіндерге жасалатын операциялар
460 598 86.03 Пилонидальды жылауықты немесе синусты кесу, марсупиализа-

циядан басқа (86.21)
461 598 86.21 Пилонидальды жылауықты немесе синусты кесу
462 598 86.222 Жұмсақ тін іріңін ашу жəне дренаждау
463 600 Аутодермопластика
464 600 86.60 Бос тері қиындысы, басқаша анықталмаған
465 600 86.91 Ауыстырып салу үшін теріні кесу
466 604  Ішкі фиксациямен сүйек сынықтарының жабық репозициясы
467 604 79.12 Ішкі фиксациямен иық жəне білек сүйегі сынықтарының жабық 

репозициясы
468 604 79.13 Ішкі фиксациямен білезік жəне алақан сүйегі сынықтарының 

жабық репозициясы
469 604 79.14 Ішкі фиксациямен қол саусақтары сүйегі сынықтарының жабық 

репозициясы
470 604 79.17 Ішкі фиксациямен табанға дейінгі жəне табан сүйегі 

сынықтарының жабық репозициясы
471 604 79.18 Ішкі фиксациямен аяқ саусақтары сүйегі сынықтарының жабық 

репозициясы
472 605  Сүйек сынықтарының ашық репозициясы
473 605 79.23 Ішкі фиксациясыз білезік жəне алақан сүйек сынықтарының ашық 

репозициясы
474 605 79.24 Ішкі фиксациясыз қол саусақтары сүйек сынықтарының ашық 

репозициясы
475 605 79.27 Ішкі фиксациясыз табанға дейінгі жəне табан сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы
476 605 79.28 Ішкі фиксациясыз аяқ саусақтары сүйек сынықтарының ашық 

репозициясы
477 605 79.33 Ішкі фиксация арқылы білезік жəне алақан сүйек сынықтарының 

ашық репозициясы
478 605 79.34 Ішкі фиксация арқылы қол саусақтары сүйек сынықтарының ашық 

репозициясы
479 605 79.341 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксация-

мен өқол саусағы сүйектері сынықтарының ашық репозициясы
480 605 79.37 Ішкі фиксация арқылы табанға дейінгі жəне табан сүйек 

сынықтарының ашық репозициясы
481 605 79.371 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксаци-

ямен табанға дейінгі жəне табан сүйектері сынықтарының ашық 
репозициясы

482 605 79.38 Ішкі фиксация арқылы аяқ саусақтары сүйек сынықтарының ашық 
репозициясы

483 605 79.381 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксация-
мен табан саусақтарының сүйек сынықтарының ашық репозициясы

484 606  Ішкі фиксациясыз сүйек сынықтарының жабық репозициясы
485 606 79.01 Ішкі фиксациясыз иық сүйектері сынықтарының жабық репози-

циясы
486 606 79.03 Ішкі фиксациясыз иық сүйектері сынықтарының жабық репози-

циясы
487 612  Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксация-

сыз сүйектері сынықтарының жабық репозициясы
488 612 79.131 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксаци-

ясыз білек жəне алақан сүйектері сынықтарының жабық репо-
зициясы

489 612 79.171 Шектеуші интрамедуллярлы остеосинтез арқылы ішкі фиксация-
сыз табанға дейінгі жəне табан сүйектері сынықтарының жабық 
репозициясы

490 5011 Көзге жасалатын операциялар
491 5011 11.62 Қабат бойынша кератопластиканың 

басқа түрлері
492 5011 11.64 Ретімен кератопластиканың басқа түрлері

Ескертпе: 
КШТ - Клиникалық-шығынды топ; СК бал – Балалардың салмақ коэффициенті; СК ерес 

– Ересектердің салмақ коэффициенті; АХЖ-9 – 9-қайта қараудың аурулар мен денсаулыққа 
байланысты проблемалардың халықаралық статистикалық жіктемесі

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 
30-қосымша

Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық 
науқастарға көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізілімі

20___ жылғы «___» _________ №_______ 
20___ жылғы «___» ____ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең 

20 ___ жылғы «___» _________ № ____ шарт бойынша

Денсаулық сақтау субъекісінің атауы: ____________________________________

Ақы төлеу түрі: бір онкологиялық науқасқа шаққандағы кешенді тариф бойынша

Бір онкологиялық науқасқа шаққандағы кешенді тариф айына: _______________ теңге
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№
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1. Онкологиялық 

науқастарға 
көрсетілген 
медициналық 
көмек, барлығы

Ақы төлеу түрі: нақты шығындар бойынша

р/с 
№ Атауы

Онкологиялық 
науқастарға 
химиопре-
параттарды 
қолдану

Онкологиялық 
науқастарға 
таргеттік пре-
параттарды 
қолдану

Сəулелік терапия 
көрсету
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1 Мамандандырылған 

медициналық көмек бой-
ынша жағдайлардың 
барлығы, оның ішінде:
- амбулаториялық-
емханалық көмек көрсету 
кезінде

х х х

оның ішінде: ЖТМҚ 
қолдана отырып

х х х х х х х

- стационарлық 
медициналық көмек 
көрсету кезінде
оның ішінде: ЖТМҚ 
қолдана отырып

х х

- стационарды алмасты-
ратын медициналық көмек 
көрсету кезінде
оның ішінде: ЖТМҚ 
қолдана отырып

х х

 Ақы төлеу түрі: клиникалық-шығынды топтар бойынша (еркін таңдау құқығын іске асыру 
кезінде онкологиялық науқастарға (диагнозын нақтылауға жіберілген ісік алды аурулары бар 
науқастарға) медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету мақсатында 
медициналық қызметтер көрсету)

Базалық тарифтің (мөлшерлеменің) құны __________ теңге
Түзету коэффициенттері: _______________ 
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1 Мамандандырылған 

медициналық көмек бойын-
ша жағдайлардың барлығы, 
оның ішінде:

1.1 стационарлық көмек барлығы
1.2 стационарды алмастыратын 

көмек барлығы

Ақы төлеуге жиыны: ______________________________________________ теңге

Денсаулық сақтау
субъектісінің басшысы:  ____________________________________ /______________
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
  (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Денсаулық сақтау 
субъектісінің бас бухгалтері: _________________________________ /________________ 
  (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
  (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
20___ жылғы «_____»_________ 

Осы шот-тізілімге мынадай қосымшалар қоса беріліп отыр*:
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға 

көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 1-кестеге сəйкес нысан бойынша 
онкологиялық науқастар қозғалысының тізілімі;

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға 
көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 2-кестеге сəйкес нысан бойынша бір 
онкологиялық науқасқа шаққандағы кешенді тариф бойынша тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға көрсетілген медициналық 
көмек тізілімі;

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға 
көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 3-кестеге сəйкес нысан бойынша тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға химиялық 
препараттарды қолдану бойынша тізілім;

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға 
көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 4-кестеге сəйкес нысан бойынша тегін 
медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға таргеттік 
препараттарды қолдану бойынша тізілім;

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға 
көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 5-кестеге сəйкес нысан бойынша 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға 
көрсетілген сəулелік терапия тізілімі;

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға 
көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 6-кестеге сəйкес нысан бойынша еркін 
таңдау құқығын іске асыру кезінде онкологиялық науқастарға (диагнозын нақтылауға жіберілген 
ісік алды аурулары бар науқастарға) медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын 
қамтамасыз ету мақсатында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде 
көрсетілген мамандандырылған медициналық көмек тізілімі;

 
Ескертпе: 
* Ақпарат «Онкологиялық науқастардың электрондық тіркелімі» ақпараттық жүйесінен 

алынған

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық 
науқастарға көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 1-кесте

 Нысан
Онкологиялық науқастар қозғалысының тізілімі*

20___ жылғы «___» _______ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең 

 Р/с 
№ 

Кезең Есепті кезеңнің 
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Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
 Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________ 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық 
науқастарға көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 2-кесте

 Нысан

Бір онкологиялық науқасқа шаққандағы кешенді тариф бойынша тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға көрсетілген 

медициналық көмек тізілімі*

20___ жылғы «___» _______ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең 

консультациялық-диагностикалық қызметтер көрсету кезінде: 

Р/с № Қызметтің коды Қызметтің атауы Қызметтердің саны
А 1 2 4
1    

Барлығы:
стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық көмек нысанындағы 

мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде:

Р/с 
№ 

Төсек 
бейіні

Ж
СН

Медици-
налық 

картаның 
№
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Шығар-
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і Негізгі қортынды 

диагноз
Негізгі опе-

рация

Ем
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у 

нə
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сі

АХЖ-10 
коды

Атауы АХЖ-9 
коды

Атауы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мамандандырылған медициналық көмек бойынша жағдайлардың барлығы, оның ішінде:
стационарлық көмек жиыны ________, оның 

ішінде:

стационарды алмастыратын көмек жиыны_____, 
оның ішінде:

Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
 Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________ 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық 
науқастарға көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 3-кесте

 Нысан

Стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық көмек нысандары 
бойынша мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға химиялық 

препараттарды қолдану бойынша тізілім

20___ жылғы «___» _______ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең 

№ Пациенттің 
ЖСН

Медициналық 
картаның №

Негізгі 
қорытынды 
диагноз
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Онкологиялық науқастарға қолданылған химиялық препараттардың 

барлығы, оның ішінде:

1.1 Онкологиялық диспансерде есепте тұрған онкологиялық науқастар бой-
ынша, жиыны

1.2. Онкологиялық диспансерде есепте тұрмаған онкологиялық науқастар 
бойынша, жиыны

______________________________________________________________
_________________, жиыны:

(онкологиялық науқас есепте тұрған онкологиялық диспансердің атауы)

Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
 Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________ 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық 
науқастарға көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 4-кесте

 Нысан

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық дис-
пансерде есепте тұрған онкологиялық науқастарға таргеттік препараттарды қолдану 

бойынша тізілім*

20___ жылғы «___» _______ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Онкологиялық науқастарға қолданылған таргеттік препараттардың 
барлығы, оның ішінде:

Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
 Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________ 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық 
науқастарға көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 5-кесте

 Нысан

Стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық көмек нысандары 
бойынша мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде тегін медициналық 
көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық науқастарға көрсетілген 

сəулелік терапия тізілімі*

20___ жылғы «___» _______ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең

Р/с 
№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=9*8
1 Онкологиялық науқастарға өткізілген сəулелік терапия 

сеанстарының барлығы, оның ішінде:

1.1. онкологиялық диспансерде есепте тұрған онкологиялық 
науқастар бойынша, жиыны

1.2. онкологиялық диспансерде есепте тұрмаған 
онкологиялық науқастар бойынша, жиыны
_______________________________________________
_______________________, жиыны:
(онкологиялық науқас есепте тұрған онкологиялық 
диспансердің атауы)

 
Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
 Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________ 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде онкологиялық 
науқастарға көрсетілген медициналық қызметтердің шот-тізіліміне 6-кесте

 Нысан

Еркін таңдау құқығын іске асыру кезінде онкологиялық науқастарға 
(диагнозын нақтылауға жіберілген ісік алды аурулары бар науқастарға) 

медициналық көмектің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету мақсатында 
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде көрсетілген 

мамандандырылған медициналық көмек тізілімі
20___ жылғы «___» _______ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең

при оказании специализированной медицинской помощи в форме стационарной и (или) 
стационарозамещающей медицинской помощи:
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1 Мамандандырылған медициналық көмек бойынша жағдайлардың барлығы, 

оның ішінде:
1.1 стационарлық көмек жиыны ________, оның ішінде:

_______________________________________________________________
_______, жиыны:
(онкологиялық науқас есепте тұрған онкологиялық диспансердің атауы)

1.2 стационарды алмастыратын көмек жиыны, оның ішінде:
_______________________________________________________________
_______, жиыны:
(онкологиялық науқас есепте тұрған онкологиялық диспансердің атауы)

Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
 Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________ 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 31-қосымша

Нысан
 

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілім

20___ жылғы «___» _________ №_______ 
20___ жылғы «___» ____ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең 

20 ___ жылғы «___» _________ № ____ шарт бойынша

Денсаулық сақтау субъектісінің атауы: _____________________________ 
Бекітілген халықтың саны _____________________________________ адам
оның ішінде ауыл халқы _____________________________________ адам* 
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі 
айына_________ теңге;
Жыныстық-жастық түзету коэффициенті ________;
Халық тығыздығы коэффициенті________;
Ауылды жерде жұмыс істегені үшін үстеме ақыны есептеу коэффициенті________;
Жылу беру маусымының ұзақтығын есептеу коэффициенті________;
1 тұрғынға шаққандағы экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін сома айына 

______________теңге; 
1 тұрғынға шаққандағы стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық 

көмек көрсетуге арналған сома айына ______________теңге;
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы ауыл халқына арналған 

кешенді жан басына шаққандағы нормативі айына: ___ теңге, оның ішінде: 
«БХТ» порталында тіркелген МСАК-қа бекітілген бір адамға шаққандағы ешенді жан басына 

шаққандағы нормативтің кепілдік берілген компоненті айына ___________теңге;
БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 

сомасы айына ____________ теңге.

Р/с 
№ 

Атауы Ақы төлеуге 
ұсынылды (теңге)

А Б В
1. Бекітілген халыққа медициналық көмек көрсетуге барлығы, 

оның ішінде:
1.1. медициналық көмек көрсетуге
1.2. бағалау индикаторларының негізінде қызметінің қол жеткізілген 

түпкілікті нəтижелері үшін медициналық-санитариялық алғашқы 
көмек көрсететін ұйымның қызметкерлерін ынталандыруға 

1.3. консультациялық-диагностикалық қызметтер көрсетуге
1.4. əскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау 

органдарының қызметкерлеріне көрсетілетін медициналық 
қызметтер үшін

Ақы төлеуге жиыны:
Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
 Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________ 

Осы шот-тізілімге мынадай қосымшалар қоса беріліп отыр:
тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 

медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 1-кестеге сəйкес нысан бойынша «Бекітілген 
халық тіркелімі» порталының деректері бойынша бекітілген халық санының динамикасы мен 
құрылымы туралы деректер;

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 2-кестеге сəйкес нысан бойынша МСАК 
көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің қол жеткізілген түпкілікті нəтиже индика-
торлары үшін қызметкерлерін ынталандыруға арналған сома;

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 3-кестеге сəйкес нысан бойынша МСАК-тың 
көрсетілген қызметтерінің тізілімі;

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 4-кестеге сəйкес нысан бойынша 
амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына шаққандағы нор-
мативке қосылмаған көрсетілген КДҚ тізілімі;

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 5-кестеге сəйкес нысан бойынша бірлесіп 
орындаушыны қатыстырмай көрсетілген КДҚ тізілімі;

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 6-кестеге сəйкес нысан бойынша стационар-
лық жəне стационарды алмастыратын көмек көрсетілген, жазылып шыққан науқастардың 
дербестелген тізілімі.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 1-кесте

Нысан

«Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері бойынша 
бекітілген халық санының динамикасы мен құрылымы туралы деректер*

 
20___ жылғы «___» ____ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең 

адам

Есепті 
кезеңнің 
басында 
бекітілген 
халықтың 
саны

Бекітілген халықтың 
саны

Бекітуден шығарылған халықтың саны Есепті 
кезеңнің 
соңында 
бекітілген 
халықтың 
саны

Жиыны оның ішінде 
еркін таңдау 
бойынша

Жиыны оның ішінде себептер бойынша
еркін таңдау бойын-

ша бас тарту
қайтыс 
болу

кету

адам

Есепті кезеңнің соңындағы бекітілген халықтың жынысты-жастық 
құрылымы
Жасы Жиыны оның ішінде:

Ер адамдар Əйелдер
0-12 ай    
12 ай - 4 жас    
5-9 жас    
10-14 жас    
15-19 жас    
20-29 жас    
30-39 жас    
40-49 жас    
50-59 жас    
60-69 жас    
70 жас жəне 70-
тен асқан

   

Жиыны:
 Біз: 
1) есепті кезеңде бекітілген халықтың саны:
еркін таңдау бойынша: азаматтардың өтініштерінің жəне олардың жеке басын 

куəландыратын құжаттардың көшірмелерінің санына; аумақтық бөлу бойынша сəйкестігін; 
2) тіркеуден алынған халықтың санына: 
қайтыс болу бойынша: қайтыс болу/перинаталдық өлім туралы анықтамалардың санына; 
елдің шекарасынан шығу бойынша: азаматтардың өтініштерінің жəне олардың жеке басын 

куəландыратын құжаттардың көшірмелерінің санына сəйкестігін растаймыз. 

Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________ 
Тексерілді:
АС басшысы _______________________________/_______________
               (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________
Ескертпе: 
*кестенің деректері «Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері бойынша бекітілген 

халық санының динамикасы мен құрылымы туралы ақпарат ретінде ұсынылады жəне есепті 
кезеңге ақы төлеуге əсер етпейді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 2-кесте

Нысан
 

Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі 
қызметінің қол жеткізілген түпкілікті нəтиже индикаторлары үшін қызметкерлерін 

ынталандыруға арналған сома

20___ жылғы «___» ____ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең 

Р/с 
№

Атауы Жоспарлы 
көрсеткіш

Ақы төлеуге ұсынылды 
(нақты көрсеткіш*)

1 Бекітілген халықтың саны, адам
2 Бір дəрігер лауазымына шаққандағы орта ме-

дицина персоналының саны, оның ішінде
 терапиялық учаскеде
 педиатриялық учаскеде
 отбасы дəрігерінің/ЖПД учаскесінде
3 Бекітілген халықтың 10 000 адамына 

шаққанда əлеуметтік қызметкерлермен 
қамтамасыздығы

4 Бекітілген халықтың 10 000 адамына 
шаққанда психологтармен қамтамасыздығы

5 Медициналық ұйымның коэффициенті

Р/с
№

Қызметті 
бағалау 

индикатор-
лары

Жоспарлы көрсеткіш** Ақы төлеуге ұсынылды***
Нысаналы 
көрсеткіш

Балдар-
дың саны

Сома, 
теңге

Нақты 
көрсеткіш

Балдар-
дың 
саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Жиыны  х  Х
1
2
3
4
5
6
Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________ 

Ескертпе: *нақты көрсеткішті есептеу «Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері 
негізінде келтірілген

**нысаналы көрсеткіштің мəні Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 
жылғы « » №___ бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № болып тіркелген) бекітілген Тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесіндекөрсетілетін қызметтерд денсаулық сақтау субъектілерінен сатып алу қағидаларына 
сəйкес белгіленген жəне «ЖБНҚК» порталының деректеріне сəйкес келеді;

 балдардың саны 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақау 
жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 23-бабы 2-тармағының бірінші бөлігі 
негізінде уəкілетті орган айқындаған тəртіпке сəйкес ең жоғары мəнде көрсетілген;

 сомасы жасалған медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша 
деректердің негізінде МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтиже 
индикаторлары бойынша бөлінген.

***деректер облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық 
сақтау басқармалары «ЖБНҚК» порталында есепті кезеңді жапқаннан кейін «ЖБНҚК» 
порталының деректеріне сəйкес келе

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 3-кесте

Нысан

Медициналық-санитариялық алғашқы көмектің көрсетілген қызметтерінің тізілімі * 

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

Р/с 
№

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің атауы Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, 
теңге**

А 1 2 3 4 5
1     

Барлығы:  
Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)
Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін) 

20___ жылғы «_____»_________

Ескертпе: * деректер «Емхана ААЖ» АЖ-ға енгізілген деректердің негізінде қалыптастыры-
лады; ** сома есепті кезеңге ақы төлеуге əсер етпейді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 4-кесте

Нысан

Амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына 
шаққандағы нормативке қосылмаған көрсетілген консультациялық-диагностикалық 

қызметтер тізілімі* 

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең 

Р/с 
№

Қызметтің 
толық коды

Қызметтің атауы Қызметтің 
құны, теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, 
теңге

А 1 2 3 4 5
1  (КДҚ қызметтерінің бөлінісінде 

көрсетілсін )
   

2
3

Барлығы:   

Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)
Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін) 
Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін) 

20___ жылғы «_____»_________
Ескертпе: * деректер «Емхана ААЖ» АЖ-ға енгізілген деректердің негізінде қалыптастырылады

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 5-кесте

Нысан

Р/с 
№

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің атауы Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, теңге**

А 1 2 3 4 5
1     

Барлығы:  
Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)
Қызметтер берушінің 
бас бухгалтері:  _________________________________ /________________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін) 

20___ жылғы «_____»_________
Ескертпе: 
* деректер «Емхана ААЖ» АЖ-ға енгізілген деректердің негізінде қалыптастырылады; 
** сома есепті кезеңге ақы төлеуге əсер етпейді.

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 6-кесте

Нысан
Стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек көрсетілген, жазылып 

шыққан науқастардың  дербестелген тізілімі*
 20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең 

стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастыратын медициналық көмек нысанын-
дағы мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде:
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(Соңы. Басы 37-45-беттерде) 

(Жалғасы 47-бетте) 

Р/с 
№ 

Төсек 
бейіні

Ж
СН

Медици-
налық 

картаның 
№

Емдеуге 
жатқызу 
күні

Шығар-
ған 
күні Ө

тін
іш

 
се
бе
бі

Негізгі қоры-
тынды диагноз

Негізгі опе-
рация

Ем
де
у 

нə
ти
же

сі

АХЖ-10 
коды

Атауы АХЖ-9 
коды

Атауы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мамандандырылған медициналық көмек бойынша жағдайлардың барлығы, оның ішінде:
стационарлық көмек жиыны ________, оның ішінде:

стационарды алмастыратын көмек жиыны _____, 
оның ішінде:

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
20___ жылғы «_____»_________

Ескертпе: *деректер «СНЭТ» АЖ-ға енгізілген деректердің негізінде қалыптастырылады

Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде денсаулық сақтау субъектілерінен 

көрсетілетін қызметтерді сатып алу қағидаларына 32-қосымша
Нысан

 Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілім

20___ жылғы «___» _________ №_______
20___ жылғы «___» ____ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең

20 ___ жылғы «___» _________ № ____ шарт бойынша

Денсаулық сақтау субъектісінің атауы: _____________________________ 
Бекітілген халықтың саны _____________________________________ адам
оның ішінде ауыл халқы _____________________________________ адам* 
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы АЕК базалық кешенді жан 

басына шаққандағы нормативі 
айына_________ теңге;
Жыныстық-жастық түзету коэффициенті ________;
Халық тығыздығы коэффициенті________;
Ауылды жерде жұмыс істегені үшін үстеме ақыны есептеу коэффициенті________;
Жылу беру маусымының ұзақтығын есептеу коэффициенті________;
1 тұрғынға шаққандағы экологиялық апат аймақтарында жұмыс істегені үшін сома айына 

______________теңге; 
1 тұрғынға шаққандағы стационарлық жəне стационарды алмастыратын медициналық 

көмек көрсетуге арналған сома айына ______________теңге;
«БХТ» порталында тіркелген бекітілген бір адамға шаққандағы ауыл халқына арналған 

кешенді жан басына шаққандағы нормативі айына: ___ теңге, оның ішінде: 
«БХТ» порталында тіркелген МСАК-қа бекітілген бір адамға шаққандағы ешенді жан басына 

шаққандағы нормативтің кепілдік берілген компоненті айына ___________теңге;
БХТ» порталында тіркелген МСАК субъектісіне бекітілген бір адамға шаққандағы КЖНЫК 

сомасы айына ____________ теңге.

Р/с 
№ 

Атауы Ақы төлеуге 
ұсынылды 

(теңге)
А Б В

1. Бекітілген халыққа медициналық көмек көрсетуге барлығы, оның 
ішінде:

1.1. медициналық көмек көрсетуге
1.2. бағалау индикаторларының негізінде қызметінің қол жеткізілген 

түпкілікті нəтижелері үшін медициналық-санитариялық алғашқы көмек 
көрсететін ұйымның қызметкерлерін ынталандыруға 

1.3. консультациялық-диагностикалық қызметтер көрсетуге
1.4. əскери қызметшілерге, арнаулы мемлекеттік жəне құқық қорғау 

органдарының қызметкерлеріне көрсетілетін медициналық қызметтер 
үшін

Ақы төлеуге жиыны:
Қызметтер берушінің басшысы: ____________________________________ /______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: 
  _________________________________ /________________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________

Осы шот-тізілімге мынадай қосымшалар қоса беріліп отыр:
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа медициналық 

көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 
1-кестеге сəйкес нысан бойынша «Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері бой-

ынша бекітілген халық санының динамикасы мен құрылымы туралы деректер;
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа медициналық 

көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 
2-кестеге сəйкес нысан бойынша МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің 

қол жеткізілген түпкілікті нəтиже индикаторлары үшін қызметкерлерін ынталандыруға 
арналған сома;

міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа медициналық 
көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге

3-кестеге сəйкес нысан бойынша МСАК-тың көрсетілген қызметтерінің тізілімі; 
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа медициналық 

көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 
4-кестеге сəйкес нысан бойынша амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған 

кешенді жан басына шаққандағы нормативке қосылмаған көрсетілген КДҚ тізілімі;
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа медициналық 

көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 
5-кестеге сəйкес нысан бойынша бірлесіп орындаушыны қатыстырмай көрсетілген КДҚ 

тізілімі;
міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа медициналық 

көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 
6-кестеге сəйкес нысан бойынша стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек 

көрсетілген, жазылып шыққан науқастардың дербестелген тізілімі.

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 1-кесте

Нысан

«Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері бойынша 
бекітілген халық санының динамикасы мен құрылымы туралы деректер*

 
20___ жылғы «___» ____ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең 

 адам

Есепті 
кезеңнің 
басында 
бекітілген 
халықтың 
саны

Бекітілген халықтың 
саны

Бекітуден шығарылған халықтың 
саны

Есепті кезеңнің 
соңында 
бекітілген 

халықтың саны
Жиыны оның ішінде 

еркін таңдау 
бойынша

Жиыны оның ішінде себептер 
бойынша

еркін таңдау 
бойынша бас 

тарту

қайтыс 
болу

кету

адам

Есепті кезеңнің соңындағы бекітілген халықтың жынысты-жастық 
құрылымы

Жасы Жиыны оның ішінде:
Ер адамдар Əйелдер

0-12 ай    
12 ай - 4 жас    

5-9 жас    
10-14 жас    
15-19 жас    
20-29 жас    
30-39 жас    
40-49 жас    
50-59 жас    
60-69 жас    

70 жас жəне 70-
тен асқан

   

Жиыны:
 Біз: 1) есепті кезеңде бекітілген халықтың саны:
еркін таңдау бойынша: азаматтардың өтініштерінің жəне олардың жеке басын 

куəландыратын құжаттардың көшірмелерінің санына; аумақтық бөлу бойынша сəйкестігін; 2) 
тіркеуден алынған халықтың санына: 

қайтыс болу бойынша: қайтыс болу/перинаталдық өлім туралы анықтамалардың санына; 
елдің шекарасынан шығу бойынша: азаматтардың өтініштерінің жəне олардың жеке басын 

куəландыратын құжаттардың көшірмелерінің санына сəйкестігін растаймыз. 

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 

20___ жылғы «_____»_________
Тексерілді:
АС басшысы _______________________________/_______________
                (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

 20___ жылғы «_____»_________

Ескертпе: 
*кестенің деректері «Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері бойынша бекітілген 

халық санының динамикасы мен құрылымы туралы ақпарат ретінде ұсынылады жəне есепті 
кезеңге ақы төлеуге əсер етпейді.

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 2-кесте

Нысан
 Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау субъектісі 

қызметінің қол жеткізілген түпкілікті нəтиже индикаторлары үшін қызметкерлерін 
ынталандыруға арналған сома

20___ жылғы «___» ____ бастап 20___ жылғы «___» _______ дейінгі кезең 

Р/с 
№

Атауы Жоспарлы 
көрсеткіш

Ақы төлеуге ұсынылды 
(нақты көрсеткіш*)

1 Бекітілген халықтың саны, адам
2 Бір дəрігер лауазымына шаққандағы орта ме-

дицина персоналының саны, оның ішінде
 терапиялық учаскеде
 педиатриялық учаскеде
 отбасы дəрігерінің/ЖПД учаскесінде
3 Бекітілген халықтың 10 000 адамына шаққанда 

əлеуметтік қызметкерлермен қамтамасыздығы
4 Бекітілген халықтың 10 000 адамына шаққанда 

психологтармен қамтамасыздығы
5 Медициналық ұйымның коэффициенті

Р/с 
№

Қызметті 
бағалау 
индика-
торлары

Жоспарлы көрсеткіш** Ақы төлеуге ұсынылды***
Нысаналы 
көрсеткіш

Балдар-
дың саны

Сома, 
теңге

Нақты 
көрсеткіш

Балдар-
дың 
саны

Нысаналы 
көрсеткішке 
жету %

Сома, 
теңге

Жиыны  х  Х
1
2
3
4
5
6
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 20___ жылғы «_____»_________

Ескертпе: *нақты көрсеткішті есептеу «Бекітілген халық тіркелімі» порталының деректері 
негізінде келтірілген

**нысаналы көрсеткіштің мəні Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 
жылғы « » №___ бұйрығымен (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № болып тіркелген) бекітілген Тегін медициналық көмектің 
кепілдік берілген көлемі шеңберінде жəне міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесіндекөрсетілетін қызметтерд денсаулық сақтау субъектілерінен сатып алу қағидаларына 
сəйкес белгіленген жəне «ЖБНҚК» порталының деректеріне сəйкес келеді;

 балдардың саны 2009 жылғы 18 қыркүйектегі «Халық денсаулығы жəне денсаулық сақау 
жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 23-бабы 2-тармағының бірінші бөлігі 
негізінде уəкілетті орган айқындаған тəртіпке сəйкес ең жоғары мəнде көрсетілген;

 сомасы жасалған медициналық көрсетілетін қызметтерді сатып алу шарты бойынша 
деректердің негізінде МСАК көрсететін денсаулық сақтау субъектісі қызметінің түпкілікті нəтиже 
индикаторлары бойынша бөлінген.

***деректер облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың денсаулық 
сақтау басқармалары «ЖБНҚК» порталында есепті кезеңді жапқаннан кейін «ЖБНҚК» 
порталының деректеріне сəйкес келеді.

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 3-кесте

Нысан

Медициналық-санитариялық алғашқы көмектің көрсетілген қызметтерінің тізілімі * 

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең

Р/с 
№

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің атауы Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, теңге**

А 1 2 3 4 5
1     

Барлығы:  
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін) 20___ жылғы «_____»_________

Ескертпе: * деректер «Емхана ААЖ» АЖ-ға енгізілген деректердің негізінде қалыптас-
тырылады; ** сома есепті кезеңге ақы төлеуге əсер етпейді.

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 4-кесте

Нысан

Амбулаториялық-емханалық көмек көрсетуге арналған кешенді жан басына 
шаққандағы нормативке қосылмаған көрсетілген консультациялық-диагностикалық 

қызметтер тізілімі* 

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең 

Р/с 
№

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің атауы Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, теңге

А 1 2 3 4 5
1     

Барлығы:   
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін) 20___ жылғы «_____»_________

Ескертпе: * деректер «АЕК» АЖ-ға енгізілген деректердің негізінде қалыптастырылады

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 5-кесте

Нысан

Бірлесіп орындаушыны қатыстырмай көрсетілген консультациялық-диагностикалық 
қызметтер тізілімі* 

20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең 

Р/с 
№

Қызметтің толық 
коды

Қызметтің атауы Қызметтің құны, 
теңге

Қызметтердің 
саны

Сома, теңге**

А 1 2 3 4 5
1     

Барлығы:  
Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін) 20___ жылғы «_____»_________

Ескертпе: * деректер «Емхана ААЖ» АЖ-ға енгізілген деректердің негізінде қалыптастыры-
лады; ** сома есепті кезеңге ақы төлеуге əсер етпейді.

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде бекітілген халыққа 
медициналық көмек көрсеткені үшін шот-тізілімге 6-кесте

Нысан

Стационарлық жəне стационарды алмастыратын көмек көрсетілген, жазылып 
шыққан науқастардың дербестелген тізілімі*

 
20__жылғы «__»______бастап 20___жылғы «__»_________дейінгі кезең 

стационарлық жəне (немесе) стационарды алмастыратын медициналық көмек нысанын-
дағы мамандандырылған медициналық көмек көрсету кезінде:

Р/с 
№ 

Тө
се
к б

ей
ін
і

Ж
СН Медициналық картаның №

Емдеуге 
жатқызу 
күні

Шығарған 
күні

Өтініш 
себебі

Негізгі 
қортынды 
диагноз

Негізгі опе-
рация

Ем
де
у 

нə
ти
же

сі

АХЖ-
10 

коды Ат
ау
ы АХЖ-9 

коды Ат
ау
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Мамандандырылған медициналық көмек бойынша жағдайлардың барлығы, оның ішінде:
стационарлық көмек жиыны ________, оның ішінде:

стационарды алмастыратын көмек жиыны _____, оның 
ішінде:

Қызметтер берушінің басшысы: ________________________/______________ 
   (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы) 
   (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)
Қызметтер берушінің бас бухгалтері: __________________ /____________
    (Тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)/қолы)
    (қағаз жеткізгіштегі нысан үшін)

Мөрдің орны (бар болса) (қағаз жеткізгіштегі шот-тізілім үшін) 
20___ жылғы «_____»_________

Ескертпе: *деректер «СНЭТ» АЖ-ға енгізілген деректердің негізінде қалыптастырылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 5 қыр-
күйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15604 
болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 31 тамыз               №669            Астана қаласы 

«Скрининг ұйымдастыру бекіту туралы ұйымдастыру 
ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Денсаулық cақтау министрінің 2010 жылғы 9 қыркүйектегі 
№ 704 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

«Кемтар балаларды əлеуметтiк жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабы ның 1) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. «Скрининг ұйымдастыру бекіту туралы ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 9 қыркүйектегі № 704 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6490 болып тіркелген, 
«Егемен Қазақстан» газетінде 2010 жылғы 30 қарашадағы № 506-512 (26355) жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Скрининг ұйымдастыру бекіту туралы ұйымдастыру 
ережесі осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті 
ұйымдастыру департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен 

кейін күнтізбелік он күннің ішінде оның көшірмелерін баспа жəне электронды түрде, бір да-
нада мемлекеттік жəне орыс тілдерінде ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің ресми интер-
нет-ресурсында орналастыруды; 

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркегеннен 
кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң 
қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-
шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 
вице-министрі Л.М.Ақтаеваға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитетінің төрағасы Н. Айдапкелов
2017 жылғы 4 қыркүйек 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 31 тамыздағы
№ 669 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 9 қыркүйектегі 
№ 704 бұйрығымен бекітілген

Скринингті ұйымдастыру қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Скринингті ұйымдастыру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Кемтар балаларды 
əлеуметтiк жəне медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» 2002 жылғы 11 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 5-бабының 1) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне балалардағы туа біткен жəне тұқым қуалайтын аурулардың босанғанға дейін диагности-
касын, профилактикасын жетілдіру, Қазақстан Республикасында балалар сырқаттанушылығы 
мен мүгедектігін төмендету мақсатында пренаталдық скрининг, неонаталдық скрининг, жаңа 
туған нəрестелер мен ерте жастағы балалардың аудиологиялық скринингті, ерте жастағы 
балалардың психофизикалық даму скринингін, шала туған нəрестелердің офтальмологиялық 
скринингін ұйымдастыру тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидалар меншік нысанына қарамастан скрининг жүргізуді жүзеге асыратын 
медициналық ұйымдарға қолданылады. 

3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) уəкілетті орган – Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі;
2) бірінші триместрдің аналық сарысу маркерлерінің талдауы – ұрықта хромосомалық 

патологиялардың - Дауна синдромының, Эдвардс синдромының, Патау синдромының, Тернер 
синдромының даму қаупін анықтау үшін ана қанын зерттеу;

3) жаңа туған нəрестелер мен ерте жастағы балалардың (үш жасқа дейін) аудиологиялық 
скринингі – субъективтік жəне объективтік аудиологиялық тесттердің көмегімен тежеліп 
туындаған отоакустикалық эмиссияның (бұдан əрі - ТТОАЭ) тіркеу жүйелері пайдаланылатын 
жаппай стандартталған зерттеп-қарау;

4) бірінші триместрдің құрамдастырылған тесті – хромосомалық патологияның 
ультрадыбыстық маркерлерін өлшеуге негізделген ұрықтың хромосомалық патологиясының 
жекелеген генетикалық қаупін есептеу жəне бірінші триместрдің аналық сарысу маркерлерін 
(бұдан əрі – АСМ) айқындау;

5) генетикалық диагноз – туа біткен жəне тұқым қуалаушылық аурулардың туындау себебі 
мен типі туралы дəрігерлік қорытынды;

6) инвазивті пренаталдық диагностика (бұдан əрі – ИПД) –цитогенетикалық, молекулалық-
цитогенетикалық немесе молекулалық-генетикалық талдау үшін ұрық тектес материалды алу 
арқылы жатырішілік тесу арқылы жүзеге асырылатын ұрықтың хромосомалық жəне моногендік 
патологиясын диагностикалау əдістері;

7) неонаталдық скрининг – жаңа туған нəрестелерді зат алмасудың тұқым қуалаушылық 
ауруларына, оларды ерте анықтау жəне емдеу мақсатында жаппай кешенді стандартталған 
зерттеп-қарау;

8) шала туған нəрестелердің офтальмологиялық скринингі - декреттелген мерзімде шала 
туған нəрестелерде ретинопатияның дамуы бойынша (бұдан əрі – РД) қауіп тобындағы жаңа 
туған нəрестелердің көзінің түбін стандартталған зерттеп-қарау;

9) пренаталдық скрининг – жатырішілік ұрықтың кейіннен генетикалық диагнозы 
нақтыланған, хромосомалық патологиясы мен дамуының туа біткен кемістігі (бұдан əрі – ДТК) 
бойынша қауіп топтарын анықтау мақсатында жүкті əйелдерді жаппай кешенді зерттеп-қарау;

10) пренаталдық консилиум – жатырішілік ұрықтың генетикалық диагнозын нақтылау, 
жаңа туған нəрестенің дамуы мен одан арғы өмір тіршілігін болжамдау, жүктілікті зерттеп-
қарау тəсілдерін, босану мерзімі мен орнын анықтау үшін бейінді мамандардың жүкті əйелге 
консультациясы;

11) психофизикалық даму скринингі – психофизикалық дамуының тежелу қаупі бар балалар 
тобын анықтау, диагностиканы ұйымдастыру жəне оларды түзеу-дамыту көмегін көрсету үшін 
психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияларға (бұдан əрі – ПМПК) жіберу 
мақсатында үш жасқа дейінгі кезеңде балаларды жаппай мамандандырылған зерттеп-қарау.

2-тарау. Пренаталдық скринингті ұйымдастыру 
4. Пренаталдық скрининг ауыр өлімге əкелетін, генетикалық бұзылуларымен емдеуге жəне 

түзетуге келмейтін балалардың тууының алдын алу үшін жатырішілік ұрықтың хромосомалық 
патологиясы мен ТДК ерте анықтау мен диагностикалауға бағытталған.

5. Пренаталдық скрининг жүкті əйелдердің жаппай ультрадыбыстық скринингінен, бірінші 
триместрдің құрамдастырылған тесті үшін АСМ талдауынан, медициналық-генетикалық кон-
сультациядан, ұрықтың хромосомалық жəне көпгенділік патологиясының ИПД жүргізуден, 
ұрықтың хромосомдық жəне моногендік патологиясынан, пренаталдық консилиум өткізуден, 
пренаталдық скрининг тиімділігінің мониторингінен, ДТК жəне хромосомалық патологиясы бар 
балалардың туу жағдайы бойынша есепті деректерді ұсынудан тұрады. 

6. Пренаталдық скринингтің тиімділігін арттыру үшін үш деңгей бойынша жүкті əйелдерді 
зерттеп-қарау жүргізіледі:

1) пренаталдық скринингтің бірінші деңгейін жүкті əйелдерге амбулаториялық-емханалық 
көмек көрсететін медициналық-санитариялық алғашқы көмек ұйымдары (бұдан əрі – МСАК) 
жүргізеді;

2) пренаталдық скринингтің екінші деңгейін босандыру ұйымдары (перинаталдық 
орталықтар, перзентханалар, босандыру бөлімшелері) жəне МСАК жүргізеді;

3) пренаталдық скринингтің үшінші деңгейін перинаталдық көмектің республикалық 
деңгейдегі босандыру ұйымдары жүргізеді. 

7. Пренаталдық скринингтің бірінші деңгейлі іс-шаралары мыналарды қамтиды: 
1) анамнезді жинау;
2) жүктіліктің белгілі бір мерзімінде бірінші, екінші жəне үшінші триместрінің ұрықтың 

ультрадыбыстық скринингін жүргізуді қамтамасыз ету;
3) бірінші триместрдің АСМ қанын талдауға жолдама беру;
4) туа біткен жəне тұқым қуалаушылық патологиясы бойынша «қауіп» топтарын 

қалыптастыру жəне осы топты пренаталдық скринингтің екінші деңгейіне жіберу.
8. Пренаталдық скринингтің бірінші деңгейінде «Акушерия жəне гинекология» немесе 

«Жалпы дəрігерлік практика (отбасы медицинасы)» мамандықтары бойынша дəрігер жүкті 
əйелдердің бірінші қабылдауында:

1) анамнезді жинауды, туа бі ткен жəне тұқым қуалаушылық патологиясы бойынша 
«қауіп» топтарын қалыптастыруды жүргізеді. «Қауіп» тобы анықталған жүкті əйелдер тікелей 
«Медициналық генетика» (ультра дыбыстық скринингсіз жəне АСМ талдаусыз) мамандығы 
бойынша дəрігерге мынадай көрсетілімдер бойынша жіберіледі: 37 жаста жəне одан 
жоғары жастағы жүкті əйелдер, анамнезде генетикалық көрсетілімдер бойынша жүктілікті 
үзу жағдайларының жəне/немесе ТДК немесе хромосомалық патологиясы бар бала туу 
жағдайларының болуы, анамнезде моногенді тұқым қуалаушылық аурулары бар бала туу 
жағдайларының болуы (немесе туыстарында болуы), отбасында хромосомалық немесе гендік 
мутация тасымалдаушының болуы, ауыр акушериялық анамнез (өлі туған нəресте, баланы 
күні толғанға дейін көтермеуі жəне басқалар);

2) жүктіліктің бірінші, екінші жəне үшінші триместрлерінде ультрадыбыстық скринингке 
жолдайды;

 3) жүктіліктің бірінші триместрінде АСМ талдауы үшін жүкті əйелдерді қан тапсыруға 
жібереді жəне пренаталдық скринингтің екінші деңгейіне жеткізуді ұйымдастырады.

9. Пренаталдық скринингтің бірінші деңгейінде «Акушерия жəне гинекология» неме-
се «Жалпы дəрігерлік практика» мамандықтары бойынша дəрігер пренаталдық скрининг 
нəтижелерімен жүкті əйел қайта келген кезде мынадай өлшемшарттар бойынша «Медициналық 
генетика» мамандығы бойынша дəрігерге консультацияға жібереді: 

1) жүктіліктің бірінші, екінші жəне үшінші триместрлерінде ультрадыбыстық скрининг жүргізу 
кезінде хромосомалық патологияның ультрадыбыстық маркерлерін анықтауға жəне (немесе) 
ұрықтың дамуының анатомиялық аномалиясын анықтауға;

2) ұрықтың хромосомалық патологиясының жеке генетикалық қаупі бірінші триместрдің 
АСМ талдауын жүргізгеннен кейін 1:150 жəне одан жоғары болса.

10. Пренаталдық скринингтің бірінші деңгейінде бірінші триместрдің аралас тесті кезінде 
АСМ талдауы үшін жүкті əйелдерден қан алу жүргізіледі: 

1) соңғы менструациядан кейін жүктіліктің бірінші күнінен бастап 10 апта 0 күннен бастап 
13 апта 6 күнге дейінгі мерзімде жүргізіледі; 

2) қан алу күніне барынша жақындатылған бірінші триместрдің ультрадыбыстық 
скринингінен кейін жүргізіледі (АСМ талдау тапсырғанға дейін 1-3 күннен кешіктірмей).

11. осы Қағидаларға 1-қосымшаға № 1 Алгоритмге сəйкес жүкті əйелдердің қанының үлгісін 
алу, таңбалау жəне жеткізу алгоритмі бойынша жүзеге асырылады. 

12. Жүкті əйелдердің қанының сарысуы немесе қанның құрғақ дағы пренталдық скринингтің 
бірінші деңгейінің медициналық ұйымдары пренаталдық скринингтің екінші деңгейіне қан 
алынғаннан кейін 36 сағаттан кешіктірілмей жіберіледі.

13. Пренталдық скринингтің бірінші деңгейінде жүкті əйелдерді зерттеп-қарау үш реттік 
ультрадыбыстық скринингті қамтиды, оның нəтижелерін «Сəулелі диагностика» мамандығы 
бойынша дəрігер (пренаталдық ультрадыбыстық диагностика) жүктіліктің мына мерзімдерінде:

1) жүктіліктің 10 аптасынан бастап 13 апта 6 күнге дейінгі аралыққа;
2) жүктіліктің 18 аптасынан бастап 20 апта 6 күнге дейінгі аралыққа;
3) жүктіліктің 30 аптасынан бастап 32 апта 6 күнге дейінгі аралыққа бекітілген нысандарға 

толтырады (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 
2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 20-қосымшаның (бұдан əрі - № 
907 бұйрық) № 025/е нысанының амбулаториялық пациенттің медициналық карталарына 
(«Жүктіліктің 1-триместрінде ультрадыбыстық зерттеу хаттамасы» жəне «Жүктіліктің 2 жəне 
3-триместрінде ультрадыбыстық зерттеу хаттамасы» қосымша парақтары).

Пренаталдық скринингтің бірінші деңгейінде ультрадыбыстық скринингті жүргізу кезінде 
хромосомалық патологияның ультрадыбыстық маркерлері жəне (немесе) ТДК анықталған кез-
де жүкті əйел ұрыққа мамандандырылған ультрадыбыстық скрининг жүргізу үшін пренаталдық 
скринингтің екінші деңгейіне жіберіледі. 

14. Бірінші, екінші, үшінші триместрлердің ультрадыбыстық скринингінен өту жəне оның 
нəтижелері мен бірінші триместрдің АСМ талдауы туралы ақпаратты «Акушерия жəне гине-
кология» немесе «Жалпы дəрігерлік практика (отбасы медицинасы)» мамандығы бойынша 
дəрігер «Жүкті əйелдердің жəне фертильді жастағы əйелдердің тіркелімі» жүйесіне енгізеді.

15. Пренаталдық скринингтің екінші деңгейін босандыру ұйымдары «Медициналық генети-
ка», «Ультрадыбыстық диагностика» жəне «Зертханалық ди агностика» кіші түрлері бойынша 
медициналық қызметке лицензиясы болған кезде МСАК жүргізеді.

16. Екінші деңгейде пренаталдық скринингтің іс-шаралары: 
1) туа біткен жəне тұқым қуалаушылық аурулары бар балаларды туудың жоғары «қаупі» 

топтарының жүкті əйелдеріне медициналық-генетикалық консультацияны; 
 2) сараптама класының ультрадыбыстық зерттеу жүргізуді;
3) бірінші триместрдің аралас тесті үшін «Зертханалық диагностиканы жүзеге асыратын 

денсаулық сақтау ұйымдарының жəне (немесе) осы ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінің 
қызметі туралы ережені, сондай-ақ олар жүргізетін зерттеулердің көлемі мен түрлерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 28 қыркүйектегі № 758 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12207 болып тіркелген) (бұдан əрі - № 758 бұйрық) сəйкес АСМ талдауын;

4) көрсетілімдер бойынша ИПД жүргізуді;
5) ұрықтың материалына цитогенетикалық жəне (немесе) молекулярлық-цитогенетикалық 

зерттеу жүргізуді;
6) пренаталдық консилиум жүргізуді;
7) есепке алу жəне есептілік нысандарын толтыруды;
8) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес (бұдан əрі - № 2 Алгоритм) пренаталдық жəне 

неонаталдық скринингті жүргізу туралы ақпаратты ұсыну алгоритміне сəйкес «Жүкті əйелдердің 
жəне фертильді жастағы əйелдердің тіркелімі» жүйесінің шығыс нысандарының деректерінің 
негізінде тиімді пренаталдық скрининг мониторингін жүргізуді қамтиды.

17. Пренаталдық скринингтің екінші деңгейінде бірінші триместрдің аралас тесті үшін АСМ 
талдауын пренаталдық скрининг мамандары жоғары флюорасцентті белгілеу, электрохеми-
люминисценция жəне жеке генетикалық қауіпті есептеудің бағдарламалық қамтамасыз ету 
əдістерімен талдауыштарда жүргізеді.

18. Аналары АСМ талдауын өткен хромосомалық патологиялары бар балалар туған 
кезде пренаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымдары № 907 бұйрықпен 
бекітілген 6-қосымшаның № 201/е нысанының «Биохимиялық генетикалық скринингке қанды 
жолдау» қосымша парағының көшірмесімен жəне № 758 бұйрыққа сəйкес зертхана аралық 
салыстырмалы талдау жүргізу үшін жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес пренаталдық 
жəне неонаталдық скринингті жүргізу туралы ақпаратты ұсыну алгоритміне сəйкес қан сарысуын 
жəне (немесе) қанның құрғақ дағын жеткізеді жəне пренаталдық скринингтің үшінші деңгейіне 
талдау нəтижелерімен қайта жеткізеді.

19. Бірінші триместрдің аралас тесті кезінде жеке генетикалық қауіпті есептеу:
1) ультрадыбыстық меркерлерді өлшеуге (мойын айналасының қалыңдығы, мұрын 

шеміршегінің ұзындығы);
2) шындыққа қатысты (популяциялық айырмашылық, салмағы жəне анасының этникалық 

тиістілігі, темекі шегу, қант диабетінің болуы, қосалқы ұрпақты болу технологияларын 
қабылдау) көлемдердің ең үлкен мөлшерін пайдалана отырып, АСМ талдауына негізделген 
(жүктілікке байланысты плазмалық А протеині (PAPP-A) мен хориондық гонадотропиннің 
еркін β-бірлігі (β-ХГЖ));

20. Пренаталдық скринингтің екінші деңгейінде бірінші триместрдің аралас тестін жүргізу 
кезінде жəне жүкті əйелде 1:150 жəне жоғары жекелеген генетикалық қауіп анықталған кез-
де ИПД жүргізу туралы мəселені шешу үшін «Медициналық генетика» мамандығы бойынша 
дəрігердің консультациясы тағайындалады.

21. Пренаталдық скринингтің екінші деңгейінде «Сəулелі диагностика» мамандығы бой-
ынша дəрігер (пренаталдық ультрадыбыстық диагностика) мынадай жүктілік мерзімдерінде:

1) ұрықтың анатомиясын кеңейтіп бағалау үшін 10 аптадан бастап 13 апта 6 күнге дейін; 
вена түтіктерін жəне трикуспидальді қалқаншаның допплерографиясы, жатыр мойнының ішкі 
аңқасының сипатымен цервикалды каналының транс қынаптық эхографиясы (көрсетілімдер 
бойынша); 

2) эхографияның 3D жəне 4D режимін қолданумен ұрықтың анатомиясын кеңейтіп бағалау 
үшін 18 аптадан бастап 20 апта 6 күнге дейін, кеңейтілген плацентография жəне аминография, 
жатыр мойнының ішкі аңқасын сипаттаумен цервикалды каналдың трансқынаптық эхографи-
ясы (көрсетілімдер бойынша);

3) ұрықтың анатомиясын кеңейтіп бағалау үшін 30 аптадан бастап 32 апта 6 күнге дейін 
эхографияның 3D жəне 4D режимін, кеңейтілген плацентография мен амниографияны 
қолданумен пренталдық скринингтің екінші деңгейінде эхографияның 3D жəне 4D режимімен 
эксперт класстың ультрадыбыстық аппараттарында ұрықтың ультрадыбыстық зерттеуін, 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 20-қосымшаның (бұдан əрі - № 907 бұйрық) 
№ 025/е нысанының амбулаториялық пациенттің медициналық карталарына «Жүктіліктің 
1-триместрінде ультрадыбыстық зерттеу хаттамасы» жəне «Жүктіліктің 2 жəне 3-триместрінде 
ультрадыбыстық зерттеу хаттамасы» қосымша парақтары бойынша допплерометрия жүргізеді. 

22. «Сəулелік диагностика» мамандығы бойынша дəрігер пренаталдық скринингтің екінші 
деңгейі (пренаталдық ультрадыбыстық диагностика) ұрықтың хромосомалық патологиясының 
жəне ДТК бұрын анықталған ультрадыбыстық маркерлері анықталған немесе расталған кезде 
жүкті əйелді «Медициналық генетика» мамандығы бойынша дəрігерге консультацияға жібереді. 

23. Пренаталдық скринингтің екінші деңгейінде «Медициналық генетика» мамандығы бой-
ынша дəрігер осы жүкті əйелдің; анамнезін, бірінші триместрдің аралас тестінің нəтижелерін, 
ультрадыбыстық скринингтің деректерін, жүкті əйелдің қосымша зерттеп-қарау нəтижелерін 
талдағаннан кейін жүктіліктің 21-22 аптасынан кешіктірмей жоғары «қауіптегі» топтың жүкті 
əйелдеріне ИПД жүргізу жəне (немесе) пренаталдық консилиум жүргізу туралы мəселені 
шешеді.

24. ИПД жүргізуге қойылатын талаптар:
1) ИПД амбулаториялық жəне (немесе) пренаталдық скринингтің екінші жəне (неме-

се) үшінші деңгейлеріндегі стационар жағдайында пренаталдық инвазивті əдіс бойынша 
оқудан өткен «Акушерия жəне гинекология» мамандығы бойынша дəрігердің жəне «Сəулелік 
диагностика» (пренаталдық ультрадыбыстық диагностика) мамандығы бойынша дəрігердің 
манипуляциялық кабинеті болған кезде жүргізіледі:

жүктіліктің 10 аптасынан бастап 14 аптаға дейінгі мерзімде – хорион түгінің биопсиясы;
жүктіліктің 14 аптасынан бастап 18 аптаға дейінгі мерзімде – плацентоцентез;
жүктіліктің 16 аптасынан бастап 20 аптаға дейінгі мерзімде – амниоцентез;
жүктіліктің 20 аптасынан бастап – кордоцентез;
2) ұрық материалын зерттеуді ұрық материалына талдау жүргізу бойынша оқудан 

өткен, цитогенетикалық жəне (немесе) молекулалық-цитогенетикалық əдістерді игерген 
«Медициналық генетика» мамандығы бойынша дəрігерлер жүргізеді;

3) ИПД жүргізгеннен кейін нəтижелерді беру мерзімі хорион мен плацентоцентезге жəне 
амниоцентезге биопсия əдісімен 3 күнтізбелік күн ішінде, кордоцентез кезінде 5 күнтізбелік күн 
ішінде, кейіннен ұрық материалының цитогенетикалық препаратын сақтау, оларды жолдаумен 
жəне олардың қорытындысымен кемінде 5 күнтізбелік күн ішінде;

4) Пренаталдық скринингтің екінші деңгейінде ИПД жүргізу мүмкін болмаған кезде, 
молекулярлық-цитогенетикалық диагностика қажет болған жағдайда микроделециялық 
синдромдарға қосымша талдауды, молекулярлық-генетикалық диагностиканы қоса алғанда, 
моногенді тұқым қуалаушылық аурулар жағдайында (белгілі отбасындағы мутация жағдайы 
кезінде) жүкті əйел ИПД жүргізу үшін пренаталдық скринингтің үшінші деңгейіне жіберіледі.

25. ИПД жүргізу үшін көрсетілімдер:
1) жүкті əйелдің жасы 37 жəне одан жоғары;
2) анамнезінде ДТК немесе хромосомалық патологиясы бар бала туу жағдайларының 

болуы;
3) хромосомалық немесе гендік мутациялардың отбасылық қуалаушылығы;
4) ультрадыбыстық скрининг жүргізу кезінде ұрықтың дамуының анатомиялық ауытқуларын 

анықтау;
5) ультрадыбыстық скрининг жүргізу кезінде ұрықтың хромосомалық патологиясының 

ультрадыбыстық маркерлерін анықтау;
6) Бірінші триместрдің құрамдастырылған тестін өткеннен кейін 1:150 жəне жоғары жеке 

генетикалық қауіп.
26. Ұрықтың хромосомдық немесе моногенді тұқым қуалаушылық аурулары анықталған 

кезде ИПД кейін «Медициналық генетика» мамандығы бойынша дəрігер нəтижесін «Жүкті 
əйелдердің жəне фертильді жастағы əйелдердің тіркелімі» жүйесіне енгізеді. 

27. Ұрықта ДТК болған кезде пренаталдық скринингтің екінші жəне (немесе) үшінші 
деңгейінің «Медициналық генетика» мамандығы бойынша дəрігер жүкті əйелді жүктіліктің кез 
келген мерзімінде пренаталдық консилиум жүргізуге жолдайды. 

28. Пренаталдық консилиум: 
1) жатырішілік ұрықтың генетикалық диагнозын нақтылау;
2) ұрық пен жаңа туған нəрестенің денсаулығы мен өмірінің болжамын айқындау;
3) ТДК салдарын, болуы мүмкін медициналық араласу нұсқаларын, олардың салдарлары 

мен тиімділігін бағалай отырып ДТК емдеу мен түзетудің қолда бар заманауи əдістері туралы 
отбасына ақпарат ұсыну;

4) жүктілікті одан əрі қадағалап қарау тəсілдерін айқындау;
5) босандыру мерзімін, əдісі мен орнын анықтау үшін жүргізіледі.
29. Пренаталдық консилиумның қорытындысына байланысты жүкті əйел:
1) диагнозын патологоанатомиялық анықтаумен генетикалық көрсетілімдер бойынша 

жүктілікті үзуге;
2) босандыру мерзімі, əдісі мен орны жəне жаңа туған нəрестені кейіннен қадағалап қарау 

тактикасы туралы ұсынымдармен жүктілікті жалғастыруға жіберіледі.
30. Пренаталдық скринингтің екніші жəне (немесе) үшінші деңгейінің «Медициналық ге-

нетика» мамандығы бойынша дəрігер пренаталдық консилиумның қорытындысын ерікті ны-
санда «Жүкті əйелдердің жəне фертильді жастағы əйелдердің тіркелімі» жүйесіне енгізеді.

31. Пренаталдық консилиумының шешімі бойынша пренаталдық скринингтің үшінші 
деңгейіне жүкті əйелдер: 

1) туа біткен жəне тұқым қуалаушылық патологияның синдромалдық түрлері кезінде диа-
гнозды жалғастыру үшін;

2) ТДК одан əрі хирургиялық түзеу мүмкіндігі жөніндегі мəселені шешу үшін;
3) микроделециялық синдромдарға қосымша талдауды қоса алғанда, цитогенетикалық, 

молекулярлық-цитогенетикалық немесе молекулярлық-генетикалық зерттеулерді жүргізу 
үшін жіберіледі.

32. Пренаталдық скринингтің екінші жəне (немесе) үшінші деңгейінде «Медициналық ге-
нетика» мамандығы бойынша дəрігер микроделециялық синдромдардың талдауымен ИПД 
жүргізуге жүкті əйелдерді: 

1) ұрықтың хромосомалық патологиясының жоғары генетикалық қаупі;
2) ИПД жүргізгеннен кейін қалыпты кариотип кезінде ұрықта ТДК болуы;
3) отбасында (туыстықтың бірінші жəне екінші дəрежесіндегі жақын туыстары) сараланбаған 

ақыл-ой кемістігі бар балалардың туу жағдайлары болғанда;
4) ұрықта болуы мүмкін микроделециялық синдромдарға күдік болған кезде жібереді.
33. Пренталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымдары облыстардың, Астан, 

Алматы қалаларының медициналық-генетикалық консультацияларына осы «Жүкті əйелдердің 
жəне фертильді жастағы əйелдердің тіркелімі» жүйесіне сəйкес осы № 2 Алгортимнің 1-С ны-
санына сəйкес жартыжылда бір рет ақпаратты жолдайды.

34. Пренаталдық скринингтің үшінші деңгейінің іс-шаралары:
1) пренаталдық скринингтің кез келген деңгейінде анықталған ұрықтың хромосомалық 

патологиясы мен ДТК бойынша қауіп тобындағы жүкті əйелдерге медициналық-генетикалық 
консультация беруді;

2) ұрыққа жоғары мамандандырылған ультрадыбыстық зерттеу жүргізуді;
3) ИПД жүргізуді;
4) микроделециялық синдромдарды талдауды қоса отырып, цитогенетикалық, 

молекулалық-цитогенетикалық немесе молекулярлық-генетикалық талдаулар жүргізуді;
5) №758 бұйрыққа жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес пренаталдық жəне 

неонаталдық скринингті жүргізу туралы ақпаратты ұсыну алгоритміне сəйкес пренталдық 
скринингтің екінші деңгейінде жүргізілген АСМ талдауының ЗАСС жүргізуді;

6) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес № 2 Алгортимнің 1-С нысанына сəйкес пренаталдық 
скринингтің тиімділігіне мониторинг жəне талдау жүргізуді қамтиды. 

35. Пренаталдық скринингтің үшінші деңгейінде «Сəулелік диагностика» (пренаталдық 
ультрадыбыстық диагностика) мамандығы бойынша дəрігер ұрықтың анатомиясын кеңінен 
бағалау үшін жүктіліктің кез келген мерзімінде 3D жəне 4D эхография, допплерометрия 
режимінде эксперт классты ультрадыбыстық пренаталдық диагностика аппараттарын-
да, сондай-ақ пренаталдық скринингтің бірінші жəне екінші деңгейінде анықталған ТДК 
ультрадыбыстық верификациясын жүргізу үшін ультрадыбыстық зерттеу жүргізеді. 

36. Пренаталдық скрининг пен медициналық-генетикалық көмек көрсету саласындағы 
медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын ішкі басқару жүйесін енгізу мақсатында 
№ 2 Алгортимге сəйкес 1-С нысан бойынша процестің индикаторлары мен пренаталдық 
скринингтің нəтижелері енгізіледі. 

37. Облыстардың жəне Астана, Алматы қалаларының пренаталдық скринингтің үшінші 
деңгейінің медициналық ұйымдары жəне медициналық-генетикалық консультациялары № 
2 Алгортимге сəйкес 1-С нысан бойынша жартыжылда бір рет Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің «Акушерлік, гинекология жəне перинатология ғылыми 
орталығы» ШЖҚ РМК-ге ақпаратты ұсынады.

38. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Акушерлік, гинекология 
жəне перинатология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК № 2 Алгортимге сəйкес 1-С нысан бойын-
ша жарты жылда бір рет жиынтық ақпаратты жəне Қазақстан Республикасында пренаталдық 
скрининг жүргізу жəне оның нəтижелері туралы талдамалық есепті Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті ұйымдастыру департаментіне ұсынады. 

3-тарау. Неонаталдық скринингті ұйымдастыру 
39. Тұқым қуалаушылық ауруларға неонаталдық скрининг зат алмасудың тұқым 

қуалау шылық ауруларын ерте анықтауға, мүгедектікке əкелетін ауыр клиникалық аурулар 
көріністерінің дамуының алдын алуға бағытталған. 

40. Зат алмасудың тұқым қуалаушылық ауруына жүргізілетін неонаталдық скрининг жаңа 
туған нəрестелерге фенилкетонурияға жаппай зерттеп-қараудан (бұдан əрі – ФКУ) жəне туа 
біткен гипотироздан, фенилаланин жəне тиреотроптық гормонның деңгейін анықтауға қанды 
талдаудан (бұдан əрі – ТТГ), ФКУ жанынан молекулярлық-генетикалық талдауды, медициналық-
генетикалық консультацияны, неонаталдық скринингтің тиімділігінің мониторингін жəне есеп 
беруді, ФКУ-мен науқастардың тіркелімін жүргізу жəне диспансерлеуді қоса алғанда тұқым 
қуалаушылық ауруларды растайтын диагностика жүргізуден тұрады.

41. Жаңа туған нəрестелерді зерттеп-қараудың неонаталдық скринингінің тиімділігін арт-
тыру үш деңгей бойынша жүргізіледі: 

1) неонаталдық скринингтің бірінші деңгейін босандыру ұйымдары жүргізеді (перинаталдық 
орталықтар, перзентханалар, босандыру бөлімшелері);

2) неонаталдық скринингтің екінші деңгейін босандыру ұйымдары (перинаталдық 
орталықтар, перзентханалар, босандыру бөлімшелері) жəне «Медициналық генетика» жəне 
«Зертханалық диагностика» кіші түрлері бойынша медициналық қызметке берілетін лицензи-
ялар болған кезде МСАК жүргізеді;

3) үшінші деңгейді перинаталдық көмектің республикалық деңгейінің босандыру ұйымдары 
жүргізеді. 

42. Неонаталдық скринингтің бірінші деңгейінің іс-шаралары: 
1) жаңа туған нəрестелерді ФКУ жəне туа біткен гипотиреозға қан үлгілерін алуды жəне 

таңбалауды; 
2) фенилаланин мен ТТГ деңгейін айқындауға талдау жүргізу үшін неонаталдық скринингтің 

екінші деңгейіне жаңа туған нəрестелердің қанының құрғақ дағын жеткізуді; 
3) жаңа туған нəрестенің қанының бірінші талдауында фенилаланин жəне ТТГ деңгейінен 

бас тартылған кезде расталған диагностика үшін жаңа туған нəрестелерде қанның құрғақ 
дағын қайта алуды;

4) неонаталдық скринингтің екінші деңгейіне расталған диагностика үшін жаңа туған 
нəрестенің қайта тапсырылған қанның құрғақ дағын жеткізуді қамтиды. 

43. ФКУ жəне туа біткен гипотиреоз жаңа туған нəрестенің қан үлгісін алу, таңбалау 
жəне неонаталдық скринингтің екінші деңгейіне жеткізу алгоритмі бойынша осы Қаиғдаларға 
3-қосымшаға сəйкес (бұдан əрі - № 3 Алгоритм) қан алу күнін көрсете отырып баланың шығару 
жазбасында тиісті белгімен жаңа туған нəресте сол уақытта қай босандыру ұйымдарында 
болса сол жерде жүргізіледі. 

44. Расталған диагностика үшін жаңа туған нəрестеде қанның құрғақ дағының қайта алу 
жəне неонаталдық скрингтің екінші деңгейіне жеткізу № 3 Алгоритмге сəйкес жаңа туған 
нəрестенің қанын бірінші талдауда фенилаланин жəне ТТГ деңгейінен бас тартқан кезде 
жүргізіледі, оны неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымынан шақырту 
алған сəттен бастап 48 сағаттан аспайтын мерзімде жаңа туған нəресте орналасқан немесе 
бекітілген медициналық ұйым жүзеге асырады.

45. Неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің іс-шаралары:
1) жаңа туған нəресте қанының құрғақ дағынан фенилаланин мен ТТГ-ны анықтауға 

бастапқы талдау жүргізуді;
2) жаңа туған нəрестенің қанының бастапқы талдауда фенилаланин мен ТТГ деңгейінен 

бас тартқан кезде растау диагностикасын жүргізуді; 
3) медициналық-генетикалық консультацияны;
4) ФКУ-мен ауыратын науқасты зерттеп-қарау мен диспансерлеуді ұйымдастыруды;
5) диета терапиясын есептеу жəне тағайындауды;
6) неонаталдық скринингтің үшінші деңгейінде ФКУ-мен ауыратын науқастың молекулалық-

генетикалық диагностикасы үшін биологиялық материалды (перифериялық қан, буккалдық 
эпителия) қан алу, таңбалау жəне жеткізуді;

7) фенилаланиннің, тирозиннің жəне басқа да масс-спектрометрия əдісімен басқа да 
аминқышқылының деңгейін анықтау үшін неонаталдық скринингтің үшінші деңгейінде ФКУ 
науқастың қанның құрғақ дағын алу, таңбалау жəне жеткізуді;

8) ФКУ-мен ауыратын науқастың тетрагидробиоптерин кофермент терапиясына (бұдан 
əрі – ВН4) сезімталдығын анықтауды;

9) неонаталдық скринингтің тиімділігін мониторингтеу, есеп беру жəне бағалауды;
10) ФКУ-мен ауыратын науқасты емдеу тиімділігінің мониторингтеу; 
11) ФКУ-мен ауыратын науқастарға емдік тамақтану мен ақуызы аз өнімдерге жылдық 

өтінімді құруды;
12) ФКУ-мен ауыратын науқастардың тіркелімі мен диспансерлеуді жүргізуді қамтиды.
46. Неонаталдық скринингтің екінші деңгейінде № 758 бұйрыққа сəйкес осы Қағидаларға 

4-қосымшаға (бұдан əрі - № 4 Алгоритм) жəне № 2 Алгоритмге сəйкес пренаталдық жəне 
неонаталдық скрининг жүргізу туралы ақпартты ұсыну алгоритміне сəйкес № 907 бұйрықпен 
бекітілген 6-қосымшаның № 201/е нысанының «Фенилкетонурияға жəне туа біткен гипотирезге 
скринингтің нəтижесі» қосымша парағына сəйкес нəтиже беру үшін фенилаланин жəне ТТГ 
анықтауға жəне фенилкетонурияға жəне туа біткен гипотиреозға растайтын диагностикаға ал-
горитм бойынша жаңа туған нəрестенің қанының құрғақ дағынан бастапқы талдау жүргізіледі. 

47. Фенилаланин мен гормонның ТТГ деңгейін анықтауға қанның талдауы Қазақстан 
Республикасы үшін бірыңғай сертификатталған: аппаратураларды, реактивтерді, калибра-
торларды, шығыс материалдарын, арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді жəне кəсіптік 
құзыреттілігін жыл сайын растай отырып, неонаталдық скринингтің сертификатталған 
мамандарын пайдалана отырып, флюоресценттік белгілеу əдістерімен талдауыштарда 
орталықтандырылған неонаталдық скринингтің екінші деңгейіне жүргізіледі.

48. Неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымы сапаны зертханаішілік 
бақылауды жүргізеді жəне № 758 бұйрыққа сəйкес фенилаланин мен ТТГ анықтауға қанның 
талдауларын сапасын сыртқы бақылау бағдарламаларына қатысады жəне анықталған тұқым 
қуалаушылықтың зат алмасу бұзылуларымен жəне неонаталдық скринингтің үшінші деңгейіне 
жалған теріс нəтижелерімен жаңа туған нəрестенің қанының құрғақ дағын жеткізуді жəне қайта 
жіберуді қоса алғанда № 2 Алгоритмге сəйкес пренаталдық жəне неонаталдық скрининг жүргізу 
туралы ақпаратты ұсыну алгоритміне сəйкес ЗАСС жүргізеді. 

49. Неонаталдық скринингтің екінші деңгейінде «Медициналық генетика» мамандығы 
бойынша дəрігер ФКУ ауыратын науқастың отбасымен медициналық-генетикалық консуль-
тация жүргізеді, ФКУ диагнозын растайды жəне қояды, емдік тамақтандыруды жəне ақуызсыз 
(ақуызы аз) өнімдерді пайдалана отырып диета терапиясына есептеуді жəне тағайындауды 
жүргізеді, диета терапиясының тиімділігіне мониторнг жүргізеді, осы Қағидаларға 5-қосымшаға 
сəйкес (№ 5 Алгоритм) ФКУ науқасының тіркелімін жəне диспансерлік байқауды жүргізеді. 

50. Туа біткен гипотиреоз кезінде диагнозды клиникалық-биохимиялық верификациялауды, 
науқасты амбулаториялық емдеу мен диспансерлік қадағалауды тұрғылықты жері бойынша 
«Эндокринология» мамандығы бойынша дəрігер жүзеге асырады.

51. Неонаталдық скринингтің екінші деңгейіне «Медициналық генетика» мамандығы бойын-
ша дəрігер ФКУ ауыратын науқастан меолкулярлық-генетикалық диагностика үшін биологиялық 
материалды неонаталдық скринингтің үшінші деңгейіне (перифериялық қан, буккалды эпите-
лия) алу, таңбалау жəне жеткізуді ұйымдастырады. 

52. Неонаталдық скринингтің екінші деңгейінде «Медициналық генетика» мамандығы бойын-
ша дəрігер келесі жүктілік болған кезде ИПД жүргізу үшін расталған молекулярлық-генетикалық 
талдаумен ФКУ-мен ауыратын науқас баласы бар отбасын неонаталдық скринингтің үшінші 
деңгейіне жолдайды.

53. Неонаталдық скринингтің екінші деңгейінде «Медициналық генетика» мамандығы 
бойынша дəрігер фенилаланин, тирозин жəне масс-спектрометрия əдісімен басқа да амин 
қышқылы деңгейін айқындау үшін неонаталдық скринингтің үшінші деңгейіне ФКУ ауыратын 
науқас қанының құрғақ дағын алуды, таңбалау мен жеткізуді ұйымдастырады.

54. Неонаталдық скринингтің екінші жəне (немесе) үшінші деңгейінде «Медициналық 
генетика» мамандығы бойынша дəрігер ФКУ терапиясының аталған түріне сезімталдығы 
болған жағдайда патогенетикалық емді тағайындау үшін диспансерлік есептегі ФКУ ауыра-
тын науқастың BH4 коферментмен терапияға сезімталдықты анықтауды ұйымдастырады 
жəне жүргізеді. 

55. Неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымы облыстардың жəне 
Астана, Алматы қалаларының медициналық-генетикалық консультацияларына жартыжылда 
бір рет ФКУ-дың барлық жағдайлары бойынша ФКУ-мен жаңада анықталған бала туралы 
дербес ақпаратты жəне осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес диспансерлік есептегі ФКУ-ы 
бар бала туралы дербес ақпаратты ұсынады.

56. Облыстардың жəне Астана, Алматы қалаларының медициналық-генетикалық кон-
сультациялары ФКУ-мен ауыратын науқастар үшін емдік тағамға жəне ақуызы аз өнімдерге 
жылдық өтінімді жасайды жəне облыстардың жəне Астана, Алматы қалаларының денсаулық 
сақтау басқармаларына ұсынады. 

57. Неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымы № 2 Алгоритмге сəйкес 
1-С-нысаны бойынша жартыжылда бір рет ақпаратты ұсынады.

58. Неонаталдық скринингтің үшінші деңгейінің іс-шаралары:
1) ФКУ жəне басқа да зат алмасудың тұқым қуалаушылық бұзылулары бар отбасына 

медициналық-генетикалық консультация беруді;
2) ФКУ-мен ауыратын науқастардың диета терапиясын кейіннен түзету үшін масс-

спектрометрия əдісімен фенилаланин, тирозин жəне басқа да аминқышқылдар деңгейінің 
мониторингтеуді;

3) ФКУ диагнозын қойғаннан кейін 1 күнтізбелік жылдың ішінде ФКУ-мен ауыратын науқасты 
молекулярлық-генетикалық зерттеп-қарауды;

4) ФКУ-мен ауыратын науқастардың BH4 коферментмен терапияға сезімталдығын айқындау 
жəне ФКУ-мен ауыратын науқастарға жүктемелік тестілеу жүргізу нəтижелерін талдауды;

5) № 2 Алгоритмге сəйкес 1-С-нысаны бойынша неонаталдық скринингтің екінші деңгейінен 
деректерді жинақтауды жəне Қазақстан Республикасының ФКУ тіркелімін жүргізуді;

6) № 758 бұйрыққа жəне № 2 Алгоритмге сəйкес пренаталдық жəне неонаталдық скринингті 
жүргізу туралы ақпаратты ұсыну алгоритміне сəйкес неонаталдық скринингтің екінші деңгейінде 
жүргізілетін фенилаланин мен ТТГ-ны анықтауға ЗАСС талдаулар жүргізуді; 

7) № 2 Алгоритмге сəйкес пренаталдық жəне неонаталдық скринингті жүргізу туралы 
ақпаратты ұсыну алгоритміне сəйкес неонаталдық скринингтің мониторингін жəне талдау-
ды қамтиды.

59. Неонаталдық скринингтің үшінші деңгейінің медициналық ұйымы ФКУ-мен ауыратын 
науқас диета терапияны кейіннен түзету үшін фенилаланин, тирозин жəне масс-спектрометрия 
əдісімен басқа да аминқышқылдар деңгейінің мониторингін жүргізеді.

60. Неонаталдық скринингтің үшінші деңгейінің медициналық ұйымы ФКУ диагнозы 
қойылғаннан кейін 1 күнтізбелік жыл ішінде ФКУ ауыратын науқасты молекулярлық-генетикалық 
зерттеп-қарауды жəне келесі жүктілік кезінде молекулярлық-генетикалық талдаумен расталған 
отбасына инвазиялық пренаталдық диагностика жүргізеді.

61. Неонаталдық скринингтің үшінші деңгейінде «Медициналық генетика» мамандығы 
бойынша дəрігер неонаталдық скринингтің екінші немесе үшінші деңгейлерінде жүргізілген 
ФКУ науқастарындағы BH4 коферментмен терапияға сезімталдығын анықтау үшін жүктемелік 
тестілеу нəтижелерін талдайды. 

62. Неонаталдық скринингтің үшінші деңгейінің медициналық ұйымы № 758 бұйрыққа 
сəйкес жəне № 2 Алгоритмге сəйкес пренаталдық жəне неонаталдық скринингті жүргізу ту-
ралы ақпаратты ұсыну алгоритміне сəйкес фенилаланин мен ТТГ-ны анықтауға ЗАСС тал-
дауларын жүргізеді. 

63. Неонаталдық скрининг жəне медициналық-генетикалық көмек көрсету саласындағы 
медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын ішкі басқару жүйесін енгізу мақсатында № 2 
Алгоритмге сəйкес 1-С нысаны бойынша индикаторлар енгізіледі.

64. Неонаталдық скринингтің үшінші деңгейінің медициналық ұйымдары жəне облыстардың 
жəне Астана, Алматы қалаларының медициналық-генетикалық консультациялары Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Акушерлік, гинекология жəне перинатология 
ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК-ге № 2 Алгоритмге сəйкес 1-С нысаны бойынша жартыжылда 
бір рет ақпаратты ұсынады.

65. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Акушерлік, гинекология 
жəне перинатология ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК № 2 Алгоритмге сəйкес 1-С нысан бойын-
ша жиынтық ақпаратты жəне Қазақстан Республикасында неонаталдық скрининг жүргізу жəне 
оның нəтижелері туралы талдамалық есепті жартыжылда бір рет Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті ұйымдастыру департментіне ұсынады.

 4-тарау. Жаңа туған нəрестелер мен ерте жастағы балалардың аудиологиялық 
скринингін ұйымдастыру 

66. Аудиологиялық скрининг есту функциясының бұзылуларын уақтылы анықтау 
мақсатында жүргізіледі жəне барлық жаңа туған нəрестелер мен ерте жастағы балаларға 
жүргізіледі (үш жасқа дейін балаларды қоса алғанда).

67. Жаңа туған нəрестелер мен ерте жастағы балаларға аудиологиялық скрининг жүргізу 
міндеттері:

1) жаңа туған кезінен бастап балалардың есту функциясының бұзылуларын ерте анықтау;
2) есту функциясының бұзылу қаупі бар балаларды тереңдетілген зерттеп-қарау үшін 

сурдологиялық кабинеттерге жіберу;
3) есту функциясының бұзылу қаупі бар балаларды тереңдетілген зерттеп-қарау жəне 

түзетіп-дамыту оқыту мəселелерін шешу үшін ПМПК-ға жіберу;
4) есту функциясының бұзылуы бар балаларды емдеу, түзету, оқыту жəне тəрбиелеу 

мəселелері бойынша ата-аналарға (заңды өкілдеріне немесе қорғаншыларына) консультация-
лық көмек көрсету;

5) есту функциясының бұзылуы бар науқастар жəне олардың есту функциясын протезде-
уге, кохлеарлық импланттауға жəне есту-сөйлеу оңалтуға қажеттілік туралы дерекқорды құру 
үшін зерттеп-қаралған балаларды есепке алу.

68. Аудиологиялық скринингті ұйымдастыру үш деңгейді қамтиды:
1) аудиологиялық скринингтің бірінші деңгейін босандыру ұйымдары (перинаталдық 

орталықтар, перзентханалар, босандыру бөлімшелері) жүргізеді;
2) аудиологиялық скринингтің екінші деңгейін дені сау бала кабинеттерінде МСАК 

ұйымдары жүргізеді;
3) аудиологиялық скринингтің үшінші деңгейін сурдологиялық кабинеттерде МСАК 

ұйымдары жүргізеді. 
69. Аудиологиялық скринингтің бірінші деңгейінің іс-шараларына:
1) анамнезді жинау;
2) кереңдік пен саңыраулық бойынша қауіп факторларын анықтау;
3) тежеліп туындаған отоакустикалық эмиссияның (ТТОАЭ) тіркеу əдісімен аудиологиялық 

скрининг кіреді.
70. Аудиологиялық скринингтің бірінші деңгейінде «Неонатология» мамандығы бойын-

ша дəрігер жəне (немесе) арнайы даярланған мейіргер анамнезді жинауды жүргізеді, осы 
Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес жаңа туған нəрестелерге жəне ерте жастағы балаларға 
кереңдік пен саңыраулық бойынша қауіп факторларын айқындайды (бұдан əрі - Қауіп 
факторларының қағидалары), осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес (№ 6 Алгоритм) ТТОАЭ 
теркеу əдісімен жаңа туған нəресетелер мен ерте жастағы балаларға аудиологиялық скрининг 
жүргізу алгоритмі бойынша өмірінің 2-3-тəулігінде жаңа туған нəрестелерге аудиологиялық 
скрининг жүргізеді, айрықша жағдайларда жаңа туған нəрестелердің жағдайына қарай күтудің 
екінші деңгейінде аудиологиялық скрининг жүргізіледі. 

71. Аудиологиялық скринингтің бірінші деңгейінде «Неонатология» мамандығы бойынша 
дəрігер бірінші деңгейде аудиологиялық скринингтің нəтижелерін № 907 бұйрықпен бекітілген 
№ 097/е нысаны бойынша жаңа туған нəрестенің даму сырқатнамасына жəне босандыру 
ұйымдары беретін шығару үзіндісіне енгізеді. 

72. Аудиологиялық скринингтің бірінші деңгейінде «Неонатология» мамандығы бойынша 
дəрігер қолда бар «Өткен жоқ» аудиологиялық скринингтің нəтижесін немесе кереңдік пен 
саңыраулық бойынша қауіп факторлары бар немесе 5 тəуліктен астам реанимация жəне 
қарқынды терапия бөлімшесіндегі жаңа туған нəрестенің есту функцияларын тереңдетілген 
зерттеп-қарау жүргізу үшін аудиологиялық скринингтің үшінші деңгейіне жолдайды. 

73. Босандыру ұйымдары жыл сайын осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес 1-Г нысаны 
бойынша ТТОАЭ тіркеу əдісімен жаңа туған нəрестелерге жүргізілген аудиологиялық скрининг 
туралы есепті облыстардың жəне Астана, Алматы қалаларының сурдологиялық кабинеттеріне 
есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күніне дейінгі мерзімде жолдайды. 

74. Ерте жастағы балалардың аудиологиялық скринингінің екінші деңгейінің іс-шаралары 
мыналарды қамтиды: 

1) анамнезді жинау;
2) кереңдік пен саңыраулық бойынша қауіп факторларын анықтау;
3) сауалнама-сұрау салуды толтыру;
4) ТТОАЭ тіркеу əдісімен аудиологиялық скрининг.
78. Ерте жастағы балалардың аудиологиялық скринингінің екінші деңгейінде Дені сау 

бала кабинетінің медицина қызметкері Қауіп факторларының тізбесіне сəйкес кереңдік пен 
саңыраулық бойынша қауіп факторларын айқындайды, осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша сауалнама-сұрау салу толтырады. 

76. Ерте жастағы балалардың аудиологиялық скринингінің екінші деңгейінде Дені сау бала 
кабинетінің медицина қызметкері мынадай декреттелген мерзімдерде:

1) 1 жасқа дейінгі балаларға – тоқсан сайын;
2) 1 жастан 3 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда – əрбір алты ай сайын алдынғы 

скринингтің нəтижелеріне қарамастан № 6 Алгоритмге сəйкес тежеліп туындаған отоакусти-
калық эмиссияны тіркеу əдісімен жаңа туған нəрестелердің жəне ерте жастағы балалардың 
аудиологиялық скринингін жүргізу алгоритмін қоса алғанда үш жасқа дейінгі балаларға ТТОАЭ 
тіркеу əдісімен аудиологиялық скрининг жүргізеді.

77. Аудиологиялық скринингтің екінші деңгейінде Дені сау бала кабинетінің медици-
на қызметкері жəне учаскелік дəрігер зерттеулердің нəтижелерін жəне осы Қағидаларға 
11-қосымшаға сəйкес үш жасқа дейінгі балаларда есту жəне сөйлеуінің дамуының бұзылу 
белгілері бойынша тереңдетілген аудиологиялық зерттеп-қарау көрсетілімдерін салыстырады 
жəне аудиологиялық скринингтің үшінші деңгейіне жолдайды. 

78. Ерте жастағы балалардың аудиологиялық скринингінің нəтижелерін учаскелік дəрігер 
баланың даму сырқатнамасына жəне № 907 бұйрықпен бекітілген № 31/е нысаны бойынша 
ведомстволық статистикалық есептілікке енгізеді.

79. Аудиологиялық скринингтің үшінші деңгейіне жаңа туған нəрестелерді жəне ерте жастағы 
балаларды жолдау үшін көрсетілімдер мыналар болып табылады: 

1) кереңдік бойынша негізгі факторлардың болуы (жақын туыстарында есту функциясының 
бұзылуының болуы, анасының жүктілік кезінде инфекциялық жəне вирустық аурулары, 20 
ммоль/л астам билирубинмен гипербилирубинемия, туған кездегі салмағы 1500 грамнан 
кем болуы, жақ-бет сүйегінің патологиясы, күнтізбелік бес күннен астам қарқынды терапия 
палатасында болуы);

2) бірінші жəне екінші деңгейлерде аудиологиялық скринингтің «Өткен жоқ» деген нəтижесі;
3) жаңа туған нəрестенің реанимация жəне қарқынды терапия бөлімшелерінде 5 күннен 

астам болуы; 
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(Жалғасы. Басы 46-бетте) 

(Соңы 48-бетте) 

8414 30 200 5 – – – – – – өзгелері 4
8414 30 200 9 – – – – өзгелері 4
8414 30 810 5 – – – – 8701-8705 тауарлық позициялардағы моторлы 

көлік құралдарын, олардың түйіндері мен агрегаттарын 
өнеркəсіптік құрастыруға арналған5)

4

8414 30 810 6 – – – – – қуаттылығы 0,4 кВт-тан астам, бірақ 1,3 кВт-
тан аспайтын

4

8414 30 810 7 – – – – – қуаттылығы 1,3 кВт-тан астам, бірақ 10 кВт-
тан аспайтын

4

8414 30 810 9 – – – – – өзгелері 4
8414 30 890 2 – – – – – қуаттылығы 0,4 кВт жəне одан астам, бірақ 

1,3 кВт-тан аспайтын
4

8414 30 890 9 – – – – – өзгелері 4
8418 10 200 2 – – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 4
8418 10 800 1 – – – тұрмыстық мұздатқыш тоңазытқыштар 9
8418 10 800 2 – – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 4
8418 10 800 8 – – – – өзгелері 9
8418 21 510 0 – – – – үстел түріндегі 10
8418 21 590 0 – – – – салынатын үлгідегі 10
8418 21 910 0 – – – – – 250 л– ден аспайтын 10
8418 21 990 0 – – – – – 250 л– ден асатын, бірақ 340 л– ден аспайтын 10
8418 29 000 0 – – өзгелері 10
8418 30 200 1 – – – тұрмыстық мұздатқыштар 12
8418 30 200 2 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8418 30 800 1 – – – тұрмыстық мұздатқыштар 12
8418 30 800 2 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8418 40 200 1 – – – тұрмыстық мұздатқыштар 10
8418 40 200 2 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8418 40 200 8 – – – – өзгелері 10
8418 40 800 1 – – – тұрмыстық мұздатқыштар 14
8418 40 800 2 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8418 50 110 0 – – – мұздатылған тамақ өнімдерін сақтауға арналған 10
8418 50 190 0 – – – өзгелері 9
8418 50 900 1 – – –8418 30 жəне 8418 40 субпозициясындағы 

бұйымдардан басқа терең мұздату үшін
10

8418 50 900 9 – – – өзгелері 10
8418 61 001 1 – – – – абсорбциялық жылу сорғысы 5
8418 61 009 1 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8418 61 009 9 – – – – өзгелері 5
8418 69 000 2 – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 3,3
8418 69 000 8 – – – өзгелері 5
8418 91 000 0 – – тоңазыту немесе мұздату жабдықтары орнатыла-

тын жиһаз
10

8424 10 000 0 – толтырылған немесе толтырылмаған от сөндiргiштер 4
8424 89 000 1 – – – автомобильдерді жууға арналған 

механикалық құрылғылар
6,7

8426 20 000 0 – мұнаралы крандар 7,5
8426 30 000 9 – – өзгелері 4
8426 41 000 7 – – – – өзгелері 4
8426 49 001 0 – – – айналадағы ауаның температурасы-50ºС жəне 

одан төмен болған кезде жұмыс істеуге арналған 
жүк көтергіштігі 90 т жəне одан жоғары құбыр 
орнатқыштар2)

4

8426 49 009 1 – – – – өзге құбыр орнатқыштар 5
8426 91 100 9 – – – – өзгелері 4
8428 31 000 0 – – арнайы жер асты жұмыстарына арналған 4
8428 32 000 0 – – өзге де шөмiштiлер 4
8428 39 900 9 – – – – өзгелері 4
8428 40 000 0 – эскалаторлар мен жаяу адамдарға 

арнaлғaн қозғалмалы жолдар
4

8428 60 000 0 – жолаушылар жəне жүк тасымалдауға арналған аспа-
лы жолдар, шаңғы көтергiштерi; фуникулерлерге 
арналған тарту механизмдерi

4

8429 11 001 0 – – – қуаты 250 а.к. астам 4
8429 11 009 0 – – – өзгелері 4
8429 19 000 1 – – – қуаты 400 а.к. тең жəне одан астам дөңгелекті 

бульдозерлер
4

8429 19 000 9 – – – өзгелері 4
8429 30 000 0 – скреперлер 3,3
8429 40 100 0 – – – вибрациялық 3,3
8429 40 300 0 – – – өзгелері 3,3
8429 40 900 0 – – тығыздағыш машиналар 3,3
8429 52 100 1 – – – – шығарылған күнінен бір немесе одан артық жыл 

өткен гидравликалық
4

8429 52 100 9 – – – – өзгелері 4
8429 52 900 0 – – – өзгелері 4
8430 10 000 0 – тiреуiштер қағуға жəне суырып алуға арналған 

жабдықтар
4

8430 20 000 0 – соқалы жəне роторлы қap тазартқыштар 4
8430 69 000 1 – – – батпақты немесе қарлы аудандарда жұмыс істеу 

үшін екі жетектейтін арбасы бар 4 шынжыр табанды 
машинаға қондыруға арналған топырақты өңдейтін ма-
шиналар мен тетіктер

4

8430 69 000 2 – – – скреперлер 4
8430 69 000 3 – – – шығарылған сəтінен бастап бір немесе одан 

астам жыл өткен, жылжымалы шассилерге қондыруға 
арналған гидравликалық экскаваторлардың толық 
бұрылатын платформалары

4

8430 69 000 8 – – – өзгелері 4
8433 53 300 0 – – – қызылша егісінде сабақ кескіш машиналар мен 

қызылша жинайтын машиналар
4

8433 59 850 9 – – – – өзгелері 4
8462 99 800 2 – – – – қысқыштар, бұрандалар, бұрамалар шығаруға 

арналған
8,3

8481 10 190 8 – – – – өзгелері 5
8481 40 100 0 – – шойыннан немесе болаттан құйылған 3,3
8481 40 900 9 – – – өзгелері 3,3
8481 80 110 0 – – – араластырғыш арматура 3,3
8481 80 190 0 – – – өзгелері 3,3
8481 80 310 0 – – – термостатикалық арматура 3,3
8481 80 390 0 – – – өзгелері 3,3
8481 80 400 0 – – пневматикалық шиналар мен камераларға арналған 

арматура
3,3

8481 80 510 0 – – – – температураны реттегіштер 5
8481 80 599 0 – – – – – өзгелері 3,3
8481 80 610 0 – – – – – шойыннан құйылған 5
8481 80 639 0 – – – – – – өзгелері 3,3
8481 80 690 0 – – – – – өзгелері 3,3
8481 80 710 0 – – – – – шойыннан құйылған 5
8481 80 739 1 – – – – – – – 8701-8705 тауарлық позициялардағы мо-

торлы көлік құралдарын, олардың түйіндері мен агре-
гаттарын өнеркəсіптік құрастыруға арналған5)

3,3

8481 80 739 9 – – – – – – – өзгелері 3,3
8481 80 790 0 – – – – – өзгелері 3,3
8481 80 819 9 – – – – – – өзгелері 5
8481 80 850 8 – – – – – – өзгелері 3,3
8481 80 870 0 – – – – мембраналды арматура 3,3
8481 80 990 3 – – – – – – мотор отыны ретінде табиғи газды пайдала-

натын көлік құралдарға орнатуға арналған5)
3,3

8481 80 990 7 – – – – – – өзге 3,3
8481 90 000 0 – бөліктері 3,3
8483 10 210 8 – – – – өзгелері 4
8483 10 250 9 – – – – өзгелері 4
8483 10 290 9 – – – – өзгелері 4
8483 10 500 0 – – шарнирлі біліктер 4
8483 10 950 0 – – өзгелері 4
8483 30 320 9 – – – – өзгелері 4
8483 30 380 9 – – – – өзгелері 4
8483 40 510 9 – – – – өзгелері 4
8483 40 590 0 – – – өзгелері 4
8483 40 900 0 – – өзгелері 4
8483 50 200 0 – – шойыннан құйылған немесе болаттан құйылған 4
8483 50 800 0 – – өзгелері 4
8483 60 200 0 – – шойыннан құйылған немесе болаттан құйылған 4
8483 60 800 0 – – өзгелері 4
8483 90 200 9 – – – өзгелері 4
8483 90 810 0 – – – шойыннан құйылған немесе болаттан құйылған 4
8501 10 910 0 – – – тұрақты/ауыспалы тоқты əмбебап қозғалтқыштар 10
8501 10 930 0 – – – ауыспалы тоқ қозғалтқыштары 10
8501 10 990 0 – – – тұрақты тоқ қозғалтқыштары 10
8501 20 000 9 – – өзгелері 4
8501 32 000 2 – – – – – өзгелері 4
8501 33 000 2 – – – – номиналды шығыс қуаты 75 кВт астам, бірақ 

100 кВт аспайтын тұрақты ток қозғалтқыштары 
4

8501 40 200 4 – – – – – өзгелері 8,3
8501 40 800 2 – – – – осінің айналу биіктігі 250 мм асинхронды 13
8501 51 000 1 – – – асинхронды 4
8501 52 200 1 – – – – асинхронды 4
8504 10 200 0 – – конденсатормен біріктірілген немесе біріктірілмеген 

индуктивтілік оруыштары мен дроссельдер
4

8504 10 800 0 – – өзгелері 4
8504 31 210 1 – – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8504 31 290 1 – – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8504 31 800 2 – – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8504 32 000 1 – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 3,3
8504 33 000 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8505 19 900 0 – – – өзгелері 10
8507 10 200 1 – – – азаматтық авиацияға арналған 4
8507 10 200 3 – – – – салмағы 5 кг астам 10
8507 10 200 9 – – – – өзгелері 14
8507 10 800 1 – – – азаматтық авиацияға арналған 4
8507 10 800 9 – – – өзгелері 18,3
8507 20 800 1 – – – күш батареялары 4
8507 30 800 0 – – өзгелері 4
8507 40 000 0 – никель-темір 4
8508 70 000 9 – – өзгелері 3,3
8511 10 000 1 – – жүргізушіні қоса алғанда, кемінде 20 адам-

ды тасымалдауға арналған автобустардың 
қозғалтқыштарына арналған

4

8511 10 000 3 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8511 10 000 9 – – – өзгелері 4
8511 20 000 1 – – жүргізушіні қоса алғанда, кемінде 20 адам-

ды тасымалдауға арналған автобустардың 
қозғалтқыштарына арналған

4

8511 20 000 2 – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8511 20 000 8 – – өзгелері 4
8511 40 000 1 – – жүргізушіні қоса алғанда, кемінде 20 адам-

ды тасымалдауға арналған автобустардың 
қозғалтқыштарына арналған

4

8511 40 000 8 – – – өзгелері 4
8511 50 000 1 – – жүргізушіні қоса алғанда, кемінде 20 адам-

ды тасымалдауға арналған автобустардың 
қозғалтқыштарына арналған

4

8511 50 000 3 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8511 50 000 8 – – – өзгелері 4
8511 80 000 2 – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8511 90 000 9 – – – өзгелері 8,3
8516 80 200 1 – – – блоктарға жиналған жəне тек қана жай 

оқшауланған қаңқа мен электр жалғаулардан тұратын, 
азаматтық авиацияның мұздануға қарсы жəне мұзды 
еріту жүйелерінде қолданылатын

4

8518 21 000 0 – – корпусына орнатылған жалқы дауыс ұлғайтқыштар 4
8518 22 000 1 – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 4
8518 22 000 9 – – – өзгелері 4
8518 29 950 0 – – – өзгелері 0
8518 30 950 0 – – өзгелері 3,3
8518 40 300 9 – – – өзгелері 4
8518 40 800 9 – – – өзгелері 4
8518 50 000 0 – электр дыбыс күшейткіштері жинақталымдары 4
8519 81 950 1 – – – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 4
8519 89 900 1 – – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 4
8521 10 200 0 – – ені 1,3 см– ден аспайтын таспаны пайдалана-

тын жəне таспа қозғалысының 50 мм/с– ден аспай-
тын жылдамдығымен жазу немесе көрсету жүргізуге 
мүмкіндік беретін 

4

8521 10 950 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8523 29 390 8 – – – – – – магнитті дискілер 3,3
8523 49 990 0 – – өзгелері 3,3
8523 51 990 0 – – – өзгелері 3,3
8523 80 990 0 – – – өзгелері 3,3
8525 50 000 0 – таратушы аппаратура 3,3
8526 91 200 0 – – – радионавигациялық қабылдағыштар 4
8526 91 800 0 – – – өзгелері 4
8526 92 000 8 – – – өзге 4
8528 71 110 0 – – – – есептегіш машиналарға орнатуға арналған элек-

тронды модульдер
10

8528 72 200 1 – – – – сұйық кристалды немесе плазмалы экранды 17,7

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 25 қыркүйек            №339             Астана қаласы

«Әкелу кедендiк бажы қолданылатын тауарлар тiзбесiн, 
мөлшерлемелер көлемiн және олардың қолданылу 

мерзiмiн бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2017 жылғы 9 ақпандағы 

№ 58 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

(Соңы. Басы 231, 233-нөмірлерде)
8412 10 000 9 – – өзгелері 4
8412 21 200 1 – – – – жүк көтергіштігі 18-20 т автомобиль-самосвал-

дарды жинауға арналған телескоптық гидроцилиндрлер
4

8412 21 200 9 – – – – өзгелері 4
8412 21 800 8 – – – – – өзгелері 4
8412 29 200 9 – – – – өзгелері 4
8412 29 810 1 – – – – – азаматтық авиацияға арналған 4
8412 29 810 9 – – – – – өзгелері 4
8412 29 890 9 – – – – – өзгелері 4
8412 31 000 9 – – – өзгелері 4
8412 39 000 9 – – – өзгелері 4
8412 80 100 0 – – су буымен жұмыс істейтін немесе бумен жұмыс 

істейтін өзге де күш қозғалтқыштары
4

8412 80 800 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8412 80 800 9 – – – өзгелері 4
8412 90 200 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8412 90 200 9 – – – өзгелері 4
8412 90 400 1 – – – жүк көтергіштігі 18– 20 т өзі аударғыш 

автомобильдерді жинауға арналған телескоптық 
гидроцилиндрлердің бөліктері

4

8412 90 400 8 – – – өзгелері 4
8412 90 800 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
8412 90 800 9 – – – өзгелері 4
8414 30 200 3 – – – – – сызықтық (сызықтық электр қозғалтқыш) 4
8414 30 200 4 – – – – – – ASHRAE əдісімен анақтылған салықтандыру 

номиналдық қуаттығы (салқындату) 0,16 кВтөтан 
астам емес

4

4) дыбыстарға реакцияның болмауы немесе тұрақсыз болуы, тек қатты дыбыстарға ғана 
реакциясының болуы;

5) атын атаған кезде реакцияның болмауы немесе тұрақсыз болуы (бірде бар, бірде жоқ) 
не оның кешірек пайда болуы;

6) былдыр сөздердің болмауы немесе ол бір сарынды, алты айдан асқанда жаңа 
буындардың пайда болмауы; 

7) екі жастан асқанда алғашқы сөздердің, 2 жас 6 айдан кейін бастапқы фразалардың 
пайда болуы;

8) айтылған сөзді дұрыс түсінбеуі;
9) сөзді қимылмен көрсеткен кезде түсінуі;
10) баланың айтылғанды жиі қайталап сұрауы;
10) сөйлеу патологиясының болуы;
11) қосымша психоневрологиялық бұзылулардың болуы.
80. МСАК ұйымдары жыл сайын осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес 2-Г нысаны бой-

ынша облыстардың жəне Астана, Алматы қалаларының Денсаулық сақтау басқармаларының 
сурдологиялық кабинеттеріне ТТОАЭ тіркеу əдісімен есепті айдан кейінгі айдың 10-күніне дейін 
мерзімде жүргізілген аудиологиялық скрининг туралы есепті жібереді. 

81. Ерте жастағы балалардың аудиологиялық скринингінің үшінші деңгейінің іс-шаралары 
мыналарды қамтиды: 

1) анамнез жинау;
2) отологиялық қарап-тексеру;
3) тимпанометрия жүргізу;
4) акустикалық рефлексті тіркеу;
5) отоакустикалық эмиссияны тіркеу;
6) қысқа латентті дің жасушаларларының туындаған əлеуетін тіркеу.
82. Аудиологиялық скринингтің үшінші деңгейіне «Оториноларинголоия (сурдология) (ба-

лалар)» мамандығы бойынша дəрігер скринингтің бірінші жəне екінші деңгейінен жолданған 
балалардың есту функциясының төмендеуін растау жəне оның сипаты мен дəрежесін айқындау 
мақсатында тереңдетілген зерттеп-қарау үшін анамнезді жинау, отологиялық қарап-тексеру, 
тимпанометрия жүргізу, акустикалық рефлексті, отоакустикалық эмиссияны тіркеу жəне қысқа 
латентті дің жасушаларларының туындаған əлеуетін тіркеуді жүргізеді. 

83. Аудиологиялық скринингтің үшінші деңгейіне «Оториноларингология (сурдология) 
(балалар)» мамандығы бойынша дəрігер жəне учаскелік дəрігер есту функциясы бұзылған 
баланы оған уақтылы жəне адекватты медициналық көмек (консервативтік  емдеу, есту ап-
параттарымен естуді протездеу, кохлеарлық импланттау) көрсету жəне есту-сөйлеуді оңалту 
мақсатында МСАК ұйымына жəне өңірлік сурдологиялық кабинетке диспансерлік есепке қояды. 

84. Аудиологиялық скринингтің үшінші деңгейіне «Оториноларингология (сурдология) (ба-
лалар)» мамандығы бойынша дəрігер есту функциясы бұзылған баланы есту функциясының 
төмендеуімен тұқым қуалаушылық патологиясын анықтауға сараланған жəне синдромдық 
диагностика жүргізу үшін «Медициналық генетика» мамандығы бойынша дəрігердің консуль-
тациясына жолдайды. 

85. Неонаталдық скринингтің үшінші деңгейіне «Медициналық генетика» мамандығы бойын-
ша дəрігер молекулярлық-генетикалық зерттеу үшін биологиялық материалды (перифериялық 
қан, буккалды эпителия) алуды жəне жеткізуді ұйымдастырады. 

86. Аудиологиялық скринингтің үшінші деңгейіне «Оториноларингология (сурдология) (ба-
л алар)» мамандығы бойынша дəрігер жəне учаскелік дəрігер есту функциясы бұзылған баланы 
есту-сөйлеуін оңалтудың барабар жағдайын айқындау үшін аумақтық ПМПК-ға жолдайды.

87. Босандыру ұйымдарының жəне МСАК ұйымдарының басшылары жаңа туған 
нəрестелерге жəне ерте жастағы балаларға аудиологиялық скрининг жүргізуді ұйымдастыруды 
жəне оның сапасын бақылайды. 

88. Облыстардың, Астана, А лматы қалаларының Денсаулық сақтау басқармаларының 
сурдологиялық кабинеттері жыл сайын осы Қағидаларға 9-қосымшаға сəйкес 1-Г нысаны бой-
ынша есепті айдан кейінгі айдың 20-күніне дейінгі мерзімде Қазақстан Республикас ы Денсаулық 
сақтау министрлігінің «С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» ШЖҚ РМК «Ақсай» университеттік 
клиникасына (бұдан əрі – ҚазҰМУ) ТТОАЭ тіркеу əдісімен жаңа туған нəрестелерге жүргізілген 
аудио логиялық скрининг туралы есепті жолдайды.

89. Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының сурдологиялық кабинеттері жыл сай-
ын осы Қағидаларға 12-қосымшаға сəйкес 2-Г нысаны бойынша  есепті айдан кейінгі айдың 
20-күніне дейінгі мерзімде Қазақстан Р еспубликасы Денсаулық сақтау министрлігінің «С. Ж. 
Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» Ш ЖҚ РМК «Ақсай» университеттік клиникасына (бұдан əрі 
– ҚазҰМУ) ТТОАЭ тіркеу əдіс імен ерте жастағы балаларға жүргізілген аудиологиялық скри-
нинг туралы есепті жолдайды.

5-тарау. Ерте жастағы балалардың психофизикалық дамуының
скринингін ұйымдастыру

90. Ерте жастағы балалардың психофизикалық дамуының скринингі психофизикалық 
дамуының бұзылуын ерте анықтауға, ерте жастағы балаларды скринингтік аттестаттауға, 
балалардың көру жəне есту функцияларыны балғалауға бағытталған.

91. Ерте шақтағы балалардың психофизикалық дамуының скринингі мынадай үш деңгейде 
жүзеге асырылады:

1) бірінші деңгей босандыру ұйымдарында (перинаталдық орталықтарда, перзентхана-
ларда, босандыру бөлімшелерінде) жүргізіледі;

2) екінші деңгей МСАК ұйымдарында жүргізіледі;
3) МСАК ұйымдарында дені сау бала кабинеті (орталығы) жағдайында жүргізіледі. 
92. Психофизикалық даму скринингінің бірінші деңгейінің іс-шараларына:
1) жаңа туған нəрестені фенотипикалық қарап-тексеру;
2) есту функциясын бағалау кіреді.
93. Психофизикалық даму скринингінің бірінші деңгейіне «Неонатология» мамандығы 

бойынша дəрігер фенотипикалық қарап-тексеруді, ТДК айқындауды, жаңа туған нəрестеде 
микроаномалиясының дамуын жүргізеді. 

94. Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингінің бірінші деңгейіне 
«Неонатология» мамандығы бойынша дəрігер 5 жəне оданда көп дамуының шағын ауытқуы 
болған кезде «Медициналық генетика» мамандығы бойынша дəрігерінің жəне басқа да арнайы 
мамандардың көрсетілімдері бойынша консультацияны ұйымдастырады. 

95. «Неонатология» мамандығы бойынша дəрігер жəне (немесе) арнайы оқытылған 
мейіргер осы Қағидаларға 4-тарауға сəйкес есту функциясына бағалау жүргізеді. 

96. Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингінің бірінші деңгейінде 
«Неонатология» мамандығы бойынша дəрігер № 907 бұйрықпен бекітілген № 097/е ныса-
ны бойынша жаңа туған нəрестенің даму сырқатнамасында жəне босандыру ұйымдарынан 
берілетін шығару үзіндісінде жүргізілген зерттеп-қарау нəтижелерін белгілейді.

97. Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингінің екінші деңгейінің іс-
шаралары бойы, салмағы, басының көлемі бағалау кестесіне сəйкес баланың нерв-психикалық 
дамуын бағалау кіреді. 

 98. МСАК ұйымының учаскелік медицина қызметкері (дəрігер немесе мейіргер) психофизи-
калық дамуының скринингінің екінші деңгейінде баланың үйдегі бірінші патронажы кезінде 
(өмірінің алғашқы екі айынынан кешіктірмей) № 907 бұйрықпен бекітілген № 112/е-м, жəне № 
112/е-д нысандарына сəйкес бала нерв-психикалық дамуына бағалау жүргізеді.

99. Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингінің екінші деңгейінде МСАК 
ұйымының учаскелік медицина қызметкері (дəрігер немесе мейіргер) басының көлемінде, 
салмағында, бойында ұлғаю немесе азаю жағына екіден көп сигмалды ауытқу анықталған 
кезде тұқым қуалаушылық патологияның сараланған жəне синдромдық диагностикасын жүргізу 
үшін «Неврология (балалар)» мамандығы бойынша дəрігердің жəне «Медициналық генетика» 
мамандығы бойынша дəрігердің консультациясын ұйымдастырады. 

100. Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингінің үшінші деңгейінің іс-
шаралары өмірінің 1 жасқа дейін жəне 1 жастан асқан балалардың нерв-психикалық даму 
шкаласы бойынша ерте жастағы балаларды аттестаттау кіреді. 

101. Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингінің үшінші деңгейінде 
учаскелік медицина қызметкері (дəрігер немесе мейіргер) бірінші деңгейдің психофизикалық 
дамуының скринингінің нəтижелеріне қарамастан дені сау бала кабинеті жағдайларында 
мынадай жас шамасының мерзімдерінде: 3 ай, 6 ай, 9 ай, 1 жас, 1 жас 6 ай, 2 жас, 2 жас 6 
ай жəне 3 жаста осы Қағидаларға 13-қосымшаға сəйкес алгоритм бойынша нерв-психикалық 
дамуының шкаласы бойынша балаларға аттестаттау жүргізеді. 

102. Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингінің үшінші деңгейінде 
учаскелік медицина қызметкері (дəрігер немесе мейіргер) шкала бойынша 1,75 балдан аспайтын 
психофизикалық дамуының тежелу қаупі бар балалар анықталған кезде тұқым қуалаушылық 
патологияның сараланған жəне синдромдық диагностикасын жүргізу үшін балаға «Неврология 
(балалар)» мамандығы бойынша дəрігердің жəне «Медициналық генетика» мамандығы бой-
ынша дəрігердің консультациясын ұйымдастырады.

103. Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингінің үшінші деңгейінде 
учаскелік медицина қызметкері (дəрігер немесе мейіргер) нерв-психикалық дамуының шка-
ласы бойынша аттестаттау нəтижелері бойынша психофизикалық дамуында тежелу қаупі бар 
балалар анықталған кезде оларды аумақтық ПМПК-ға жолдайды. 

104. Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингінің үшінші деңгейінде 
учаскелік медицина қызметкері (дəрігер немесе мейіргер) нерв-психикалық даму шкаласы 
бойынша аттестаттау нəтижелері бойынша көру бұзылысының қаупімен жəне осы Қағидаларға 
4-тарауға сəйкес аудиологиялық скрининг нəтижелері бойынша есту функциясының бұзылу 
қаупімен балалар анықталған кезде көру немесе есту функцияларының бұзылуымен 
тұқым қуалашылық патологиясының сараланған жəне синдромдық диагностика жүргізу 
үшін «Офтальмология (балалар)» немесе «Оториноларингология (сурдология (балалар)» 
мамандықтары бойынша дəрігердің «Медициналық генетика» мамандығы бойынша дəрігердің 
консультациясын ұйымдастырады. 

105. Ерте жастағы балалардың психофизикалық даму скринингінің екінші жəне үшінші 
деңгейінің босандыру ұйымының басшысы, МСАК ұйымының басшысы ерте шақтағы 
балалардың психофизикалық даму скринингін жүргізуді ұйымдастыруды жəне сапасын 
бақылайды.

106. МСАК ұйымдары жыл сайын облыстардың, Астана, Алматы қалаларының Денсаулық 
сақтау басқармаларына жəне аумақтық ПМПК-ге осы Қаиғдаларға 14-қосымшаға сəйкес 1-П 
нысаны бойынша есепті айдан кейінгі айдың 10-күніне дейінгі мерзімде психофизикалық 
бұзылуы бар балалар туралы ақпарат береді. 

107. Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының Денсаулық сақтау басқармалары осы 
Қағидаларға 15-қосымшаға сəйкес 2-П нысаны бойынша психофизикалық даму скринингімен 
қамтылған жəне аумақтық ПМПК-ге жолданған ерте жастағы балалар туралы жиынтық 
ақпаратты жыл сайын «Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы» АҚ-ға ұсынады. 

6-тарау. Шала туған нəрестелердің офтальмологиялық скринингін ұйымдастыру
108. Шала туған нəрестелердің офтальмологиялық скринингі балаларда орны толмас 

соқырлықтың дамуының алдын алу үшін ШР ерте анықтауға жəне уақтылы емдеуге бағытталған.
109. Шала туған нəрестелердің офтальмологиялық скринингінің міндеттері: 
1) ШР ерте анықтау;
2) уақтылы офтальмологиялық көмек көрсету;
3) ШР мəселелері бойынша ата-аналарға (заңды өкілдеріне немесе қорғаншыларына) 

консультациялық көмек көрсету, офтальмологиялық скрининг жүргізу, емдеу жəне оңалту;
4) шала туған нəрестелерге жүргізілетін офтальмологиялық скринингтің мониторингі жəне 

оған талдау жүргізу.
110. Офтальмологиялық скринингтің тиімділігін арттыру үшін шала туған нəрестелерді 

зерттеп-қарау екі деңгей бойынша жүргізіледі:
1) бірінші деңгейді жаңа туған нəрестелерге акушериялық жəне неонаталдық көмек 

көрсететін, соның ішінде перинатальдық көмектің республикалық деңгейде көрсетілетін 
босандыру ұйымдары жүргізеді (перинаталдық орталықтар, перзентханалар, босандыру 
бөлімшелері);

2) екінші деңгейді офтальмологиялық көмектің республикалық деңгейінің медициналық 
ұйымдары жүзеге асырады.

111. Шала туған нəрестелердің офтальмологиялық скринингінің бірінші деңгейінің іс-
шаралары мыналарды қамтиды:

1) ШР дамыту бойынша қауіп тобындағы шала туған нəрестелерді анықтау;
2) ШР дамуы бойынша қауіп тобындағы шала туған нəрестелердің офтальмологиялық 

скринингін жүргізу;
3) ШР шала туған нəрестелерге уақтылы офтальмологиялық көмек көрсету;
4) осы Қағидаларға 16-қосымшаға 1-Р нысанына сəйкес ШР дамуы бойынша қауіп тобын-

дағы шала туған нəрестелердің офтальмологиялық скринингін жүргізу туралы ақпаратты ұсыну.
112. Шала туған нəрестелердің офтальмологиялық скринингінің бірінші деңгейінде 

«Неонатология» мамандығы бойынша дəрігер ШР дамуы бойынша қауіп тобының шала 
туған нəрестелерді анықт айды жəне босандыру ұйымдарынан жаңа туған нəрестелерге 
шығарылғанға дейін офтальмологиялық скрининг жүргізуді ұйымдастырады. 

113. Шала туған нəрестелерге офтальмологиялық скрининг жүргізуге көрсетілімдер:
1) туған кездегі дене салмағы 2 000 грамға дейін;
2) туған сəттен бастап гестация мерзімі 34 аптадан аспаса;
3) жағдайын  ауырлататын перинаталдық анамнездің болуы;
4) жаңа туған нəрестенің тұрақсыз клиникалық жай-күйінің болуы.
114. ШР диагностика жəне емдеу саласында д аярланған «Офтальмология (балалар, 

ересектер)» мамандығы бойынша дəрігер осы Қағидаларға 17-қосымшаға сəйкес ШР дамуы 
бойынша қауіп тобының шала туған нəрестелерге офтальмологиялық скрининг жүргізеді жəне 
ШР шала туған нəрестелерге офтальмологиялық көмек көрсетуге көрсетілімдерді айқындайды.

115. Офтальмологиялық көмек көрсетуге абсолютті көрсетілімдер 1-типті ШР болып 
табылады:

1) артқы агрессивті ШР;
2) аурудың «+» белгілерімен І аймағында кез келген ШР;
3) І аймағында 3-дəрежесінің ШР немесе аурудың «+» белгілерісіз;
4) аурудың «+» белгілерімен ІІ аймағында 2-3-дəрежесінің ШР;
116. Офтальмологиялық көмек көрсетуге салыстырмалы көрсетілімдер 2-типті ШР бо-

лып табылады:
1) аурудың «+» белгілерісіз ІІ аймағында 3-дəрежесінің ШР;
2) аурудың «+» белгілерісіз І аймағында 1-2-дəрежесінің ШР.
 116. ШР диагностикалау жəне емдеу саласында даярланған «Офтальмология (балалар, 

ересектер)» мамандығы бойынша дəрігер 48 сағаттан кешіктірмей көрсетілімдер анықталған 
кезде офтальмологиялық көмек көрсетуге қойылатын талаптарға босандыру ұйымдарына 
сəйкес келген кезде бірінші деңгейде ШР дамуы бойынша қауіп топтарының шала туған 
нəрестеге офтальмологиялық көмек көрсетеді. 

117. ШР диагностикалау жəне емдеу саласында даярланған «Офтальмология (ба-
лалар, ересектер)» мамандығы бойынша дəрігер офтальмологиялық көмек көрсету үшін 
офтальмологиялық скринингтің екінші деңгейіне консультацияға жəне зерттеп-қарауға 
(көрсетілімдер бойынша) ШР шала туған нəрестені жолдайды. 

118. Офтальмологиялық скринингтің бірінші деңгейінің босандыру ұйымының басшысы 
ШР дамыту бойынша қауіп тобындағы шала туған нəрестелердің офтальмологиялық скри-
нинг жүргізудің ұйымдастырылуын, сапаны жəне офтальмологиялық көмек көрсету үшін ШР 
(көрсетілімдер бойынша) шала туған нəрестелердің уақтылы жолдануын бақылайды. 

119. Офтальмологиялық скринингтің бірінші деңгейінің босандыру ұйымдары Офталь-
моло гиялық скрининг есебіне сəйкес есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күінен дейінгі 
мерзімде ШР дамуы бойынша қауіп топтарындағы шала туған нəресетелерге жүргізілген 
офтальмологиялық скрининг туралы облыстардың, Астана, Алматы қалаларының Денсаулық 
сақтау басқармаларына жыл сайын ақпаратты жолдайды. 

120. Жаңа туған нəрестелердің офтальмологиялық скринингінің екінші деңгейінің іс-
шаралары мыналарды қамтиды:

1) бірінші деңгейден жолданған ШР шала туған нəресетелердің офтальмологиялық 
скринингін жүргізу;

2) ШР жаңа туған нəрестелерге офтальмологиялық көмек көрсету;
3) Офтальмологиялық скрининг есебіне сəйкес ШР кезінде шала туған нəрестелердің 

офтальмологиялық скринингі мен емдеу тиімділігіне мониторинг жəне талдау.
121. Шала туған нəрестелердің офтальмологиялық скринингінің екінші деңгейінде 

«Офтальмология (балалар, ересектер)» мамандығы бойынша дəрігер бірінші деңгейден 
жолданған ШР шала туған нəрестелерге офтальмологиялық скрининг жүргізеді. 

122. Шала туған нəрестелердің офтальмологиялық скринингінің екінші деңгейінде 
«Офтальмология (балалар, ересектер)» мамандығы бойынша дəрігер ШР жаңа туған 
нəрестелерге офтальмологиялық көмек көрсетеді.

123. Жаңа туған нəресетелердің офтальмологиялық скринингінің индикаторлары:
1) офтальмологиялық скринингтің бірінші деңгейінде офтальмологиялық скрининг 

жүргізілген шалау туған нəрестелердің пайызы;
 2) ШР кез келген дəрежесі анықталған шала туған нəрестелердің пайызы;
3) 1-типті ШР анықталған шала туған нəрестелердің пайызы;
4) емдеу жүргізуге көрсетілімдер айқындалған сəттен бастап 48 сағат ішінде офтальмо-

логиялық көмек көрсетілген 1-типті ШР бар шала туған нəрестелердің пайызы;
5) емдеу жүргізуге көрсетілімдер айқындалған сəттен бастап 48 сағаттан кейін кешіктіріліп 

көрсетілген немесе көрсетілмеген офтальмологиялық көмек 1-типті ШР бар шала туған 
нəрестелердің пайызы болып табылады.

124. Облыстардың, Астана, Алматы қалаларының Денсаулық сақтау басқармалары 
жыл сайын Офтальмологиялық скринингтің есебіне сəйкес есепті кезеңнен кейінгі айдың 
10-күніне дейінгі мерзімде ШР дамуы бойынша қауіп тобындағы шала туған нəрестелерге 
жүргізілген офтальмологиялық скрининг туралы есепті Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің «Құрмет Белгісі» орденді Қазақ көз аурулары ғылыми-зерттеу инсти-
тутына» жолдайды. 

 
Скрининг ұйымдастыру қағидаларына 1-қосымша

Жүкті əйелден қан алу, таңбалау жəне үлгілерді жеткізу алгоритмі
(№ 1 Алгоритм)

 Қанды алу «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама ны-
сандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін 
атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен бекітілген 6-қосымшаның № 201/е 
«Биохимиялық генетикалық скринингке қан тапсыруға жолдама» толтырылған қосымша парақ 
болған кезде жүргізіледі (бұдан əрі - № 907 бұйрық) (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген). Барлық тармақтары дұрыс жəне анық толтырылады.

 Қан алу соңғы менструациясының бірінші күнінен бастап 11 аптадан бастап 13 апта 6 
күнге дейінгі жүкті əйелдерге амбулаториялық-емханалық көмек көрсететін медициналық 
ұйымдарда жүргізіледі. 

 Қан алу аналық сарысу маркерлерінің талдауында қан алуға дейін 1-3 күн қалғанда 
жүкті əйелге жүргізілетін бірінші триместрдің ультрадыбыстық скринингінің деректері болған 
кезде жүргізіледі.

 Қан алу бөлгіш гелімен бір реттік ваккумдық үлгідегі пробиркада немесе қойылуды 
белсендіргішпен бір реттік ваккумдық үлгідегі пробиркада ашқарынға, ол тез аққан кезде 
кемінде 5 мл көлемдегі гемолизден алыс отырып, антикогуляторларды қолданбай ине арқылы 
жүргізіледі немесе қанның құрғақ таңбаларына қан алу кезінде аналық сары суларға талдауға 
қан алуға арналған фильтрлік қағазды жəне байланыс-белсенді ланцентті пайдалана оты-
рып, жүргізіледі. Фильтрлік қағазбен байланыс кезінде стерильді қолғаптар пайдаланылады. 

 Жүкті əйелге қаны бар пробиркадағы немесе қан таңбалары бар фильтрлік қағаздағы 
нөмір жолдама бланктегі нөмірмен сəйкес беріледі. 

 Қанды алғаннан кейін пробирканы мұқият (сілкілемей) қан реагенттермен толық 
араласқанға дейін 6-8 рет айналдырады, қойылғанша бөлме температурасында қалдырады, 
одан кейін минутына 1500-2000 айналымда 10 минут центрифугалайды. Гелі бар пробиркалар-
ды қан алғаннан кейін 2 сағаттан кешіктірмей центрифугалайды. Сарысуды жолдама бланктің 
нөмірімен сəйкес келетін пробирканы таңбалай отырып, тамызғымен мұқият бөледі немесе 
арнайы таза эппендорфқа (көлемі кемінде 1,5 мл) құяды.

 Қанның құрғақ дағына қанды алу кезінде: 
 ортаңғы немесе кішкене саусақтың тесілген жерін 70 % этиль спиртімен сүрту, тескен 

жер толық құрғағанша күту; 
 стерильді лацент көмегімен тілік/тесік жасау керек, бірінші кішкене қанды стерильді 

мақтамен алып тастау керек жəне қанның ағуын ұлғайту үшін қолды төмен түсіру керек;
 саусақты қыспай қанның үлкен тамшысы пайда болғанша күте тұру жəне саусаққа жап-

сырмай оны фильтрлік қағазды тигізу, қағазды қанның шыққан мөлшерін бір рет қабылдағанда 
фильтрлік қағаз əбден сіңіретіндей жəне ол белгіленген аумақты толық жауып, сіңіретіндей 
етіп басу керек;

 фильтрлік қағаздың əрбір дөңгелегін сіңдіру фильтрлік қағаздағы барлық дөңгелектерді 
қанмен толтыратындай етіп фильтрлік қағаздың бір жағымен бір реттік салу кезінде ғана орын-
далады, осындай тəртіпте фильтрлік қағаздың əрбір дөңгелегін толтыру;

 саусақты стерильді спиртті салфеткамен сүртіп, қан толық тоқтағанша стерильді спиртті 
салфеткамен басу жəне ұстап тұру керек.

 Қанның дағы бар фильтрлік қағазды қан дағына жанасудан жəне жабудан аулақ бола оты-
рып, жылу көзінен, күннің тура сəулесінен жəне ауа ағынынан алыста бөлме температурасында 
кемінде 3 сағат таза құрғақ абсорбацияланбайтын бетке көлденең орналастырып, кептіру керек. 

 Қанның құрғақ дақтарының үлгілерін кептіргеннен кейін пренаталдық скрининг жүргізген 
медициналық ұйымға (бұдан əрі – ПСМҰ) кейіннен жіберу үшін қағаз су өтпейтін жəне жыртыл-
майтын конвертке қанның құрғақ дақтарын жинап, қол тигізбей қаптау керек. 

 Қанның құрғақ дақтарының үлгілерін жібергенге дейін тоңазытқышта емес, құрғақ салқын 
жерде сақтау керек.

 Пренаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымдарына № 907 бұйрықпен 
бекітілген 6-қосымшаның № 201/е нысанының «Биохимиялық генетикалық скринингке қан 
тапсыруға жолдама» толтырылған қосымша парақпен қан алғаннан кейін 36 сағат ішінде 
температуралық режимдерді сақтамай қанның құрғақ дақтарының үлгілері қағаз жəне 
электрондық жеткізгіште ілеспе хатпен + температурада суық элементпен термоконтей-
нерде қан сарысуының үлгілері жеткізіледі. Жүкті əйелдің сары суының жəне қанының 
құрғақ дағының əрбір үлгісі № 907 бұйрықпен бекітілген 6-қосымшаның № 201/е нысанының 
«Биохимиялық генетикалық скринингке қан тапсыруға жолдама» толтырылған қосымша 
парақпен сүйемелденеді. 

 Пренаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымдарында жүкті əйел қанының 
əрбір үлгісінің келген күні белгіленеді. Аналық сарысу маркерлері талдауының нəтижесін беру 
мерзімі жүкті əйел қанының үлгісі пренаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық 
ұйымдарына келген күннен кейін 3 күннен аспайды. 

 Қан алу мерзімдері, қағидалары, тасымалдануы, сақталуы бұзылып жүргізілген, дұрыс 
толтырылған жолдама бланкі жоқ сарысудың немесе қанның құрғақ дақтарының үлгілері 
пренаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымдарында сарысудың немесе 
қанның құрғақ дақтарының үлгісі келіп түскен күні жіберген медициналық ұйымға хабарлана 
отырып, талдау жүргізілмейді. 

 Пренаталдық скринингтің бірінші деңгейінің медициналық ұйымы хабарламаны алғаннан 
кейін дереу қан алудың барлық қағидалары мен мерзімдерін сақтай отырып, жүкті əйелден 
қайта қан алуды жəне қанның үлгісін қайта жіберуді ұйымдастырады. 

 Жеке генетикалық қауіп болған кезде 1:150 жəне одан жоғары пренаталдық скринингтің 
екінші деңгейінің медициналық ұйымы бірінші триместрдің аралас тестінің нəтижесін алған күні 
оны жіберген пренаталдық скринингтің бірінші деңгейінің медициналық ұйымынажүкті əйелдің 
жоғары қаупі туралы ақпаратты қосымша береді. 

Пренаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымы температурада 
тоңазытқыш камера жағдайында жүкті əйелдердің сарысуының үлгілерін жəне қанның құрғақ 
дақтары барліктерді босану нəтижесі туралы ақпаратты алғанға дейін 1 жыл бойы қараңғы жер-
де сақтайды жəне оларды Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 
28 ақпандағы № 176 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 10936 болып тіркелген) Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, 
қолдануға, зарарсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын санитариялық-
эпидемиологиялық талаптарға сəйкес кəдеге жаратады.

Хромосомалық патологиясы бар бала туған жағдайда осы жүкті əйелдердің сарысуының 
жəне қанының құрғақ дақтарының үлгілері «Зертханалық диагностиканы жүзеге асыратын 
денсаулық сақтау ұйымдарының жəне (немесе) осы ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінің 
қызметі туралы ережені, сондай-ақ олар жүргізетін зерттеулердің көлемі мен түрлерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 28 қыркүйектегі № 758 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 12207 болып тіркелген) жəне осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес пренаталдық 
жəне неонаталдық скрининг жүргізу туралы ақпаратты ұсыну алгоритміне сəйкес аналық са-
рысу маркерлерін талдауының зертханааралық салыстыру сынағын жүргізу үшін пренаталдық 
скринингтің үшінші деңгейіне жіберіледі. 

 
Скрининг ұйымдастыру қағидаларына 2-қосымша

Əкімшілік деректерді
 жинауға арналған нысандар

Пренаталдық жəне неонаталдық скрининг жүргізу туралы ақпаратты ұсыну 
алгоритмі (№ 2 Алгоритм)

Есепті кезең 20___жылғы______ тоқсан 
Индекс: 1-С
Кезеңділік: жартыжылда 1 рет
Мыналарды ұсынатын адамдардың тобы: пренаталдық скринингтің екінші жəне үшінші 

деңгейіндегі медициналық ұйымдар, неонаталдық скринингтің екінші жəне үшінші деңгейіндегі 
медициналық ұйымдар. 

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің «Акушерлік, 
гинекология жəне перинатология ғылыми орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (бұдан əрі – АГПҒО), Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігі.

Ұсыну мерзімі: пренаталдық скринингтің екінші жəне үшінші деңгейіндегі медициналық 
ұйымдар, неонаталдық скринингтің екінші жəне үшінші деңгейіндегі неонаталдық скринингтің 
медициналық ұйымдары – жартыжылда 1 рет есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне дейін;

АГПҒО Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Медициналық көмекті 
ұйымдастыру департаментіне - жартыжылда 1 рет есепті кезеңнен кейінгі айдың 15-күніне дейін.

Бірінші триместрдің аралас тесті кезінде аналық сарысу маркерлерінің талдауы 
зертханааралық салыстырмалы сынақты АГПҒО пренаталдық скринингтің екінші жəне үшінші 
деңгейлеріндегі медициналық ұйымда кемінде жартыжылда 1 рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 
5-күніне кешіктірмей пренаталдық скрининг өткен əйелдерге хромосомалық патологиясы (Даун, 
Эдвардс, Патау, Тернер синдромдары) бар бала туған жағдайда жүргізіледі.

Фенилаланинді жəне тиреотроптық гормонды анықтауға талдауларды зертханааралық са-
лыстырмалы сынақты фенилкетонурия мен туа біткен гипотиреоз ауруларын кеш анықтаған не 
өткізіп алған жағдайларда АГПҒО неонаталдық скринингтің екінші жəне үшінші деңгейлеріндегі 
медициналық ұйымда кемінде жартыжылда 1 рет, есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне 
кешіктірмей жүргізеді.

1-кесте. Пренаталдық скрининг процесінің жəне нəтижесінің индикаторлары
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2-кесте. Неонаталдық скринингпен жаңа туған нəрестелердің қамтылуы туралы 
ақпарат
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3-кесте. Неонаталдық скрининг процесі мен нəтижесінің индикаторлары
Есепті 
кезең

Процестің индикаторы Нəтиженің индикаторлары
Жаңа туған нəрестелерді 
неонаталдық скрининг-

пен қамту

Жаңа туған нəрестеге фе-
нилкетонурия жəне туа біткен 
гипотиреоз диагнозын қою 

мерзімі

Фенилкетонуриямен 
ауыратын науқасты ем 
тағайындау мерзімі

А 1 2 3

*Ескертпе: нысандар осы нысандарға қосымшада келтірілген түсініктемеге сəйкес тол-
тырылады 

Медициналық ұйымның басшысы__________________________ (қолы)
Толтырған адамның Т.А.Ə. (бар болса) ___________ (қолы)
Толтырылған күні _________________
Орындаушының телефоны________________________________________
Ұйымның мекенжайы ___________________________________________
Ұйымның телефоны _________________________________________
М.О.

«Пренаталдық жəне неонаталдық скрининг жүргізу туралы есеп» əкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысандарды толтыруға түсіндірме

1. Жалпы ережелер
1. «Пренаталдық жəне неонаталдық скрининг жүргізу туралы есеп» əкімшілік деректерді 

жинауға арналған нысандар (бұдан əрі – Нысандар) пренаталдық скринингтің екінші жəне 
үшінші деңгейіндегі пренаталдық скринингтің медициналық ұйымы, неонаталдық скринингтің 
екінші жəне үшінші деңгейіндегі неонаталдық скринингтің медициналық ұйымы келесі есепті 
кезеңнен кейінгі айдың 5-күніне дейін жартыжылда 1 рет АГПҒО-ға ұсынылады.

2. Бұл нысандарды енгізудің негізгі міндеті пренаталдық жəне неонаталдық скринингті 
жүргізу мен тиімділігіне мониторингті жүзеге асыру болып табылады.

3. Нысандарға бірінші басшы, ал ол болмаған жағдайда оның міндетін атқарушы адам 
қол қояды.

2. Нысандарды толтыру бойынша түсіндірме
4. 1-кестенің 1-бағанында есепті кезеңнің соңында бірінші триместрдің аралас генетикалық 

скринингімен жүкті əйелдерді қамту мынадай формула бойынша есептелеп, көрсетіледі: 
бірінші триместрдің аралас генетикалық скринингімен жүкті əйелдерді қамту = СӨ х 100 

/ ЖƏ, мұнда:
есепті кезеңде есепке тұрған жүкті əйелдердің саны – ЖƏ;
оның ішінде бірінші триместрдің аралас генетикалық скринингінен өткен жүкті əйелдердің 

саны – СӨ.
нысаналы көрсеткіш кемінде 90%.
5. 1-кестенің 2-бағанында есепті кезеңнің соңында Даун, Эдвардс, Патау жəне Тернер син-

дромдары бойынша қауіп топтарына түскен бірінші триместрдің аралас генетикалық скрининг-
тен өткен жүкті əйелдердің үлес салмағы мынадай формула бойынша есептелеп, көрсетіледі: 

ұрықтың хромосомалық патологиясы бойынша жоғары қаупі тобындағы жүкті əйелдердің 
үлес салмағы = СӨ х 100 / ЖƏ, мұнда:

бірінші триместрдің аралас генетикалық скринингінен өткен жүкті əйелдердің саны – ЖƏ;
оның ішінде ұрықтың хромосомалық патологиясының жеке генетикалық қаупімен жүкті 

əйелдердің саны 1:150 жəне жоғары – СӨ.
нысаналы көрсеткіш 5%-дан аспайды.
6. 1-кестенің 3-бағанында есепті кезеңнің соңында пренаталдық ультрадыбыстық скрининг-

пен жүкті əйелдерді қамту мынадай формула бойынша есептелеп, көрсетіледі:
жүкті əйелдерді пренаталдық ультрадыбыстық скринингпен қамту = СӨ х 100 / ЖƏ, мұнда:
есепті кезеңде есепке тұрған жүкті əйелдердің саны – ЖƏ;
оның ішінде, пренаталдық ультрадыбыстық скринингтен өткен жүкті əйелдердің саны – СӨ.
нысаналы көрсеткіш кемінде 90%.
7. 1-кестенің 4-бағанында есепті кезеңнің соңында бірінші триместрдің ультрадыбыстық 

скринингпен жүкті əйелдерді қамту, мынадай формула бойынша есептеліп, көрсетіледі:
бірінші триместрдің ультрадыбыстық скринингпен жүкті əйелдерді қамту = СӨ х 100 / 

ЖƏ, мұнда:
есепті кезеңде 12 аптаға дейінгі мерзімде жүктілік бойынша есеке тұрған жүкті əйелдердің 

саны – ЖƏ;

оның ішінде бірінші триместрдің ультрадыбыстық скринингтен өткен жүкті əйелдердің 
саны – СӨ.

нысаналы көрсеткіш кемінде 80%.
8. 1-кестенің 5-бағанында мынадай формула бойынша есептелген, есепті кезеңнің соңында 

жүргізілген барлық инвазиялық пренаталдық диагностиканың тиімділігі көрсетіледі:
инвазиялық пренаталдық диагностиканың тиімділігі = ЖƏ х 100 / СӨ, мұнда:
жүргізілген инвазиялық пренаталдық диагностиканың саны – СӨ;
инвазиялық пренталдық диагностикадан кейін анықталған хромосомдық патологияның 

саны– ЖƏ;
нысаналы көрсеткіш кемінде 15%.
9. 1-кестенің 6-бағанында мынадай формула бойынша есептелген, есепті кезеңнің соңында 

жүргізілген барлық инвазиялық пренаталдық диагностиканың арасында хорион талшықтары 
биопсиясының үлес салмағы көрсетіледі:

хорион талшықтары биопсиясының үлес салмағы = ЖƏ х 100 / СӨ, мұнда:
жүргізілген инвазиялық пренаталдық диагностиканың саны – СӨ;
жүргізілген хорион талшықтары биопсиясының саны– ЖƏ;
нысаналы көрсеткіш кемінде 60%.
10. 1-кестенің 7-бағанында мынадай формула бойынша есептелген, есепті кезеңнің 

соңында ұрықтың өлімге əкелетін туа біткен даму кемістігі мен хромосомалық патологиясына 
пренаталдық скринингтің тиімділігі көрсетіледі:

ұрықтың өлімге əкелетін туа біткен даму кемістігі мен хромосомалық патологиясына 
пренаталдық скринингтің тиімділігі = СӨ х 100 / ЖƏ, мұнда:

жүктіліктің 22 аптасына дейін пренаталды анықталған, өмірмен курабельдік емес сəйкес 
келмейтін ТБК (оның ішінде ұрықтың хромосомалық патологиясы) – СӨ;

курабельдік емес өлімге əкелетін ТБК-мен жəне ұрықтың хромосомалық патологиясымен 
туған балалардың саны + 22 аптаға дейін пренаталдық айқындалған өлімге əкелетін ТБК мен 
хромосомалық патология саны– ЖƏ;

нысаналы көрсеткіш кемінде 70%.
11. 2-кестенің 1-бағанында есепті кезеңнің соңында өңірде жаңа туған нəрестелердің 

саны көрсетіледі.
12. 2-кестенің 2-бағанында есепті кезеңнің соңында фенилкетонурияға жəне туа біткен 

гипотирезге талдаумен қамтылған жаңа туған нəрестелердің саны көрсетіледі;
13. 2-кестенің 3-бағанында есепті кезеңнің соңында облыстарда жəне Астана, Алматы 

қалаларында жаңа туған нəрестелердің санынан фенилкетонурияға жəне туа біткен гипоти-
резге талдаумен қамтылған жаңа туған нəрестелердің пайызы көрсетіледі;

14. 2-кестенің 4-бағанында есепті кезеңнің соңында фенилкетонурия кезінде жүргізілген 
ре-тесттердің саны көрсетіледі. 

15. 2-кестенің 5-бағанында есепті кезеңнің соңында фенилкетонурияға талдаумен 
қамтылған жаңа туған нəрестелердің санынан фенилкетонурия кезінде жүргізілген ре-тестердің 
пайызы көрсетіледі.

16. 2-кестенің 6-бағанында есепті кезеңнің соңында неонаталдық скринингте фенилкето-
нуриясы бар анықталған науқастардың саны көрсетіледі.

17. 2-кестенің 7-бағанында есепті кезеңнің соңында туа біткен гипотиреоз кезінде жүргізілген 
ре-тестердің саны көрсетіледі.

18. 2-кестенің 8-бағанында есепті кезеңнің соңында туа біткен гипотиреозге талдаумен 
қамтылған жаңа туған нəрестелердің санынан туа біткен гипотиреоз кезінде жүргізілген ре-
тестердің пайызы көрсетіледі. 

19. 2-кестенің 9-бағанында есепті кезеңнің соңында неонаталдық скринингте туа біткен 
гипотиреозбен анықталған науқастардың саны көрсетіледі.

20. 3-кестенің 1-бағанында мынадай формула бойынша есептелген, есепті кезеңнің 
соңында облыстарда, Астана, Алматы қалаларында жаңа туған нəрестелерді неонаталдық 
скринингпен қамту көрсетіледі:

жаңа туған нəрестелерді неонаталдық скринингпен қамту = А х 100 / Б, мұнда:
есепті кезеңде туған жаңа туған нəрестелердің саны – Б;
оның ішінде неонаталдық скринингтен өткен жаңа туған нəрестелердің саны – А.
Неонаталдық скринингпен қамтудың нысаналы көрсеткіші кемінде 90%.
21. 3-кестенің 2-бағанында мынадай формула бойынша есептелген фенилкетонурия мен 

туа біткен гипотиреоз диагнозын қою мерзімі көрсетіледі:
жаңа туған нəрестеге ФКУ мен туа біткен гипотиреоз диагнозын қою мерзімі = (n1 + n2 + 

n3 +…. nn) / 21 х n, мұнда:
есепті кезеңде ФКУ мен туа біткен гипотиреоз анықталған науқастардың саны – n;
жаңа туған нəрестеге ФКУ немесе туа біткен гипотиреоз диагнозы қойылған күн – n1, n2, 

n3…. nn;;
жаңа туған нəрестеге ФКУ мен ТГ диагнозын қою мерзімі тең немесе 1,0-ден аз.
22. 3-кестенің 3-бағанында мынадай формула бойынша есептелген фенилкетонуриямен 

ауыратын науқасқа ем тағайындау мерзімі көрсетіледі:
жаңа туған нəрестеге ФКУ немесе туа біткен гипотиреоз диагнозын қою мерзімі = (n1 + n2 

+ n3 +…. nn) / 30 х n, мұнда:
есепті кезеңде ФКУ мен туа біткен гипотиреоз анықталған науқастардың саны– n;
есепті кезеңде ФКУ-мен ауырған науқасты емдеу басталған күн – n1, n2, n3…. nn;
ФКУ-мен жəне туа біткен гипотиреозбен ауыратын науқасқа ем тағайындау мерзімі тең 

немесе 1,0-ден аз.
Скрининг ұйымдастыру қағидаларына 3-қосымша

Жаңа туған нəрестелерден фенилкетонурияға жəне туа біткен гипотиреозға қан алу, 
таңбалау жəне жеткізу жəне растау диагностикасын жүргізу алгоритмі 

(№ 3 Алгоритм)
Ай күні жетіп туған жаңа туған нəрестелерде қанды алу өмірінің 2-3 тəулігінде (өмірінің 

25-72 сағатында) соңғы емізуден кейін 3 сағаттан кешіктірмей таңертең жүргізіледі, ал шала 
туған нəрестелерден ол жатқан медициналық стационарда (акушерлік немесе педиатриялық 
стационар) баланы шығару көшірмесінде қанды алу күні туралы тиісті белгіні қою арқылы 
фенилкетонурияға арналған реактивтер жиынтығы құрамына кіретін фильтрленген қағаз кар-
точкада (бұдан əрі – бланк-тестілерде) өмірінің 7-ші немесе 14-ші күні жүргізіледі.

Жаңа туған нəрестені медициналық көрсетілімдер бойынша басқа медициналық ұйымдарға 
ауыстыру кезінде талдау жүргізу үшін қан үлгілерін алу осы медициналық ұйымның арнайы 
дайындалған медицина қызметкерлерімен жүзеге асырылады.

Жаңа туған нəрестенің құжаттарында қан алу туралы белгі болмаған жағдайда, қанды алу 
нəресте медициналық көрсетілімдер бойынша ауыстырылған медициналық ұйымда жүргізіледі 
не алғашқы патронаждың кез келген мерзімінде тұрғылықты жері бойынша медициналық-
санитариялық алғашқы көмек ұйымдарының (бұдан əрі - МСАК) даярланған МСАК медицина 
қызметкері жүргізеді.

Қанды алар алдында жаңа туған нəрестенің табаны ылғалды, одан кейін 70% этил спиртіне 
матырылған стерильді салфеткамен сүртіледі. Қан гемолизін алдын алу үшін өңделген орынды 
құрғақ стерильді салфеткамен сүрту қажет. Жаңа туған нəрестенің табанын тесу 2 миллимет-
рден (бұдан əрі - мм) кем болмайтын тереңдікте бір реттік пайдаланылатын скарификатор-
мен жүзеге асырылады, алғашқы қан тамшысы стерильденген құрғақ тампонмен алынады.

Жаңа туған нəрестенің табанына күш түсірмей бір тест-бланкісінде 3 кем болмайтын қан 
дақтарын толығымен жəне түгелімен бір рет қанды сіңіретін перпендикулярлы тест-бланкісі 
қойылатын екінші қан тамшысының тамғанын күту қажет. Дақ диаметрі кемінде 12 мм. кем 
болмайды. Қан дақтарының түрі тест – бланкінің екі жағынан бірдей болуы керек. 

Қаны бар тест-бланкілері қосымша жылуды қолданбай жəне тікелей күн көзі түспейтін 
2 сағаттан кем болмайтын уақытта таза майсыз бетке көлденең қою арқылы кептіріледі.

Қанымен тест-бланкілеріне қан алуды жүзеге асырған медицина қызметкері қан дақтарына 
тиіспей дөңгелек тəрізді қаламмен мынадай мəліметтерді түсінікті етіп жазады:

қан үлгісі бар тест-бланкінің реттік саны;
баланың анасының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда);
алғашқы тіркеу нөмірі (туу сырқатнамасының, ауру сырқатнамасының, емхана картасының 

нөмірі).
Қаны бар тест-бланкілері кептіргеннен кейін қанды жинағаннан кейін қан алынғаннан кейін 

36 сағаттан аспайтын уақыт ішінде неонаталдық скринингті жүргізетін басқа медициналық 
ұйымға бұдан əрі тасымалдау үшін жиналады жəне құрғақ қан дақтары бір біріне жанаспай 
таза қағаздан жасалған су өткізбейтін жəне жыртылуға төзімді конверттерге жиынтықталады. 
Жібергенге дейін қаны бар тест-бланкілері тоңазытқышта емес, құрғақ салқын жерде сақталады.

Қаны бар тест-бланкілер мынадай мəліметтері көрсетілген тізіммен бірге жүреді:
жаңа туған нəрестенің қан үлгілері алынған медициналық ұйымның атауы;
қан үлгісімен тест-бланкінің реттік нөмірі;
баланың анасының тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда);
босанған күні;
босану сыратнамасының нөмірі (ауру сырқатнамасының, емхана картасының);
қан үлгісін алу күні;
қан алуды жүзеге асыратын тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда).
Қаны бар тест-бланкілері күн сайын жиналады жəне қанды алу сапасына жəне неонаталдық 

скринингтің бірінші деңгейінің медициналық ұйымында фенилкетонурия мен жаңа туған 
нəрестелердің гипотиреозына қанды алуға жауапты медицина қызметкерінің оларды толты-
ру дұрыстығын тексереді.

Жаңа туған нəрестелерден қанды алуды жүргізетін неонаталдық скринингтің бірінші 
деңгейінің медициналық ұйымдарында жаңа туған нəресте туралы барлық жоғарыда 
көрсетілген мəліметтерді, нақты тұру мекенжайын жəне анасының телефон нөмір  ін, 
неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналы қ ұйымға қан дақтарын жіберу күнін 
қоса алғандағы мəліметтерді көрсетумен тіркеу журналы жүргізіледі.

Растау диагностикасы үшін жаңа туған нерестелерден қанды алу кезінде құрғақ қан 
дақтарын қайта алу неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымына 
«Фенилкетонурияға қайта қан алу» немесе «Туа біткен гипотиреозге қайта қан алу» белгісімен 
су өткізбейтін жəне жыртылуға төзімді конвертте жеткізіледі.

Скрининг ұйымдастыру қағидаларына 4-қосымша
Фенилаланинді жəне тиреотроптық гормонды анықтауға жəне фенилкетонурия мен 
туа біткен гипотиреозды растайтын диагностикаға арналған алғашқы талдауларды 

жүргізу алгоритмі (№ 4 Алгоритм)
 Жаңа туған нəрестелердің құрғақ қан дақтарынан фенилаланинді жəне тиреотропты гор-

монды анықтауға алғашқы талдау неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық 
ұйымында қан үлгісін алғаннан кейін 3 күнтізбелік күннен кешіктірмей жүргізіледі. Неонаталдық 
скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымында қан үлгілерінің келу күні жəне талдауды 
жеткізу күні арна йы журналда тіркеледі.

Дұрыс алынбаған құрғақ қан дақтары неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің 
медициналық ұйымының журналында тіркеуге алынады жəне қанды қайта алу үшін тегі бойын-
ша тізіммен бекітілген жаңа туған нəрестелерден құрғақ қан дақтарын алған бірінші деңгейдегі 
медициналық ұйымға қайтарылады. Құрғақ қан дақтарымен жаңа тест-бланкілерінің тіркеу 
нөмірі алғашқы тіркеу нөмірі не сəйкес қойылады жəне тест-бланкісі жеке конвертте «Кері 
қайтару» белгісімен жіберіледі.

Жаңа туған нəресетелердің қанының құрғақ дағынан фенилаланинді жəне тиреотроптық 
гормонды анықтауға алынған талдау нəтижелері «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып 
тіркелген) 6-қосымшаның 201/е нысанының «Фенилаланинді жəне тиреотроптық гормонды 
анықтауға скрининг нəтижелері» қосымша параққа сəйкес беріледі. 

Жаңа туған нəрестелердің құрғақ қан дақтары бар тест-бланкілер 3 жыл бойы тікелей күн 
сəулесі түспейтін салқын жəне құрғақ жерде герметикалық қорапта сақталады жəне Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 176 бұйрығымен 
бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10936 болып 
тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 11 шілдеде жарияланған) 
Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, 
тасымалдауға, сақтауға жəне көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарға 
сəйкес Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы талаптарға сəйкес кəдеге жаратылады. 

Өмірінің 3 жасына дейін фенилкетонурия мен туа біткен гипотиреозы бар бала анықталған 
жағдайда осы баланың қанының құрғақ дағы «Зертханалық диагностиканы жүзеге асыратын 
денсаулық сақтау ұйымдарының жəне (немесе) осы ұйымдардың құрылымдық бөлімшелерінің 
қызметі туралы ережені, сондай-ақ олар жүргізетін зерттеулердің көлемі мен түрлерін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 28 қыркүйектегі № 758 бұйрығына сəйкес (Нормативтік құқықтық актілерді ме млекеттік 
тіркеу тізілімінде № 12207 болып тіркелген) фенилаланинді жəне тиреотроптық гормонды 
анықтауға алынған талдаулардың зертханааралық салыстырмалы сынағын жүргізу үшін 
жолданады.

Бала қанында тиреотропты гормон құрамы артқан кезде 9,0 μU/ml жəне оданда жоғары 
немесе фенилаланиннің құрамы артқан кезде 2,1 mg/dL жəне одан да көп кезде алғашқы 
құрғақ қан дақтарынан неонаталдық скр инингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымы ре-
тест (қайта тест) жүргізеді.

Жаңа туған нəрестенің алғашқы құрғақ қан дақтарының ре-тестінде фенилаланиндік не-
месе тиреотроптық гормон деңгейінің артуы расталған кезде неонаталдық скринингтің екінші 
деңгейінің медициналық ұйымы жаңа туған нəресте туралы ақпаратты 24 сағат ішінде құрғақ 
қан дақтарын жолдаған неонаталдық скринингтің бірінші деңгейіндегі медициналық ұйымның 
бас дəрігеріне хабарлайды. Бас дəрігер жаңа туған нəрестенің құрғақ қан дақтарын қайта 
алуды қамтамасыз етеді.

Жа ңа туған нəресте жатқан немесе есепке алынған медициналық ұйым басшысы 
неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымынан шақыртуды алғаннан кейін 
48 сағат ішінде қайта қан алуды жəне жаңа туған нəрестенің құрғақ қан дақтарын растау диа-
гностикасын жүргізу үшін жеткізуді қамтамасыз етеді. Қайта алынған құрғақ қан дақтары «Қайта 
фенилкетонурия» немесе «Қайта туа біткен гипотиреоз» белгілерімен жеке конверттерде 
неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық ұйымына жеткізіледі.

Растаушы диагностика (жаңа туған нəресте қанын қайта зерттеу) қанның үлгісі түскен 
сəттен бастап 36 сағат ішінде неонаталдық скринингтің екінші деңгейінің медициналық 
ұйымында жүргізіледі. 

Туа біткен гипотиреоз диагнозы расталған кезде бала диагнозды клиникалық-биохимия-
лық растау, амбулаториялық ем қабылдау жəне диспансерлік бақылауда болуы үшін 
«Эндокринология» мамандығы бойынша дəрігерге консультацияға жіберіледі.

(Жалғасы бар) 
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8528 72 300 1 – – – – – – – экран диагоналының өлшемі 42 см–ден 
аспайтын

16

8528 72 300 2 – – – – – – – экран диагоналының өлшемі 42 см–ден 
асатын, бірақ 52 см– ден аспайтын

16,7

8528 72 300 9 – – – – – – – өзгелері 16
8535 30 100 0 – – 72,5 кВ-тан аз кернеуге арналған 8,3
8535 30 900 1 – – – сыртқы аппаратурларды қосу үшін арналған 

тесіктерді бітеумен монтажды ернемектектеудің екеу-
ден кем емесін құрайтын алюминия қорытпасындағы 
корпусында 110 кВ кем емес, бірақ 550 кВ көп емес кер-
неуге арналған элегазды ажыратқыш, яғни ең көп де-
генде монтажды ернемектектеудің бірі ортасы 330 мм 
кем емес, бірақ 680 мм аспайтын шеңберлі диаметріне 
орналастырылған тесіктерін бітеуін құрайды 

8,3

8535 30 900 2 – – – сыртқы аппаратурларды қосу үшін арналған 
тесіктерді бітеумен монтажды ернемектектеудің екеу-
ден кем емесін құрайтын алюминия қорытпасындағы 
корпусында 110 кВ кем емес, бірақ 550 кВ көп емес кер-
неуге арналған элегазды айырғыш-жерлендіргіш, яғни 
ең көп дегенде монтажды ернемектектеудің екеуден ор-
тасы 330 мм кем емес, бірақ 680 мм аспайтын шеңберлі 
диаметріне орналастырылған тесіктерін бітеуін құрайды 

8,3

8535 30 900 3 – – – алюминия қорытпасындағы корпусында 110 кВ 
кем емес, бірақ 550 кВ көп емес кернеуге арналған 
элегазды жерлендіргіш, құрамында ең дегенде орта-
сы 330 мм кем емес, бірақ 680 мм аспайтын шеңберлі 
диаметріне орналастырылған сыртқы аппаратурлар-
ды қосу үшін арналған тесіктерді бітеумен монтажды 
ернемектектеудің екеуден кем емесі 

8,3

8535 30 900 9 – – – өзгелері 8,3
8536 10 100 0 – – 10 А-ден аспайтын ток күшіне арналған 8,3
8536 10 500 0 – – 10 А–дан асатын, бірақ 63 А–дан аспайтын ток 

күшіне арналған
9

8536 10 900 0 – – 63 А–дан асатын ток күшіне арналған 9
8536 20 100 8 – – – өзгелері 8,3
8536 20 900 8 – – – өзгелері 8,3
8536 30 100 0 – – 16 А-ден аспайтын ток күшіне арналған 8,3
8536 30 300 0 – – 16 А-ден асатын, бірақ 125 А-ден аспайтын ток 

күшіне арналған
8,3

8536 30 900 0 – – 125 А-ден асатын ток күшіне арналған 8,3
8536 49 000 0 – – өзгелері 8,3
8536 50 110 9 – – – – – өзгелері 3,3
8536 50 150 9 – – – – – өзгелері 3,3
8536 50 190 7 – – – – – өзгелері 3,3
8536 50 800 0 – – – өзгелері 3,3
8536 61 100 0 – – – қыздырғыш шамдарға арналған патрондар 8,3
8536 69 900 8 – – – – өзгелері 3,3
8536 90 010 0 – – электр тізбектеріне арналып алдын–ала 

құрастырылған элементтер
3,3

8539 10 000 1 – – азаматтық авиацияға арналған 4
8539 41 000 0 – – доғалық шамдар 13,3
8539 49 000 0 – – өзгелері: 13,3
8543 70 300 9 – – – өзгелері 3,3
8543 70 500 9 – – – өзгелері 3,3
8544 30 000 3 – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 4
8544 30 000 7 – – – өзгелері 8,3
8544 42 900 7 – – – – – өзгелері 3,3
8544 42 900 9 – – – – өзгелері 3,3
8544 49 910 1 – – – – – 80В аспайтын кернеуге 3,3
8544 49 930 1 – – – – – – 8701 – 8705 тауарлық позициялардағы мо-

торлы көлік құралдарын, олардың түйіндері мен агре-
гаттарын өнеркəсіптік құрастыруға арналған

3,3

8544 49 930 9 – – – – – – өзгелері 3,3
8605 00 000 2 – ең үлкен пайдалану жылдамдығы 140 км/сағ 

кем емес, бірақ 250 км/сағ кем темір жол электр 
поездарының құрамында қозғалуға арналған

9

8605 00 000 3 – – жолаушыларға арналған жатаржай орындарымен 
жабдықталған, ось бойынша буферлері 26400 мм, 
кузовтің (гофрсіз) сыртқы ені 2825 мм, арбашалардың 
бұрылу осьтарының аралық қашықтығы 19000 мм 
болатын жолаушыларды тасуға арналған темір жол 
вагондері

9

8605 00 000 5 – – – жоғарғы пайдалану жылдамдағы сағатына 200 км 
кем емес қозғалыс үшін арналған екі өз еркімен айна-
латын дөңгелектер бір дөңгелекті блогы бар, вагондар-
мейрамхана, вагондар-буфеттерді қосқандағы теміржол 
жолаушылар вагондары

9

8605 00 000 6 – – – жоғарғы пайдалану жылдамдағы сағатына 200 км 
кем емес қозғалыс үшін арналған екі өз еркімен айнала-
тын дөңгелектер екі дөңгелекті блогы бар, жабдықтар 
одан басқа өзгеде дизель-генераторлы қондыру, 
аккумуляторларлы батареялалар, компрессорлы 
қондыру жолаушылар пойызын теміржол техникалық 
қамтамасыз ету вагондары

9

8605 00 000 8 – – өзгелері 9
8606 99 000 0 – – өзгелері 9,6
8609 00 900 1 – – ішкі көлемі 42 м3– ден 43 м3– ге дейінгі контей-

нерлер
9

8609 00 900 9 – – өзгелері 9
8701 20 109 0 – – – өзгелері 10
8701 20 901 4 – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан астам 

уақыт өткен
10

8701 20 901 5 – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан аса-
тын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

10

8701 30 000 9 – – өзгелері 4
8701 91 100 0 – – – – жаңалары 3,3
8701 91 500 0 – – – – бұрын пайдаланылғандар 3,3
8701 91 900 0 – – – өзгелері 3,3
8701 92 100 0 – – – – жаңалары 3,3
8701 92 500 0 – – – – бұрын пайдаланылғандар 3,3
8701 92 900 0 – – – өзгелері 3,3
8701 93 100 0 – – – – жаңа 3,3
8701 93 500 0 – – – – бұрын пайдаланылғандар 3,3
8701 93 900 0 – – – өзгелері 3,3
8701 94 500 0 – – – – бұрын пайдаланылғандар 3,3
8701 94 900 0 – – – өзгелері 3,3
8701 95 500 0 – – – – бұрын пайдаланылғандар 3,3
8701 95 900 0 – – – өзгелері 3,3
8702 10 192 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен 
14

8702 10 199 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 
астам уақыт өткен

15

8702 10 199 5 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан аса-
тын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

15

8702 10 199 6 – – – – – – 4 экологиялық класты немесе одан жоғары, 
габариттік ұзындығы 11,5 м кем емес, жүргізушіні 
қосқанда 41– ден кем емес отыратын орындары бар, 
жол жүгін тиейтін бөлігінің көлемі 5 м3 кем емес жəне 
тек қана отырған жолаушылар мен олардың жол жүгін 
тасымалдауға арналған

15

8702 10 199 7 – – – – – – өзгелері 15
8702 10 999 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен
14

8702 10 999 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан аса-
тын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

14

8702 10 999 8 – – – – – – өзгелері 14
8702 20 192 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
14

8702 20 199 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

15

8702 20 199 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

15

8702 20 199 5 – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 
электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

15

8702 20 199 8 – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 
электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

15

8702 20 999 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

14

8702 20 999 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

14

8702 20 999 8 – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 
электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

14

8702 30 119 1 – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

13,3

8702 30 192 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

14

8702 30 199 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

14

8702 30 199 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

14

8702 30 199 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

14

8702 30 919 1 – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

14

8702 30 999 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

14

8702 30 999 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

14

8702 30 999 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 
қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 

14

8702 90 119 0 – – – – – өзгелері 13,3
8702 90 192 3 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен
14

8702 90 199 4 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 
астам уақыт өткен

14

8702 90 199 5 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан 
асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

14

8702 90 199 8 – – – – – – өзгелері 14
8702 90 319 0 – – – – – өзгелері 14
8702 90 399 3 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен
14

8702 90 399 4 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан 
асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

14

8702 90 399 8 – – – – – – өзгелері 14
8703 21 109 9 – – – – – өзгелері 15
8703 21 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен автомобильдер
23, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 21 909 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан аса-
тын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

19

8703 21 909 8 – – өзгелері 19
8703 22 109 1 – – – – – тұруга арналып жабдықталған моторлы көлік 

құралдары 
15

8703 22 109 9 – – – – – өзгелері 15
8703 22 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен автомобильдер
23, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 22 909 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан аса-
тын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

19

8703 22 909 8 – – – – – өзгелері 19
8703 23 110 0 – – – – тұруға арналып жабдықталған моторлы көлік 

құралдары
14

8703 23 194 0 – – – – – – қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 
1500 см³астам, бірақ 1800 см³ көп емес

19

8703 23 198 1 – – – – – – – қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 
1800 см³астам, бірақ 2300 см³ көп емес

19

8703 23 198 9 – – – – – – – өзгелері 19
8703 23 904 1 – – – – – – шығарылған кезінен бастап 7 жыл өткен 

автомобильдер
қозғалтқыш 

көлемінің 1 см3 
үшін 0,59 евро, 
бірақ 21,4-тен 
кем емес жəне 
22-тен көп емес

8703 23 904 2 – – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 жыл өткен, 
бірақ 7 жылдан аспаған автомобильдер

19

8703 23 904 9 – – – – – – өзгелері 19
8703 23 908 1 – – – – – – – шығарылған кезінен бастап 7 жыл өткен 

автомобильдер
қозғалтқыш 

көлемінің 1 см3 
үшін 0,59 евро, 
бірақ 21,4-тен 
кем емес жəне 
22-тен көп емес

8703 23 908 2 – – – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 жыл өткен, 
бірақ 7 жылдан аспаған автомобильдер

19

8703 23 908 3 – – – – – – – өзгелері 19
8703 23 908 7 – – – – – – – шығарылған кезінен бастап 7 жыл өткен 

автомобильдер
қозғалтқыш 

көлемінің 1 см3 
үшін 0,59 евро, 
бірақ 21,4-тен 
кем емес жəне 
22-тен көп емес

8703 23 908 8 – – – – – – – шығарылған кезінен бастап 5 жыл өткен, 
бірақ 7 жылдан аспаған автомобильдер

19

8703 23 908 9 – – – – – – – өзгелері 19
8703 24 109 1 – – – – – 4200 см3 астам, қозғалтқыш цилиндрінің 

жұмыс көлемімен жүріп өту мүмкіндігі жоғары автомо-
биль, атауы осы топтағы Еуразиялық экономикалық 
одақтың қосымша 6-түсіндірмесінде

15

8703 24 109 9 – – – – – өзгелері 15
8703 24 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен автомобильдер
23, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 24 909 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан аса-
тын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

19

8703 24 909 8 – – – өзгелері 19
8703 31 109 0 – – – өзгелері 19
8703 31 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен автомобильдер
23, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 31 909 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан аса-
тын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

19

8703 31 909 8 – – – өзгелері 19
8703 32 110 0 – – – – тұруға арналып жабдықталған моторлы көлік 

құралдары
15

8703 32 199 0 – – – – өзгелері 15
8703 32 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен автомобильдер
23, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 32 909 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан аса-
тын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

19

8703 32 909 8 – – – – – өзгелері 19
8703 33 110 0 – – – – – тұруға арналып жабдықталған моторлы көлік 

құралдары
15

8703 33 199 0 – – – – – өзгелері 15
8703 33 909 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен автомобильдер
23, қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 33 909 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан аса-
тын, бірақ 7 жылдан аспайтын автомобильдер

19

8703 33 909 8 – – – – өзгелері 19
8703 40 109 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 109 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 40 109 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 209 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 40 209 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 209 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 40 209 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 209 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 40 209 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 309 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 40 309 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 309 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 40 309 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 409 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 40 409 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 409 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 40 409 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 409 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 40 409 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 510 1 – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
14

8703 40 510 9 – – – – – өзгелері 4
8703 40 592 1 – – – – – – – іштен қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 40 592 9 – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 599 1 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 40 599 2 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 599 8 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 40 599 9 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 602 1 – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,59 евро, 
бірақ 21,4-тен 
кем емес жəне 
22-тен көп емес

8703 40 602 2 – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 602 3 – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 40 602 4 – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 602 8 – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 40 602 9 – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 603 1 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,59 евро, 
бірақ 21,4-тен 
кем емес жəне 
22-тен көп емес

8703 40 603 2 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 603 3 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 40 603 4 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 603 8 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 40 603 9 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 609 1 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,59 евро, 
бірақ 21,4-тен 
кем емес жəне 
22-тен көп емес

8703 40 609 2 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 609 3 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 40 609 4 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 609 8 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 40 609 9 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 40 709 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 40 709 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 709 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 40 709 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 809 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 40 809 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 809 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 40 809 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 40 809 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 40 809 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 109 1 – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 50 109 9 – – – – – өзгелері 4
8703 50 209 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 50 209 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 209 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 50 209 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 209 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 50 209 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 310 1 – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 50 310 9 – – – – – өзгелері 4
8703 50 399 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 50 399 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 409 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 50 409 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 409 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 50 409 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 409 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 50 409 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 510 1 – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 50 510 9 – – – – – өзгелері 4
8703 50 599 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 50 599 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 609 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 50 609 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 609 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 50 609 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 50 609 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 50 609 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 109 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 109 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 60 109 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 209 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 60 209 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 209 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 60 209 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 209 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 60 209 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 309 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 60 309 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 309 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 60 309 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 409 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 60 409 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 409 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 60 409 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 409 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 60 409 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 510 1 – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
14

8703 60 510 9 – – – – – өзгелері 4
8703 60 592 1 – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 60 592 9 – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 599 1 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 60 599 2 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 599 8 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 60 599 9 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 602 1 – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,59 евро, 
бірақ 21,4-тен 
кем емес жəне 
22-тен көп емес

8703 60 602 2 – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 602 3 – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 60 602 4 – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 602 8 – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 60 602 9 – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 603 1 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,59 евро, 
бірақ 21,4-тен 
кем емес жəне 
22-тен көп емес

8703 60 603 2 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 603 3 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 60 603 4 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 603 8 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 60 603 9 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 609 1 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,59 евро, 
бірақ 21,4-тен 
кем емес жəне 
22-тен көп емес

8703 60 609 2 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 609 3 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 60 609 4 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 609 8 – – – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты 

электр қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары 
қуатынан көп 

19

8703 60 609 9 – – – – – – – – өзгелері 4
8703 60 709 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 60 709 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 709 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 60 709 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 809 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 60 809 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 809 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 60 809 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 60 809 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 60 809 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 109 1 – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 70 109 9 – – – – – өзгелері 4
8703 70 209 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 70 209 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 209 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 70 209 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 209 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 70 209 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 310 1 – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 70 310 9 – – – – – өзгелері 4
8703 70 399 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 70 399 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 409 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 70 409 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 409 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 70 409 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 409 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 70 409 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 510 1 – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 70 510 9 – – – – – өзгелері 4
8703 70 599 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
15

8703 70 599 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 609 1 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп
23, бірақ 

қозғалтқыш 
көлемінің 1 см3 
үшін 0,76 евро-
дан кем емес

8703 70 609 2 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 609 3 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 70 609 4 – – – – – – өзгелері 4
8703 70 609 8 – – – – – – іштен жану қозғалтқыштарының қуаты электр 

қозғалтқышының 30 минуттық ең жоғары қуатынан көп 
19

8703 70 609 9 – – – – – – өзгелері 4
8703 80 000 2 – – – M1 немесе M1G санатындағы жеңіл автомо-

бильдер
4

8703 80 000 9 – – – өзгелері 4
8703 90 009 0 – – өзгелері 4
8704 10 102 2 – – – – осьтерінің саны екіден аспайтын 4
8704 10 102 9 – – – – – өзгелері 4
8704 10 108 0 – – – өзгелері 4
8704 10 900 0 – – өзгелері 4
8704 21 390 3 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен
14

8704 21 990 3 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 
астам уақыт өткен

14

8704 22 910 8 – – – – – өзгелері 13,3
8704 22 990 4 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен
13,3

8704 23 990 4 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 
астам уақыт өткен

13,3

8704 31 100 0 – – – жоғары радиоактивті материалдарды арнаулы 
тасымалдауға арналған

11,7

8704 31 390 3 – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 
астам уақыт өткен

13,3

8704 31 390 4 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан 
асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

13,3

8704 31 390 8 – – – – – өзгелері 13,3
8704 31 910 0 – – – – жаңа 10
8704 31 990 3 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен 
15

8704 31 990 4 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан 
асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

13,3

8704 31 990 8 – – – – өзгелері 13,3
8704 32 100 0 – – – жоғары радиоактивті материалдарды арнаулы 

тасымалдауға арналған
13,3

8704 32 910 1 – – – – – тиеу-түcipy құрылғыларымен жабдықталған, 
ағаштар жиналған жерден орман тиейтін бекетке дейін 
немесе орман таситын жолға дейін тасуға арналған 
(«форвардер» тіпті) көлік құралдары

13,3

8704 32 910 9 – – – – өзгелері 13,3
8704 32 990 4 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 7 жылдан 

астам уақыт өткен 
15

8704 32 990 5 – – – – – – шығарылған уақытынан бастап 5 жылдан 
асатын, бірақ 7 жылдан аспайтын уақыт өткен

15

8704 32 990 7 – – – – өзгелері 15
8705 10 009 1 – – – жаңа 9,6
8705 10 009 5 – – – бұрын пайдаланылған: 9,6
8705 40 000 1 – – жаңа 14
8705 40 000 5 – – бұрын пайдаланылған: 14
8705 90 300 5 – – – бұрын пайдаланылған: 10
8705 90 800 2 – – – – бұрын пайдаланылғандар 13
8706 00 190 9 – – – өзгелері 13,6
8706 00 910 9 – – – өзгелері 13,6
8706 00 990 9 – – – өзгелері 13,6
8707 10 900 0 – – өзгелері 14
8707 90 100 0 – – бір білікті, 8701 10 субпозициясында көрсетілген 

тракторларды; 8704 тауар позициясының қысымнан 
жанатын поршеньді іштен жану қозғалтқыштары 
бар (дизельмен немесе жартылай дизельмен) жəне 
қозғалтқыш цилиндрінің жұмыс көлемі 2500 см³ немесе 
от ұшқынынан жанатын ішкі поршеньді қозғалтқышы 
бар жəне қозғалтқыш цилиндрлерінің жұмыс көлемі 
2800 см³ көп емес көлік құралдарын; 8705 арнайы тауар 
позициясының моторлы көлік құралдарын өнеркəсіптік 
құрастыру үшін

14

8707 90 900 1 – – – жалпы салмағы 20 тоннадан асатын жүк 
автомобилдерін жинауға арналған кабиналар

14

8708 50 550 9 – – – – – өзгелері 4
8708 80 350 2 – – – – – мынадай сипаттамасы бар кіші литражды 

автомобильдердің: ең жоғары күші Н (кгс): қысымы 235 
– 280, қайтуы 1150 – 1060

5

8708 80 550 9 – – – – өзгелері 4
8708 91 200 9 – – – – бөліктері5) 4
8708 91 990 9 – – – – – – өзгелері 4
8708 95 910 9 – – – – – өзгелері 4
8710 00 000 0 Қару-жарағы бар немесе жоқ, танкілер мен басқа да 

өздігіне жүретін əскери бронды көлік құралдары жəне 
олардың бөлшектері

19

8801 00 100 1 – – азаматтық 8
8801 00 100 9 – – өзгелері 8
8801 00 900 1 – – азаматтық 8
8801 00 900 9 – – өзгелері 8
8802 12 000 9 – – – өзгелері 15
8802 40 001 6 – – – – өзгелері 12,5
8802 40 001 8 – – – – өзгелері 12,5
8802 40 003 4 – – – – өзгелері 12,5
8802 40 003 6 – – – – өзгелері 12,5
8802 40 003 9 – – – басқалар 12,5
8802 40 004 5 – – – – өзгелері 12,5
8802 40 004 9 – – – басқалар 12,5
8802 40 009 5 – – – – өзгелері 12,5
8802 40 009 8 – – – – өзгелері 12,5

8803 90 100 0 – – батпырауықтар 4
8803 90 200 0 – – ғарыштық аппараттар (спутниктерді қосқанда) 4
8803 90 300 0 – – қосалқыорбиталдық жəне ғарыштық ұшырғыш ра-

кеталар
4

8803 90 900 0 – – басқалар 4
8805 10 100 0 – – ұшатын аппараттардың бастапқы құрал– жабдығы 

жəне оның бөлшектері
14

8805 10 900 0 – – өзгелері 14
8805 21 000 0 – – əуелік соғысқа еліктеуіштер жəне оның бөлшектері 12
8805 29 000 8 – – – өзгелері 12
8905 20 000 0 – жүзетін немесе су астында жүмыс істейтін бұрғы не-

месе пайдаланылмалы платформа 
15

9001 90 000 1 – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
9002 90 000 1 – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 4
9005 10 000 0 – бинокльдер 5
9006 40 000 0 – түсiргенде бiрден дайын сурет шығаратын фото-

камералар
5

9006 99 000 0 – – өзгелері 8,3
9008 50 000 0 – фотоүлкейткiштер жəне бейнелерді кiшiрейте отырып 

проекциялауға арналған жабдықтар
8,3

9010 90 000 0 – бөлшектер мен керек-жарақтар 3,3
9014 10 000 0 – бағытты айқындауға арналған компастар 4
9015 30 100 0 – – электронды 10
9015 30 900 0 – – өзгелері 10
9017 20 100 0 – – сызуға арналған өзгелері құралдар 6,7
9017 20 390 0 – – белгілеуге арналған құралдар 6,7
9017 90 000 9 – – өзгелері 7,5
9018 41 000 0 – – өзге де стоматологиялық құрал-жабдықтармен бір 

негізге біріктірілген не біріктірілмеген бормашиналар
4

9018 49 100 0 – – – бормашиналарда қолдануға арналған борлар, 
дискілер, ұштар жəне щеткалар

4

9018 49 900 0 – – – өзгелері 4
9018 50 900 0 – – оптикалық 4
9018 90 500 1 – – – қанды, қан алмастырғыштар мен инфузиялық 

ерітінділерді алуға жəне құюға арналған жүйелер
4

9019 10 900 1 – – – гидpомассажды ванналар жəне сусебер каби-
налар

4

9021 21 100 0 – – – пластмассалардан жасалған 4
9021 40 000 0 – есту аппараттары, бөлшектері мен керек-

жарақтарынан тыс
4

9021 50 000 0 – жүрек ширатқыштар, бөлшектері мен керек-
жарақтардан тыс

4

9021 90 100 0 – – есту аппараттарына бөлшектер мен керек-жарақтар 4
9021 90 900 1 – – – қан тамырлы стент 4
9021 90 900 9 – – – өзгелері 4
9025 11 200 1 – – – – медициналық 4
9025 11 200 9 – – – – өзгелері 4
9025 11 800 0 – – – өзгелері 4
9025 19 200 0 – – – электронды 4
9025 19 800 9 – – – – өзгелері 4
9025 80 200 0 – – басқа аспаптарымен біріктірілмеген барометрлер 4
9025 80 400 0 – – – электронды 4
9025 80 800 0 – – – өзгелері 4
9028 90 900 0 – – өзгелері 4
9029 10 000 1 – – 8701-8705 тауар позицияларындағы моторлы көлік 

құралдарын, олардың түйіндері мен агрегаттарын 
өнеркəсіптік құрастыруға арналған5)

4

9029 20 380 1 – – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
9030 10 000 0 – иондаушы сəулелердi аңғару мен өлшеуге арналған 

аспаптар мен аппаратуралар
4

9030 20 100 0 – – электронды–сəулелі 4
9030 20 910 0 – – – электронды 4
9030 20 990 0 – – – өзгелері 4
9030 31 000 0 – – жазатын құрылғылары жоқ əмбебап өлшегіш 

аспаптар
4

9030 33 100 0 – – электронды 4
9030 33 910 0 – – – – вольтметрлер 4
9030 33 990 0 – – – – өзгелері 4
9032 10 200 0 – – электронды 4
9032 10 810 0 – – – электрлік іске қосу құрылғысы бар 4
9032 10 890 0 – – – өзгелері 4
9032 20 000 0 – маностаттар 4
9104 00 000 2 – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
9104 00 000 8 – өзгелері 4
9109 10 000 0 – электр арқылы iске қосылатын 4
9109 90 000 1 – – ені мен диаметрі 50 мм аспайтын азаматтық əуе 

кемелеріне арналған 
4

9401 20 000 9 – – өзгелері 12
9401 40 000 0 – саяжайлық немесе серуендiктi қоспағанда, төсекке 

өзгеретiн, отыруға арналған жиhаз
15

9401 61 000 0 – – қапталған жиhаз 15
9401 69 000 0 – – өзгелері 15
9401 79 000 9 – – – өзгелері 15
9401 80 000 9 – – өзгелері 15
9401 90 300 0 – – – ағаштан 12
9402 10 000 1 – – стоматологиялық креслолар жəне 

олардың бөлшектерi
4

9402 10 000 9 – – өзгелері 4
9402 90 000 0 – өзгелері 4
9403 10 580 1 – – – – сызуға арналған үстелдер (9017 көрсетілген тау-

ар позициясынан өзгелері) 
15

9403 10 980 1 – – – – сызуға арналған үстелдер (9017 көрсетілген тау-
ар позициясынан өзгелері) 

15

9403 20 200 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
9403 20 200 9 – – – өзгелері 14
9403 20 800 1 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
9403 30 110 0 – – – жазу үстелдері 15
9403 30 190 0 – – – өзгелері 15
9403 30 910 0 – – – есіктермен, сырғытпалармен немесе жабылатын 

тақтайлармен жабдықталған; құжаттарды сақтайтын 
шкафтар, картотекалық жəне өзге де шкафтар

15

9403 30 990 0 – – – өзгелері 15
9403 40 100 0 – – асханалық, секциялық жиһаз 15
9403 40 900 0 – – өзгелері 15
9403 50 000 1 – – əкелінетін елде франко– шекара шартымен 1 кг 

брутто салмағының құны 1,8 евродан аспайтын 
15

9403 60 100 1 – – – əкелінетін елде франко– шекара шартымен 1 кг 
брутто салмағының құны 1,8 евродан аспайтын 

15

9403 60 900 1 – – – əкелінетін елде франко– шекара шартымен 1 кг 
брутто салмағының құны 1,8 евродан аспайтын

15

9403 70 000 1 – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 4
9403 82 000 0 – – бамбуктан жасалған 15
9403 83 000 0 – – ротангтан жасалған 15
9403 90 100 0 – – металдан жасалған 10
9403 90 300 0 – – ағаштан жасалған 10
9403 90 900 0 – – өзге де материалдардан 10
9404 10 000 0 – матрацтық негiздер 14
9404 21 100 0 – – – резеңкеден жасалған 14
9404 21 900 0 – – – пластмассадан жасалған 14
9404 29 100 0 – – – серіппелі 14
9404 29 900 0 – – – өзгелері 14
9404 30 000 0 – ұйықтайтын қаптары 14
9404 90 100 0 – – мамық немесе қауырсынды 14
9405 10 210 1 – – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 4
9405 10 400 1 – – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 4
9405 10 400 2 – – – – – – азаматтық əуелік кемелерге арналған5) 4
9405 10 500 1 – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 4
9405 10 910 1 – – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 4
9405 10 980 1 – – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 4
9405 10 980 2 – – – – бағалы емес металлдардан жасалған, 

азаматтық əуелік кемелерге арналған5)
4

9405 20 110 9 – – – – өзгелері 15
9405 20 400 4 – – – – – пластмассадан жасалған 15
9405 92 000 1 – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 4
9405 92 000 2 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 9405 10 неме-

се 9405 60 субпозицияларындағы бұйымдар бөлшегі
4

9405 99 000 1 – – – медициналық мақсаттарға арналған4) 4
9405 99 000 2 – – – азаматтық əуе кемелеріне арналған 9405 10 неме-

се 9405 60 субпозицияларындағы бағалы емес метал-
дардан жасалған бұйымдар 

4

9503 00 100 9 – – өзгелері 9
9503 00 290 0 – – бөлшектері мен заттары 9
9503 00 300 0 – рельстердi, бағдаршамдарды жəне олардың өзге де 

заттарын қоса алғанда электр поездары; кiшiрейтiлген 
көлемдегi («масштабты») модельдерді жинастыруға 
арналған элементтердiң жиынтықтары

9

9503 00 350 0 – – пластмассадан жасалған 9
9503 00 390 0 – – өзге материалдардан жасалған 9
9503 00 490 0 – – өзгелері 9
9503 00 550 0 – музыкалық ойыншық аспаптар мен құрылғылар 9
9503 00 610 0 – – ағаштан жасалған 9
9503 00 690 0 – – өзгелері 9
9503 00 700 0 – өзге де жиынтықтардағы немесе жинақтардағы 

ойыншықтар
9

9503 00 750 0 – – пластмассадан жасалған 9
9503 00 790 0 – – өзге материалдардан жасалған 9
9504 20 000 1 – – столы для бильярдқа арналған үстел (аяғымен не-

месе аяқсыз)
9

9504 20 000 9 – – өзгелері 9
9504 30 200 1 – – – флипперлер 9
9504 30 900 0 – – бөлшектер 9
9504 40 000 0 – ойын карталары 9
9504 50 000 1 – –телевизиялық қабылдағышты қолдана отырып бей-

не ойындар
9

9504 50 000 2 – – электpонды ойындар 9
9504 90 800 1 – – – казиноға орналған үстелдер мен бұйымдар 9
9506 99 100 0 – – – доптардан басқа крикет пен полоға арналған 

мүкəммал
8,3

9601 10 000 0 – өңделген пiл сүйегi жəне одан жасалған бұйымдар 13,8
9601 90 000 0 – өзгелері 14
9603 10 000 0 – бiрiктiрiп байланған шыбықтардан немесе өзгелері 

да табиғи материалдардан жасалған, сабы бар немесе 
сабы жоқ сыпырғыштар мен щеткалар

14

9603 29 800 0 – – – өзгелері 9
9603 30 100 0 – – көркемсурет қылқаламдары мен жазуға арналған 

қылқаламдар
14

9603 30 900 0 – – косметиканы жағуға арналған қылқаламдар 14
9603 40 900 0 – – бояуға арналған маляр жастықшалары мен 

білікшелері
14

9603 50 000 9 – – өзгелері 14
9604 00 000 0 Қол елеуіштері мен електерi 14
9605 00 000 0 Жеке гигиена үшiн пайдаланылатын, тiгуге немесе 

киімдер мен аяқ киiмдердi тазалауға арналған жол 
жиынтықтары

14

9606 10 000 0 – батырмалар, түймелеу-iлмектерi жəне 
олардың бөлiктерi

14

9606 21 000 0 – – тоқыма жабындысы жоқ, пластмассадан жасалған 14
9606 22 000 0 – – тоқыма жабындысы жоқ, қымбат бағалы емес ме-

талдан жасалған
14

9607 11 000 0 – – тiстерi қымбат бағалы емес металдардан жасалған 14
9607 20 100 0 – – қымбат бағалы емес металдардан, қымбат бағалы 

емес метелдардан жасалған тістері бар жіңішке таспа-
ларды қоса алғанда

14

9607 20 900 0 – – өзгелері 14
9616 10 100 0 – – гигиеналық мақсаттарға арналған тозаңдатқыштар 14
9616 10 900 0 – – қондырғылары мен бастиектерi 14
9616 20 000 0 – косметикалық немесе иіс заттарды жағуға арналған 

мамықшалар мен жастықшалар
14

9618 00 000 0 Тiгiншiлерге арналған манекендер жəне өзге де ма-
некендер; манекен-автоматтар жəне витриналар-
ды безендiруге арналған өзге де жылжымалы заттар

14

9619 00 500 1 – – – машинкада немесе қолмен тоқылған тоқыма 1 кг үшін 0,61 
евро

9619 00 890 1 – – – – қағаз массадан, қағаздан, целлюлоз мақта неме-
се целлюлоз талшықтарынан тоқылған мата

4

Ескертпе:
1 Тізбеде белгіленген мөлшерлемелер бойынша əкелінген тауарлардың əкелінуін жəне 

айналымын əкімшілендіру Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 9 желтоқсандағы 
заңымен ратификацияланған Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағына тауар-
ларды əкелу мен олардың айналысының кейбір мəселелері туралы хаттаманың ережелеріне 
сəйкес жүзеге асырылады.

2 Кедендiк əкелу баждары мөлшерлемелерін қолдану мақсаты үшiн тауарлар Еуразиялық 
экономикалық одақтың сыртқы экономикалық қызметі тауар номенклатурасының (бұдан əрі – 
ЕАЭО СЭҚ ТН) кодтарымен ғана айқындалады.

3 Егер осы Тізбемен белгіленген кедендік əкелу баж мөлшерлемесі Еуразиялық 
экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік тарифінде белгіленген кедендік əкелу баж 
мөлшерлемесінен жоғары болса, Еуразиялық экономикалық одақтың Бірыңғай кедендік 
тарифінде белгіленген кедендік əкелу баж мөлшерлемесі қолданылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 11 қа-
занда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №15881 
болып енгізілді.

(Соңы. Басы 47-бетте) 


