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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 6 қараша               №156               Астана қаласы 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, байланыс 
статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды 
толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 45, 46-нөмірлерде)

2) мекемелер мен ұйымдардың таңбалау машиналарымен өңделетін жазбаша 
хат-хабарлары үшін төлем;

3) пошта жөнелтілімдері үшін қосымша (пошта маркаларымен төленбеген) пошта 
жөнелтілімдері үшін алым. 

Құндық мəндегі жазбаша хабарламаларда бандерольдер жəне ұсақ пакеттер 
ескерілмейді, 2-бөлімнің 1.3-жолы бойынша, ал заттай мəнде 3-бөлімнің 10 жəне 
12-жолдары бойынша көрсетіледі.

1.3-жол бойынша жіберілімдер жəне бандерольдермен байланысты пошта қызметтері 
халық пен ұйымдарға көрсетілген жіберілімдерді (қарапайым, құндылығы жарияланған), 
бандерольдер мен ұсақ пакеттерді жөнелту бойынша қызметтер көлемінен, түбіртек ха-
барламаларды, зейнетақылық үзінді көшірмелерді (EMS жөнелтілімдерін жəне арнаулы 
байланыс жөнелтілімдерін қоспағанда) жеткізу көлемін қамтиды. 

Пошталық EMS қызметтері 1.5.1-жол бойынша EMS жеделдетілген пошта арқылы 
алушының үйіне «есіктен есікке дейінгі» пошталық жөнелтілімдер қызметтерінің 
көлемін қамтиды. 

1.5.2-жол бойынша арнаулы пошта байланысы қызметтері («Ерекше маңызды», 
«Өте құпия», «Құпия») пакеттік жəне жіберілімдік хат-хабарларды, бағалы жəне аса 
бағалы жөнелтілімдерді, қымбат жəне сирек кездесетін металдар, асыл тастар жəне 
олардан жасалған бұйымдар, ақша белгілері, техникалық құжаттамалар, аспаптар, 
Қазақстан Республикасы заңымен қорғалатын мемлекеттік құпия мен құпиялардың 
өзге де түрлерін қамтитын аппаратуралары бар жөнелтілімдерді қабылдау, өңдеу, 
тасымалдау жəне жеткізу бойынша қызметтер көлемін қамтиды. 

1.5.3-жол бойынша ірі көлемді пошта жөнелтілімдерін жеткізу бойынша пошта 
қызметтері ірі көлемді жəне ауыр салмақты жіберілімдерді қабылдау, өңдеу жəне 
жеткізу бойынша көлемдерін қамтиды.

1.5.4-жол бойынша пошталық «Директ-мейл» қызметтері жарнамалық материал-
дарды жеткізу, мекенжайлы жəне мекенжайсыз тарату бойынша көлемдерді қамтиды. 
Жарнамалық материалдарға жарнамалық немесе қызметі туралы өзге де ақпараттары 
бар, немесе тапсырыс беруші компания көрсететін қызметтерден не өнімдерден 
тұратын парақшалар, буклеттер, плакаттар, кітапшалар, тізбелер, журналдар, газеттер 
немесе басқа материалдар жатады.

5. 3-бөлімнің 1-жолында ішкі жəне халықаралық, шығыс, кіріс жəне транзиттік га-
зеттер жəне басқа да мерзімді басылымдар саны есепке алынады.

2-жолда барлық қарапайым жəне тіркелетін (тапсырыспен келген жəне құндылығы 
жазылған), ішкі жəне халықаралық (шығыс, кіріс жəне транзиттік) жазбаша хат-хабарлар 
жөнелтілімдері: хаттар, пошталық карточкалар, аэрограммалар, секограммалар, 
сондай-ақ қосымша төленетін жазбаша хат-хабарлар, жеткізілген түбіртек хабарла-
малар, зейнетақылық үзінді көшірмелер есепке алынады.

3-жолда барлық қарапайым ішкі жəне халықаралық (шығыс жəне кіріс) қарапайым 
жазбаша хат-хабарлары бар жөнелтілімдер: хаттар, пошталық карточкалар, аэро-
граммалар, секограммалар, сондай-ақ қосымша төленетін жазбаша хат-хабарлар, 
жеткізілген түбіртек хабарламалар, зейнетақылық үзінді көшірмелер есепке алынады. 

3.1-жолда қабылданған, өңделген жəне тапсырылған қарапайым жазбаша хат-
хабарлардың (шығыс жəне кіріс) халықаралық жөнелтілімдердің: хаттар, пошталық 
карточкалар, аэрограммалар, секограммалар, сондай-ақ қосымша төленетін жазбаша 
хат-хабарлар саны есепке алынады. 

4-жолда тапсырыспен келген пошталық ішкі жəне халықаралық жазбаша хат-
хабарлардың (шығыс жəне кіріс) жіберушіге түбіртек берумен қабылданатын жəне 
алуға оның қол қоюымен мекенжайға берілетін, 4.1-жолда соның ішінде халықаралық 
пошталық жөнелтілімдер есепке алынады. 

5-жолда құндылығы жазылған өңделген, тапсырылған жəне жеткізілген, яғни жіберушімен 
белгіленетін, жұмсалған қаражат құнын бағалаумен жазбаша, 5.1-жолда соның ішінде 
халықаралық хат-хабарлар жөнелтілімдерінің (шығыс жəне кіріс) саны есепке алынады. 

Құндылығы жазылған жазбаша хат-хабарларға жіберуші жəне адресат үшін белгілі 
құндылығын көрсететін құжаттардың, бағалы қағаздардың жіберілетін түпнұсқалары 
жəне басқа да осыған ұқсас құжаттар жатады.

6-жолда жіберушіден қағаз немесе магнитті жеткізгіште қабылданатын, қашықтыққа 
электрондық жолмен жіберілетін, техникалық жəне желілік ресурстардың құрылымы 
жəне мүмкіндіктерімен белгіленетін жəне адресатқа физикалық немесе электронды 
нысанда жеткізілетін гибридтік поштаның ішкі хабарламаларының (шығыс жəне кіріс) 
саны есепке алынады. Мұның өзінде, физикалық нысандағы хабарламалар мекенжайға 
жазбаша хат-хабар ретінде жапсырылған түрде тапсырылады. 

7-жолда қабылданған, өңделген жəне жіберілген «М» халықаралық арнайы 
қаптарының саны есепке алынады.

«М» арнайы қаптары деп бір жіберушімен бір адресатқа жолданатын баспа 
өнімдерінен тұратын халықаралық пошта жөнелтілімдері (мерзімді баспасөз басылым-
дары, кітаптар, кассеталар, осы баспа өнімдерін сүйемелдейтін дискілер) ұғынылады.

8-жолда ішкі жəне халықаралық (шығыс, кіріс жəне транзиттік) жіберілімдер 
(қарапайым жəне құндылығы жарияланған) есепке алынады.

9-жолда халықаралық жіберілімдер (шығыс, кіріс) саны есепке алынады.
10-жолда бандерольдер: қарапайым жəне тапсырысты (ішкі жəне халықаралық) 

жəне құндылығы жарияланған (ішкі), шығыс, кіріс жəне транзиттік есепке алынады.
11-жолда халықаралық бандерольдер (шығыс жəне кіріс) саны есепке алынады.
12-жолда шығыс (тапсырысты) кіріс жəне транзиттік (қарапайым жəне тапсырысты) 

ұсақ пакеттер (шығыс, тапсырысты) саны есепке алынады.
13-жолда жеделдетілген пошта жөнелтілімдері: пакеттер (2 килограммға дейінгі 

салмақтағы құжаттардан тұратын жөнелтілімдер) жəне жіберілімдер (тауарлар-
дан, сондай-ақ 2 килограмм жəне одан жоғары салмақтағы құжаттардан тұратын 
жөнелтілімдер), ішкі жəне халықаралық (шығыс, кіріс жəне транзиттік) есепке алынады.

14-жолда халықаралық жедел пошта жөнелтілімдері (шығыс, кіріс) есепке алынады.
15-жолда арнаулы байланыс жөнелтілімдері есепке алынады: қарапайым па-

кеттер жəне жіберілімдер, мемлекеттік органдар мен ұйымдардың, оның ішінде ішкі 
жəне Тəуелсіз мемлекеттер достығы (ТМД) елдеріне жөнелтілетін (шығыс, кіріс жəне 
транзиттік) аса маңызды жазбаша хат-хабарлардан тұратын, маңыздылық белгілері 
əртүрлі тіркелетін пакеттер, жіберілімдер, метиздер.

16-жолда халықаралық арнаулы байланыс (шығыс, кіріс) жөнелтілімдері есепке 
алынады.

17-жолда ішкі ірі көлемді жіберілімдер (шығыс, кіріс жəне транзиттік) жөнелтілімдері 
есепке алынады.

18-жолда «Директ-мейл» жарнамалық материалдарды (шығыс, ішкі) жеткізу есеп-
ке алынады.

6. 4-бөлімнің 1-жолында тікелей тұтынушыларға байланыс қызметін көрсететін, 
тұрақты орналасқан орны бар жəне кесте бойынша тұрақты жұмыс істейтін, пошта 
байланысы стационарлық бөлімшелерінің саны есепті жылдың соңына көрсетіледі. 

2-жолда тікелей тұтынушыларға пошта жөнелтілімдерін жеткізуді, сондай-ақ олар 
толық немесе толық емес жұмыс аптасында, толық немесе толық емес жұмыс күнінде 
жұмыс істейтініне қарамастан, пошта алмасуын жəне оны алып жіберуді жүзеге асы-
ратын пошташылардың жалпы саны жыл соңына көрсетіледі. 

3-жолда есепті жыл соңына пошта байланысы операторлары пайдаланатын дербес 
компьютерлердің (бұдан əрі – ДК) жалпы саны көрсетіледі. 

3.1-жолда есепті жыл соңына пошта байланысы саласында деректерді жинау, 
сақтау, өңдеу жəне тапсыру қызметтерін ұсыну процестерін жəне басқа да процестерді 
қолдауға арналған тікелей пошта байланысының ақпараттық жүйелерінде пайдаланы-
латын ДК-ның жалпы саны көрсетіледі.

3.2-жолда есепті жыл соңына Интернет желісіне ұжымдық қосылу пунктілеріндегі 
ДК-ның саны көрсетіледі. 

4-жолда пошта байланысы операторларына тиесілі немесе оларға тиесілі еместігіне 
қарамастан, есепті жылы поштаны тасымалдауда қатысатын автомобильдердің жалпы 
саны көрсетіледі. Байланыс ұйымдарына жататын, бірақ пошта тасымалдауға пайда-
ланылмайтын автомобильдер есепке алынбайды.

7. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, 
қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін 
көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы 
Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) 
бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 
1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

8. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

9. Ескертпе: Х – бұл позиция толтыруға жатпайды.
10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Пошта жəне курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтерінің көлемі 

туралы ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін; 
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін; 
1-жол = 1.1-1.5-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
1.2-жол = 1.2.1-1.2.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
1.3-жол = 1.3.1-1.3.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
1.5-жол ≥ 1.5.1-1.5.4-жолдар ∑ əрбір бағандар үшін.
2) 3-бөлім. «Пошта жəне курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтері туралы 

ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жолдар үшін;
1-жол = 1.1-1.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
2-жол = 2.1-2.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
2-жол ≥ 3-5-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
3-жол ≥ 3.1-жолдан əрбір баған үшін; 
4-жол ≥ 4.1-жолдан əрбір баған үшін;
5-жол ≥ 5.1-жолдан əрбір баған үшін; 
6-жол ≥ 6.1-6.2-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
8-жол ≥ 8.1-8.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
8-жол ≥ 9-жолдан əрбір баған үшін; 
10-жол = 10.1-10.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
10-жол ≥ 11-жолдан əрбір баған үшін; 
12-жол = 12.1-12.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
13-жол = 13.1-13.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
13-жол ≥ 14-жолдан əрбір баған үшін; 
15-жол = 15.1-15.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
15-жол ≥ 16-жолдан əрбір баған үшін; 
17-жол = 17.1-17.3-жолдар ∑ əрбір баған үшін.
3) 4-бөлім. «Пошта қызметінің негізгі сипаттамалары туралы ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін; 
3-жол ≥ 3.1-3.2-жолдар ∑ əрбір баған үшін.
4) 5-бөлім. «Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) 

көлемі туралы ақпарат»:
1-жол = барлық жолдар ∑. 
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в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
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Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 191112183
Код статистической формы 191112183

2-байланыс   Байланыс қызметтері туралы есеп
2-связь             Отчет об услугах связи

Жылдық  Есепті кезең             жыл
Годовая  Отчетный период          год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 61 - байланыс кодына 
сəйкес негізгі немесе қосалқы экономикалық қызмет түрлеріне ие заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық немесе оқшауланған бөлімшелері, сондай-
ақ тізім бойынша дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляется юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными 
подразделениями, имеющими основной или вторичный виды экономической деятель-
ности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности 61 
– связь, а также индивидуальными предпринимателями по списку

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 31 наурызға (қоса алғанда) дейін 
Срок представления – до 31 марта (включительно) после отчетного периода

ЖСН коды 
код ИИН 

БСН коды
код БИН 

1. Байланыс қызметін көрсетудің нақты орнын 
көрсетіңіз (кəсіпорынның жəне дара кəсіпкердің
тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, 
елді мекен    
Укажите фактическое место оказания услуг связи 
(независимо от места регистрации предприятия и  
индивидуального предпринимателя) – область, 
город, район, населенный пункт

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

ЭҚЖЖ1-ға сəйкес экономикалық қызметтің нақты жүзеге асырылатын
түрінің коды мен атауын көрсетіңіз 
Укажите наименование и код фактически осуществляемого вида экономической 
деятельности,  согласно ОКЭД1 

2. Байланыс қызметтерінің көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию об объеме услуг связи, тысяч тенге

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

Ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан – ауыл-
дық жерлер

из них – сель-
ская местность Ба

рл
ы

ғы
вс

ег
о

одан – ауыл-
дық жерлер

из них – сель-
ская местность

А Б 1 2 3 4
1 Түрлері бойынша байланыс 

қызметінің көлемі
Объем услуг связи по видам

1.1 Қалааралық жəне 
халықаралық телефон бай-
ланысы қызметтері
Услуги междугородной и меж-
дународной телефонной связи
оның ішінде:
в том числе:

Х Х Х Х

1.1.1 республика ішінде
внутри республики

Ескертпе:
Примечание:
1 ЭҚЖЖ (5-таңбалы) – мұнда жəне бұдан əрі Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетінің www.stat.gov.kz интернет-ресур-
сында орналастырылған «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші»
1 ОКЭД (5-ти значный) – здесь и далее «Общего классификатора видов экономической 
деятельности», размещенный на интернет-ресурсе Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz
1.1.2 ТМД2 елдері

страны СНГ2

1.1.3 ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2 Жергілікті телефон бай-
ланысы қызметтері Услуги 
местной телефонной связи
одан:
из них:

Х Х Х Х

1.2.1 тіркелген телефон желісіне 
қосу (орнату) бойынша
по подключению (установке) 
к фиксированной телефон-
ной линии 

1.2.2 тіркелген байланыс 
қызметіне (абоненттік төлем)
за услуги фиксированной свя-
зи (абонентская плата)

1.2.3 жергілікті телефон 
сөйлесулерінің құнын 
уақыттық есептеуге 
ауыстырылғандар (жергілікті 
шақыруларынан (ҚУЕЖ3-ға 
ауыстырылғандар) 
переведенные на повремен-
ный учет стоимости местных 
телефонных разговоров (от 
местных вызовов (переведен-
ных на СПУС3)

1.3 Ұтқыр байланыс қызметтері
Услуги мобильной связи
одан:
из них:

Х Х Х Х

1.3.1 Ұялы байланыс қызметтері
Услуги сотовой связи

Х Х

оның ішінде:
в том числе:

Х Х Х Х

1.3.1.1 өз желісі ішінде
внутри своей сети

Х Х

1.3.1.2 елдің ұялы байланысының 
басқа операторлары 
желілерінде
на сети других операторов со-
товой связи страны 

Х Х

1.3.1.3 елдің тіркелген байланыс 
операторлары желілерінде
на сети операторов фиксиро-
ванной связи страны 

Х Х

1.3.1.4 роумингтен басқа, шетел 
байланыс операторлары 
желілерінде
на сети зарубежных опера-
торов связи, за исключением 
роуминга 

Х Х

Ескертпе:
Примечание:
2 ТМД – мұнда жəне бұдан əрі Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
2 СНГ – здесь и далее Содружество Независимых Государств 
3 ҚУЕЖ – қосылудың уақыттық есепке алу жүйесі
3 СПУС – система повременного учета соединений
1.3.1.5 деректерді беру бойынша

по передаче данных
Х Х

1.3.1.6 роуминг қызметтері
услуги роуминга

Х Х

1.3.1.7 интерконнект (трафикті өт-
кізу) қызметтері  услуги ин-
терконнекта (пропуск трафика) 

Х Х Х

1.4 Сымды жəне сымсыз 
телекоммуникациялық желілері 
арқылы деректерді беру бой-
ынша қызметтер
Услуги по передаче данных по 
сетям телекоммуникационным 
проводным и беспроводным

1.4.1 Телекоммуникациялық 
сымды желілер бойынша 
деректерді беру жөніндегі 
қызметтер
Услуги по передаче данных по 
сетям телекоммуникационным 
проводным

1.4.2 Телекоммуникациялық 
сымсыз желілер бойынша 
деректерді беру жөніндегі 
қызметтер
Услуги по передаче данных по 
сетям телекоммуникационным 
беспроводным

1.5 Сымды жəне сымсыз 
телекоммуникациялық 
желілер бойынша Интернет 
желісінің қызметтері
Услуги сети Интернет по сетям 
телекоммуникационным прово-
дным и беспроводным

1.5.1 Интернеттің сымды 
желі аралық байланыс 
қызметтері
Услуги межсетевой связи 
Интернета проводные
одан:
из них:

Х Х Х Х

1.5.1.1 сымды желілер бойынша 
кең жолақты Интернетке 
қатынау жөніндегі қызметтер
услуги по доступу к Интернету 
широкополосному по сетям 
проводным

1.5.2 Интернеттің сымсыз 
желі аралық байланыс 
қызметтері
Услуги межсетевой связи 
Интернета беспроводные
одан:
из них:

Х Х Х Х

1.5.2.1 сымсыз желілер бойынша 
кең жолақты Интернетке 
қатынау жөніндегі қызметтер
услуги по доступу к Интернету 
широкополосному по сетям 
беспроводным

1.5.3 Интернет бойынша 
магистралдық қызметтер
Услуги магистральные по 
Интернету

Х Х

одан:
из них:

Х Х Х Х

1.5.3.1 Интернет желісі 
провайдерлеріне 
магистральді желі арнала-
рына қатынауды ұсыну бой-
ынша қызметтер
услуги по предоставлению до-
ступа к каналам магистраль-
ной сети провайдерам сети 
Интернет

Х Х

1.6 Кабельді инфрақұрылым, 
сымсыз желілер жəне 
жерсерігі арқылы 
бағдарламаларды тарату 
бойынша қызметтер
Услуги по распространению 
программ по инфраструктуре 
кабельной, по сетям беспро-
водным и через спутник

1.6.1 кабельді инфрақұрылым 
бойынша бағдарламаларды 
тарату жөніндегі қызметтер
услуги по распространению 
программ по инфраструктуре 
кабельной

1.6.2 сымсыз желілер бойынша 
бағдарламаларды тарату 
жөніндегі қызметтер
услуги по распространению 
программ по сетям беспро-
водным

1.6.3 жерсерігі арқылы 
бағдарламаларды тарату 
бойынша қызметтер
услуги по распространению 
программ через спутник

1.7 Өзге де телекоммуника-
циялық қызметтер 
Услуги телекоммуникацион-
ные прочие
оның ішінде:
в том числе:

Х Х Х Х

1.7.1 телекоммуникация қыз-
меттерін ұсынумен бай-
ланысты технологиялық 
қызметтер
услуги, технологически связан-
ные с предоставлением услуг 
телекоммуникаций
одан:
из них:

Х Х Х Х

1.7.1.1 жабдықтарды жалға беруді 
ұсыну бойынша қызметтер
услуги по предоставлению 
оборудования в аренду

1.7.1.2 жалға алынған желілерді 
ұсыну бойынша қызметтер
услуги по предоставлению 
арендованных линий

1.7.2 басқа топтамаларға енгі зіл-
меген өзге де теле комму-
никациялық қызметтер
услуги телекоммуникационные 
прочие, не включенные в дру-
гие группировки
одан:
из них:

Х Х Х Х

1.7.2.1 байланыс операторлары 
үшін трафикті (интерконнект) 
өткізу бойынша қызметтер
услуги по пропуску трафика 
(интерконнект) для операто-
ров связи

Х Х Х

3. Тіркелген телефон желілерінің саны бойынша ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию по числу фиксированных телефонных линий, единиц 
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Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан – ауыл-
дық жерлер
из них – сель-
ская местность ба

рл
ы

ғы
вс

ег
о

одан – ауыл-
дық жерлер
из них – сель-
ская местность

А Б 1 2 3 4
1 Тіркелген телефон желі-

лерінің саны Число фиксиро-
ванных телефонных линий 
оның ішінде:
в том числе:

Х Х Х Х

1.1 аналогты тіркелген телефон 
желілері (ЖҚКТЖ4 желілері) 
аналоговые фиксирован-
ные телефонные линии (сети 
КТСОП4)

1.2 цифрлық телефон станция-
ларына қосылғаны 
подключенных к цифровым 
телефонным станциям

1.2.1 қызметтік интеграциялаумен 
цифрлық желіге қосылған
подключенных к цифровой сети 
с интеграцией служб 

1.2.2 VoIP5 абоненттік желілері
абонентские линии VoIP5

1.3 таксофондар
таксофоны 

Х Х

Ескертпе:
Примечание:
4 ЖҚКТЖ – Жалпы қолданыстағы коммутацияланған телефон желісі
4 КТСОП – Коммутируемая телефонная сеть общего пользования
5 VoIP – Интернет желісі немесе кез келген басқа IP-желілер бойынша сөздік да-
былдарды жеткізуді қамтамасыз ететін байланыс жүйесі
5 VoIP – система связи, обеспечивающая передачу речевого сигнала по сети Интернет 
или по любым другим IP-сетям

4. Қалааралық телефон байланысының шақырулары бойынша ақпаратты 
көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию по вызовам междугородной телефонной связи, единиц

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – ауылдық 
жерлер

Из них – сельская 
местность

А Б 1 2
1 Автоматты қалааралық телефон бай-

ланысы бойынша шыққан, сөйлесумен 
аяқталған шақырулар саны
Количество исходящих вызовов по автома-
тической междугородной телефонной свя-
зи, закончившихся разговорами
одан:
из них:

Х Х

1.1 республика ішінде
внутри республики

5. Тіркелген телефон байланысының трафигін өткізу бойынша ақпаратты 
көрсетіңіз, мың минут
Укажите информацию по пропуску трафика фиксированной телефонной связи, ты-
сяч минут

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Трафик түрлері
Виды трафика

келетін
входящие

шығатын
исходящие 

транзиттік
транзитные 

А Б 1 2 3
1 Жергілікті тіркелген телефон 

трафигі (құнды уақыттық есепке алу 
жүйесі кезінде)
Местный фиксированный телефонный 
трафик (при системе повременного 
учета стоимости)

Х

2 Ұялы байланыс желісіне (нен) тір-
кел ген байланыс желісінің трафигі
Трафик сетей фиксированной связи на 
(от) сети сотовой связи

Х

3 Қалааралық (ішкі аймақтықты қоса) 
телефон трафигі 
Междугородный (включая внутризоно-
вый) телефонный трафик

4 Халықаралық телефон трафигі 
Международный телефонный трафик 
оның ішінде:
в том числе:

Х Х Х

4.1 ТМД елдері
страны СНГ

4.2 ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

6. Заттай көріністегі ұялы байланыс қызметінің көлемі туралы ақпаратты 
көрсетіңіз 
Укажите информацию об объеме услуг сотовой связи в натуральном выражении
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего 

А Б 1
1 Ішкіжелілік трафик (ұялы байланыстың бір желідегі 

абоненттері арасында), мың минут
Внутрисетевой трафик (между абонентами одной сети со-
товой связи), тысяч минут

2 Ұялы байланыстың басқа да операторлары желісіне 
шығыс трафигі, мың минут
Исходящий трафик на сети других операторов сотовой 
связи, тысяч минут

3 Басқа да ұялы байланыс операторлары желісінен кіріс 
трафигі, мың минут
Входящий трафик от сети других операторов сотовой свя-
зи, тысяч минут

4 Ұялы байланыс операторлары желісінен халықаралық 
шығыс трафигі, мың минут
Исходящий международный трафик от сетей операторов 
сотовой связи, тысяч минут

5 Ұялы байланыс операторлары желісіне халықаралық 
кіріс трафигі, мың минут
Входящий международный трафик на сети операторов со-
товой связи, тысяч минут 

6 Өз абоненттерінің (ұялы байланыстың ұлттық 
желілерінің шетелдегі абоненттері) халықаралық 
роумингі трафигінің көлемі, мың минут
Объем трафика международного роуминга своих абонен-
тов (абонентов национальных сетей сотовой связи, нахо-
дящихся за рубежом), тысяч минут

7 Тіркелген телефон байланыс операторлары желісіне 
шығыс трафигі, мың минут
Исходящий трафик на сети операторов фиксированной 
телефонный связи, тысяч минут

8 Тіркелген телефон байланыс операторлары желісінен 
кіріс трафигі, мың минут
Входящий трафик от сетей операторов фиксированной 
телефонный связи, тысяч минут

9 Басқа елдердің ұялы байланыс желілері абонент-
терінің халықаралық роуминг трафигі, мың минут
Трафик международного роуминга абонентов сетей сото-
вой связи других стран, тысяч минут

10 Ұялы байланыс желілеріндегі қысқа шығыс 
хабарламаларының (SMS) жалпы саны, мың бірлік
Общее количество исходящих коротких сообщений (SMS) 
в сетях сотовой связи, тысяч единиц

10.1 одан ұялы байланыс желілеріндегі қысқа халықаралық 
шығыс хабарламаларының (SMS) жалпы саны, мың 
бірлік
из них общее количество исходящих международных ко-
ротких сообщений (SMS) в сетях сотовой связи, тысяч 
единиц

11 Ұялы байланыс желілеріндегі шығыс мультимедиа 
хабарламаларының (MMS) жалпы саны, мың бірлік
Общее количество исходящих мультимедиа сообщений 
(MMS) в сетях сотовой связи, тысяч единиц

7. Ұтқыр байланыс абоненттерінің саны бойынша ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию по числу абонентов мобильной связи, единиц

Барлығы
Всего 

Одан ұялы байланыс
Из них сотовая связь

А Б 1 2
1 Абоненттер саны, барлығы

Число абонентов, всего
1.1 одан алдын ала төлем төлеген або-

ненттер
из них абоненты с предоплатой

2 Ауыстырылған ұялы байланыс 
нөмірлерінің саны Количество перене-
сенных номеров сотовой связи

3 Ұтқыр желі арқылы машинааралық 
өзара іс-қимылға (М2М) абоненттік 
қосылулар саны (кептелістерді 
мониторингілеу функциясымен на-
вигаторлар, өз көлігінің орналасқан 
орнын айқындау, клиенттерге қызмет 
көрсететін өзінің бөлшек сауда нүкте-
лерімен байланысты қамтамасыз ету) 
Число абонентских подключений к меж-
машинному взаимодействию (М2М) по 
мобильной сети (навигаторы с функцией 
мониторинга пробок, определение место-
положения своего транспорта, обеспече-
ния связи со своими розничными точками 
обслуживания клиентов) 

 7.1 Деректерді төмен жəне орташа жылдамдықпен беруге қатынауы бар ұялы 
байланыс абоненттерінің саны, бірлік 
 Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к низко- и среднескоростной пере-
даче данных, единиц 

8. Жіберілген телеграммалар саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию о количестве отправленных телеграмм, единиц 
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показа-

телей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан – ауыл-
дық жерлер

из них – сель-
ская местность ба

рл
ы

ғы
вс

ег
о

одан – ауыл-
дық жерлер

из них – сель-
ская мест-

ность
А Б 1 2 3 4
1 Жіберілген телеграмма-

лар саны
Количество отправлен-
ных телеграмм
одан: 
из них:

Х Х Х Х

1.1 республика ішінде
внутри республики

9. Тіркелген Интернет абоненттері туралы ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию об абонентах фиксированного Интернета, единиц

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о одан – ауыл-
дық жерлер

из них – сель-
ская местность ба

рл
ы

ғы
вс

ег
о

одан – ауыл-
дық жерлер

из них – сель-
ская мест-

ность
А Б 1 2 3 4
1 Тіркелген Интернет або-

нент терінің саны, барлығы
Число абонентов фиксиро-
ванного Интернета, всего
оның ішінде:
в том числе:

Х Х Х Х

1.1 Тіркелген (сымды) Интер-
нет абоненттерінің саны
Число абонентов фикси-
рованного (проводного) 
Интернета
оның ішінде:
в том числе:

Х Х Х Х

1.1.1 коммутациялық қатынауды 
пайдаланумен
с использованием коммути-
рованного доступа

1.1.2 жоғары жылдамдықты кең 
жолақты қатынауды пайда-
ланумен 
с использованием высокоско-
ростного широкополосного 
доступа
оның ішінде:
в том числе:

Х Х Х Х

1.1.2.1 кабельді модемді пайда-
ланумен с использованием 
кабельного модема

1.1.2.2 цифрлық абоненттік желіні 
(ЦАЖ) пайдаланумен 
с использованием цифровой 
абонентской линии (ЦАЛ)

1.1.2.3 пəтерге/ғимаратқа (FTTH/В) 
талшықты-оптикалық 
қосылуды пайдаланумен 
с использованием волоконно-
оптического подключения к 
квартире/зданию (FTTH/В)

1.1.2.4 жоғары жылдамдықты 
кең жолақты қатынауды 
пайдаланумен өзге де або-
ненттер
прочие абоненты с исполь-
зованием высокоскоростного 
широкополосного доступа 

1.2 Жерсеріктік желілерді 
пайдаланумен Интернет 
желісінде сымсыз кең 
жолақты қатынауды пайда-
ланатын абоненттер саны
Число абонентов беспровод-
ного широкополосного досту-
па в сети Интернет с исполь-
зованием спутниковых линий

1.3 Жер үстінде тіркелген 
сымсыз байланыстың 
желілерін пайдаланумен 
Интернет желісінде сымсыз 
кең жолақты қатынауды 
пайдаланатын абонент-
тер саны
Число абонентов беспровод-
ного широкополосного досту-
па в сети Интернет с исполь-
зованием линий наземной 
фиксированной беспровод-
ной связи

10. Жылдамдығы бойынша жоғары жылдамдықты кең жолақты қатынауды пай-
даланумен тіркелген (сымды) Интернет абоненттерінің саны туралы ақпаратты 
көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию о числе абонентов фиксированного (проводного) Интернета с 
использованием высокоскоростного широкополосного доступа по скорости, единиц 
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 256 кбит/с6-тан кем дегенде 2 Мбит/с7-қа дейін

от 256 кбит/с6 до менее 2 Мбит/с7

2 2 Мбит/с-тан кем дегенде 10 Мбит/с-қа дейін
от 2 Мбит/с до менее 10 Мбит/с 

3 10 Мбит/с-тан жоғары
выше 10 Мбит/с

11. Интернет желісіне жылжымалы сымсыз кең жолақты қатынауды пайдалана-
тын абоненттер саны туралы ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
 Укажите информацию о числе абонентов подвижного беспроводного широкополосного 
доступа к сети Интернет, единиц 
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан – халық
Из них – население

А Б 1 2
1 Ұтқыр кең жолақты қатынауы бар 

абоненттер саны
Число абонентов мобильного широко-
полосного доступа
оның ішінде:
в том числе:

Х Х

1.1 ұтқыр кең жолақты байланыс 
арқылы деректерді жəне сөйлеуді 
беру бойынша абоненттер саны
число абонентов по передаче данных 
и речи по мобильной широкополос-
ной связи 

1.2 ұтқыр кең жолақты байланыс ар-
қы лы тек деректерді беру абонент-
терінің саны число абонентов только 
передачи данных по мобильной ши-
рокополосной связи 

2 LTE/WiMAX технологиялары негі-
зінде ұтқыр кең жолақты байланыс 
қызметіндегі белсенді абонент-
тер саны
Число активных абонентов на услуги 
мобильной широкополосной связи на 
основе технологий LTE/WiMAX

Ескертпе:
Примечание:
6 Кбит/с – килобит секундына 
6 Кбит/с – килобит в секунду 
7 Мбит/с – мұнда жəне бұдан əрі мегабит секундына 
7 Мбит/с – здесь и далее мегабит в секунду

12. Интернет желісіндегі трафик туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о трафике в сети Интернет

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Бар-
лығы
Всего

А Б 1
1 Нөмірді терумен Интернет желісіне тіркелген қатынау трафигі, 

мың минут
Трафик фиксированного доступа к сети Интернет с набором номе-
ра, тысяч минут

2 Интернет желісіне тіркелген (сымды) кең жолақты қатынау 
трафигі, ГБайт8 
Трафик фиксированного (проводного) широкополосного доступа к 
сети Интернет, ГБайт8 

2.1 одан сыртқы трафик 
из них внешний трафик

3 Интернет желісіне тіркелген сымсыз кең жолақты қатынау 
трафигі, ГБайт
Трафик фиксированного беспроводного широкополосного доступа 
к сети Интернет, ГБайт 

4 Ұтқыр Интернет трафигі, ГБайт 
Трафик мобильного Интернета, ГБайт 

4.1 ұтқыр кең жолақты байланысты пайдаланумен интернет-тра-
фик (елдегі), ГБайт
интернет-трафик с использованием мобильной широкополосной 
связи (в пределах страны), ГБайт

4.2 ұтқыр кең жолақты байланысты пайдаланумен интернет-тра-
фик (елден тысқары, шығыс роуминг), ГБайт
интернет-трафик с использованием мобильной широкополосной 
связи (за пределами страны, исходящий роуминг), ГБайт

5 Пайдаланылатын халықаралық Интернетті (трафик) өткізу 
жолағы, Мбит/с
Используемая международная полоса пропускания Интернета 
(трафик), Мбит/с

6 Нақты (іске қосылған) халықаралық Интернетті өткізу жолағы, 
Мбит/с
Реальная (задействованная) международная полоса пропускания 
Интернет, Мбит/с

Ескертпе:
Примечание:
8 Гбайт – мұнда жəне бұдан əрі Гигабайт 
8 ГБайт – здесь и далее Гигабайт

13. Тарату көрсеткіштері мен басқа да көрсеткіштер туралы ақпаратты көрсетіңіз, 
бірлік
Укажите информацию о показателях вещания и других показателях, единиц

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о одан – ауыл-
дық жерлер

из них – сель-
ская местность ба

рл
ы

ғы
вс

ег
о одан – ауыл-

дық жерлер
из них – сель-

ская местность

А Б 1 2 3 4
1 Кабельді телевизия абонент-

терінің саны 
Число абонентов кабельного 
телевидения

1.1 одан интерактивті 
из них интерактивного 

2 Жерсеріктік телевизия або-
ненттерінің саны 
Число абонентов спутникого 
телевидения

(Жалғасы 14-бетте) 
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3 Цифрлық интерактивті 
телевизия (IPTV) бойынша 
абоненттік қызмет көрсетуге 
қосылған абоненттік 
қосылулар саны
Число абонентских подключе-
ний на абонентское обслужива-
ние по цифровому интерактив-
ному телевидению (IPTV)

 

4 Телевизиялық қызмет 
көрсетуге қосылған басқа да 
абоненттік қосылулар саны
Число других абонентских под-
ключений на телевизионное 
обслуживание

5 Тіркелген кең жолақты жəне 
тіркелген телефон байланы-
сы қызметтерінің жиынтығын 
пайдаланатын абоненттер 
саны
Число абонентов, использую-
щих пакет услуг фиксированной 
широкополосной и фиксирован-
ной телефонной связи

6 Тіркелген телефон, тіркелген 
кең жолақты байланыс жə не 
ақылы телевизия қызмет-
терінің жиынтығын пайдала-
натын абоненттердің саны
Число абонентов, использую-
щих пакет услуг фиксированной 
телефонной, фиксированной 
широкополосной связи и плат-
ного телевидения

13.1 Кабельді телевизия негізгі станцияларының
(жүйелерінің) саны, бірлік 
Количество головных станций (систем) кабельного               
телевидения, единиц 
13.1.1 одан ауылдық жерлер, бірлік 
из них в сельской местности, единиц         

14. Аумақты (халықты) ұялы байланыс желісімен жəне цифрлық эфирлік 
телехабар таратумен қамту туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию об охвате территории (населения) сетью сотовой связи и эфир-
ным цифровым телевещанием

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

Одан - ауылдық 
жерлер

Из них - сельская 
местность

А Б 1 2
1 Аумақты ұялы байланыс желісімен қамту 

пайызы Процент охвата территории сетью 
сотовой связи 
одан: 
из них: 

Х Х

1.1 3G желісімен
сетью 3G

1.2 4G желісімен
сетью 4G

2 Аумақты эфирлік цифрлық телехабар 
таратумен қамту пайызы
Процент охвата территории эфирным циф-
ровым телевещанием

3 Халықты ұялы байланыс желісімен қамту 
пайызы  Процент охвата населения сетью 
сотовой связи 
одан: 
из них: 

Х Х

3.1 3G желісімен
сетью 3G

3.2 4G желісімен
сетью 4G

15. Қалааралық жəне халықаралық байланыс арналарының ұзындығы туралы 
ақпаратты көрсетіңіз, мың арна-километр
Укажите информацию о протяженности междугородных и международных каналов 
связи, тысяч канало-километров
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Арналардың ұзындығы

Протяженность каналов 
1.1 одан цифрлық беру жүйелері 

из них цифровые системы передачи 
1.1.1 одан 2 Мбит/с-тан 1 Гбит/с-қа дейін жəне одан жоғары 

жіберу жолағымен Ethernet интерфейсі арқылы:
из них через интерфейс Ethernet с полосой пропускания от 
2 Мбит/с до 1 Гбит/с и более:

1.1.1.1 2 Мбит/с
1.1.1.2 10 Мбит/с
1.1.1.3 100 Мбит/с
1.1.1.4 1 Гбит/с жəне одан жоғары

1 Гбит/с и более
16. Жерсеріктік байланыс пен хабар таратудың жер станциялары туралы 
ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о земных станциях спутниковой связи и вещания

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки Көрсеткіштердің 
атауы

Наименование пока-
зателей

Орнатылғандары
Монтированные

Іске қосылғандары
Задействованные

са
ны

, б
ір

лі
к

ко
ли

че
ст

во
, 

ед
ин

иц

сыйымдылығы, 
нөмірлер (ар-

налар)
емкость, номеров 

(каналов) са
ны

, б
ір

лі
к

ко
ли

че
ст

во
, 

ед
ин

иц

сыйымдылығы, 
нөмірлер (ар-

налар)
емкость, номе-
ров (каналов)

А Б 1 2 3 4
1 Жерсеріктік байла-

ныс пен хабар тара-
тудың жер станци-
ялары
Земные станции спут-
никовой связи и ве-
щания

1.1 одан телевизиялық 
хабар тарату
из них телевизионного 
вещания

Х Х

17. Коммутациялық станциялардың (пунктілердің) сыйымдылығы туралы 
ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о емкости коммутационных станций (пунктов)
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Орнатылғандары
Монтированные

Іске қосылғандары
Задействованные

А Б 1 2
1 Коммутациялық станция-

лардың (пунктілердің) 
сыйымдылығы, мың 
нөмір   Емкость коммута-
ционных станций (пунктов), 
тысяч номеров

1.1 одан цифрлық коммута-
ция лық станциялар 
(пункілер)
из них цифровые коммутаци-
онные станции (пункты)

18. Сымсыз байланыстың базалық станцияларының саны туралы ақпаратты 
көрсетіңіз
 Укажите информацию о количестве базовых станций беспроводной связи, единиц
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Сымсыз байланыстың базалық станцияларының 

саны, бірлік
Количество базовых станций беспроводной связи, единиц
одан:
из них: 

Х

1.1 ұтқыр
мобильная

1.1.1 одан ұялы
из них сотовая

1.2 PWLAN (hot spots)9

PWLAN (hot spots)9

19. Байланыс қызметтерінің сапасы туралы ақпаратты көрсетіңіз
 Укажите информацию о качестве услуг связи 
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атаулары
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 Жөндеу бюросына түскен өтінімдердің жалпы саны, 

бірлік
Общее количество поступивших заявок на бюро ремонта, 
единиц 

2 Анықталған зақымданулардың жалпы саны, бірлік
Общее количество выявленных повреждений, единиц 

3 Жыл ішінде бекітілген 100 желіге келетін зақымданулар 
саны, бірлік
Число неисправностей на 100 фиксированных линий за 
год, единиц

4 Ұтқыр-ұялы байланыстың сəтсіз шақыртуларының 
саны, бірлік
Количество неуспешных вызовов мобильно-сотовой свя-
зи, единиц 

5 Ұтқыр-ұялы шақыртуларға əрекеттер саны, бірлік
Количество попыток мобильно-сотовых вызовов, единиц 

6 Ұтқыр-ұялы байланыстардың тасталған 
шақыртуларының саны, бірлік
Количество сброшенных вызовов мобильно-сотовой свя-
зи, единиц 

7 Дұрыс орналастырылған ұтқыр-ұялы кіріс жəне шығыс 
қоңырауларының саны, бірлік 
Количество правильно установленных мобильно-сотовых 
звонков входящих и исходящих, единиц 

8 Тіркелген (сымды) кең жолақты байланыс қызметіне 
іске қосу уақыты, күндер
Время активации услуги фиксированной (проводной) широ-
кополосной связи, дней

Ескертпе:
Примечание:
9 PWLAN (hot spots) – сымсыз дербес жергілікті желі
9 PWLAN (hot spots) - беспроводная персональная локальная сеть

20. Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) көлемі 
туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию об объеме произведенной продукции (работ, услуг) по вторич-
ным видам деятельности, тысяч тенге
Жол коды
Код строки

Қызмет түрінің атауы
Наименование вида деятельности

ЭҚЖЖ10 коды
Код ОКЭД10

Есепті жылға
За отчетный год

А Б В 1
1 Барлығы 

Всего
Х

Ескертпе:
Примечание:
10 ЭҚЖЖ (5-таңбалы) кодын статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру 
кезінде аумақтық статистика органының қызметкері толтырады
10 Код ОКЭД (5-ти значный) заполняется работником территориального органа статис-
тики при сдаче статистической формы на бумажном носителе

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Телефоны 
Телефон ___________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз5

Согласны на распространение первичных статистических данных5       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз5

Не согласны на распространение первичных статистических данных5  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

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

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

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №156 бұйрығына 8-қосымша

«Байланыс қызметтері туралы есеп» (коды 191112183, 
индексі 2-байланыс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Байланыс қызметтері туралы есеп» (коды 191112183, индексі 2-байла-
ныс, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Байланыс 
қызметтері туралы есеп» (коды 191112183, индексі 2-байланыс, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
1) абонент – байланыс қызметін көрсету мақсаттары үшін абоненттік желі, абоненттік 

нөмір жəне (немесе) сəйкестендіру кодын бөлумен байланыс қызметін көрсетуге шарт 
жасалған жеке немесе заңды тұлғалар;

2) байланыс арнасы – жиіліктер белдеуінде немесе осы байланыс арнасына 
тəн беру жылдамдығымен телекоммуникация құралдары арасында сигнал беруді 
қамтамасыз ететін телекоммуникация құралдары мен тарату ортасының кешені. 
Байланыс түріне қарай арналар – телефон, телеграф, деректер беру арналары, ал 
аумақтық белгілері бойынша – халықаралық, қалааралық, аймақтық жəне жергілікті 
арналар болып бөлінеді;

3) интернет-трафик – белгілі бір уақыт кезеңінде Интернетке жалғау арқылы 
берілетін жəне қабылданатын ақпараттың көлемі;

4) қалааралық телефон байланысы – жергілікті телефон байланысын қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан байланыс қызметтерін пайдалану-
шылар арасындағы телефон байланысы;

5) ұялы байланыс – абоненттің бір ұяшықтан екінші ұяшыққа қозғалуы барысында 
байланыстың үзілмеуін қамтамасыз ететін жəне радиотолқындар арқылы көбінесе ау-
ызша сөйлеу түрінде берілетін ақпаратпен екі жақты (көп тарапты) алмасуға арналған, 
қызмет көрсетілетін аумақты бірнеше ұяшықтарға бөлетін электр байланысының түрі;

6) халықаралық телефон байланысы – Қазақстан Республикасының аумағындағы 
байланыс қызметтерін пайдаланушылар мен басқа мемлекеттің аумағындағы байла-
ныс қызметтерін пайдаланушылар арасындағы телефон жалғанымы.

3. Құндық көріністегі барлық көрсеткіштері қосылған құн салығын есепке алусыз, 
бір ондық белгісімен мың теңгеде көрсетіледі. 

Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшеге заңды тұлға статистикалық нысанды 
тапсыру бойынша өкілеттік берсе, онда ол өзі орналасқан жердегі аумақтық статисти-
ка органдарына осы статистикалық нысанды ұсыну керек. Егер құрылымдық бөлімше 
жəне оқшауланған бөлімшеде статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктер 
болмаса, онда заңды тұлға өзі орналасқан жердегі статистика органдарына олардың 
аумақтарын көрсете отырып, құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелер бөлінісінде 
статистикалық нысанды ұсынады.

4. 2-бөлімнің 1-жолында кəсіпорын қызметінің негізгі жəне қосалқы түрлері бой-
ынша көрсетілген байланыс қызметінің құндық көріністегі көлеміне есепті кезеңде 
(жыл) көрсетілген қызметтерге ақшаның түскен күніне қарамастан, есепті кезең 
ішінде халыққа, кəсіпорындарға жəне ұйымдарға көрсетілген байланыс қызметінің 
көлемі қосылады.

Құндық көріністегі халыққа көрсетілген байланыс қызметтерінің көлеміне азамат-
тарға олардың қаражаттары есебінен көрсетілген қызметтерден түскен қаражаттар 
қамтылады. 

Байланыс қызметтерінің барлық түрлерінен қызметтер көлеміне халықаралық, 
қалааралық телефон байланыс қызметтерінен, жергілікті телефон байланысынан, 
байланыс арналарын жалға беруден, деректерді беруден, сымсыз байланыстан, 
телеграфтық байланыстан, өзге де телекоммуникациялық қызметтер бойынша 
ұсынылған қызмет көрсетулер бойынша түскен табыстар кіреді.

1.1-жолда қалааралық жəне халықаралық телефон байланысы қызметінің 
көлеміне қалааралық жəне халықаралық телефондық сөйлесулерді, таксофон арқылы 
сөйлесулерді, IP-телефония бойынша қызмет көрсетулер, Интернет желісін немесе кез 
келген IP-желісін халықаралық жəне қалааралық телефон сөйлесулерін ұйымдастыру 
жəне жүргізу жəне нақты уақыт режимінде факстерді беру құралы ретінде пайдалануға 
мүмкіндік беретін технологияларды ұсыну бойынша қызмет көрсетулерді қамтиды.

1.2-жолда жергілікті телефон байланысының көрсеткен қызметтерінің көлемі 
қалалық (жергілікті) телефонизацияланған аймақтар (облыстар) арасындағы бай-
ланысты орнату жəне ұстауға қажетті қосу (қайта қосу) жəне беру (деректер мен ха-
барламаларды) бойынша қызмет көрсетулерді қамтиды. Осы көрсетілетін қызметтер 
телефонды жеке жəне ұжымдық (сəйкес төлемақымен) пайдалануды қарастырады. 
Осыған телефондық аппаратты орнату (қайта орнату), жөндеу жəне ауыстыру (телефон 
нөмірін анықтай алатын немесе нөмірді анықтай алмайтын негізгі жəне параллельді), 
абонент нөмірін ауыстыру, байланыстың жергілікті телефон байланыс желісіне кел-
ген ақауларды жөндеу жəне басқа да қосымша қызметтер (күзет дабыл сигналының 
қосылуы, қосымша телефон шалулар, жарық дабыл сигналы) жатады.

Жергілікті телефон байланысына Қазақстан Республикасының аумағында
орналасқан бір елді мекендегі абоненттер арасындағы телефон байланысы жатады.
1.3-жолда ұтқыр телефон байланысы көрсеткен қызметтердің көлемі тасымал-

данатын ұтқыр телефон (радиотелефон) бойынша хабарламаларды қабылдау жəне 
жіберу жөніндегі қызметтерден тұрады. Мұндай телефондарда жалпы пайдаланымдағы 
телефон желілеріне немесе ұтқыр телефондарға ену рұқсаты бар жəне жалпы 
пайдаланымдағы телефон желілеріне, оның ішінде факсимильді байланысқа тəн 
барлық функцияларды орындайды.

Интерконнект (трафикті өткізу) қызметінің көлеміне байланыс операторлары-
нан түскен қаражаттар енгізіледі. Интерконнект – операторлардың арасындағы 
желіаралық байланысты білдіреді. Интерконнектке мөлшерлеме бір оператордың 
өзге операторға абоненттің өз желісінен тыс сөйлесудің əр минуты үшін төлеген со-
масын анықтайды. Желі ішіндегі қоңырау шалудың тарифі əдетте аз болады, себебі 
мұндай қосалқы төлем жоқ.

Ұтқыр байланыс бойынша көрсеткіштер қозғалыстағы абоненттерге өзара жəне 
тұрақты телефон желісінің абоненттерімен байланысуға мүмкіндік беретін ұтқыр 
байланыстың көрсетілетін қызметтерін ұсынатын операторлармен толтырылады. Ұтқыр 
байланыстың қызметтер көлемiнде транкингтік байланыс қызметтерінің көлемі (топтық 
шақыру режимінде қызмет ететін радиобайланыс) көрсетіледі. 

1.4-жолда телекоммуникациялық желілер бойынша деректерді беру бойын-
ша көрсетілетін қызметтер көлеміне бірдей немесе əртүрлі сызбалы жабдықтары 
(құрылғылары) бар түпкілікті пункттер (абоненттер) арасындағы деректерді беру бой-
ынша желілік қызметтер кіреді. Деректерді беру (жəне қабылдау) бойынша көрсетілетін 
қызметтер байланыс желісінің жалпы қолжетімді, сондай-ақ белгіленген (тұтынушылар 
арнайы төлеген) арналары арқылы жүзеге асырылады. Деректерді беру деп есеп-
теу құралдарымен бұдан келесі өңдеу немесе өңдеуден кейінгі қос белгілер түрінде 
ұсынылған деректерді беруді электр байланысы құралдарымен қамтамасыз ететін 
электр байланысы танылады.

«Деректердi беру қызметі» ретінде электр байланысының мамандандырылған, 
сондай-ақ мамандандырылмаған желілері бойынша, коммутацияланатын, сондай-ақ 
коммутацияланбайтын желiлер бойынша деректерді қабылдау жəне беру бойынша 
байланыс операторының (операторларының) қызмет өнiмi танылады.

Коммутацияланатын байланыс желісіне беретiн жəне қабылдайтын құрылғыны 
қосу уақытша ғана орнатылатын байланыс желiсi жатады.

Коммутацияланбайтын байланыс желісі телеграфтық желінің екі пункті арасында 
тұрақты қосылуға арналған телеграф арнасы дегенді білдіреді. Коммутацияланбайтын 
арналар беру бағытына үнемi бекiтiлген деректерге жəне хабарламалармен алмасу 
үшiн арнайы қосылуды талап етпейді. 

Деректердi беру электр байланысы желісі бойынша байланыс құралдарын пайда-
ланумен оларды тасымалдау түйiні жəне арналарынан тұратын, электрлік сигналдарға 
сəйкес қабылдау-табыстауды қамтамасыз ету болып табылады. 

Интернет желісі деп элементтері TCP/IP хаттамасында негізделген бірыңғай 
мекенжайлық кеңістік арқылы бір-бірімен өзара байланысқан, пайдаланушыларға 
көптеген ақпараттық, бизнес ресурстарға жəне электрондық поштаға қол жеткізу 
мүмкіндігін ұсынатын ғаламдық ақпараттық жүйе ұғынылады.

1.7-жолда өзге де телекоммуникациялық қызметтер көлемі мыналарды қамтиды:
технологиялық тұрғыдан басқа байланыс операторларының телекоммуникация 

желісіне қосу жəне жалғау бойынша телекоммуникация қызметтерін ұсынумен бай-
ланысты қызметтер;

телекоммуникация желісіне абоненттік қолжетімділікті ұйымдастыру бойынша 
қызметтер; 

жалға алынған желілерді ұсыну қызметтері;
техникалық қызмет көрсету жəне телекоммуникациялық жабдықты жəне желінің 

инфрақұрылымы элементтерін жөндеу бойынша көрсетілетін қызметтер;
телекоммуникациялық жабдықты, желінің инфрақұрылымы элементтерін жалға 

беру бойынша қызметтер;
байланыс операторларының көлік желісі арналарына қолжетімділікті ұсыну бой-

ынша қызметтер;
байланыс операторлары үшін трафикті (интерконнект) өткізу бойынша қызметтер. 
5. 3-бөлімнің 1-жолында есепті жылдың соңына тіркелген телефон желілерінің саны 

көрсетіледі. Тіркелген телефон желісі абоненттің соңғы жабдығын жалпы қолданыстағы 
коммутацияланатын желімен байланыстыратын жəне телефон стациясының 
жабдығында бөлінген порты бар белсенді желі болып табылады. Көрсеткішке аналогты 
тіркелген телефон желілерінің, қызметтерді интеграциялаумен цифрлық желінің (бұдан 
əрі – ИҚЦЖ) каналдарына қосылған телефон желілерінің, тіркелген сымсыз байланыс 
абоненттерінің, жалпы қолданыстағы ақылы таксофондар жəне VoIP абоненттерінің 
санын қосу керек. 

1.1-жолда аналогты тіркелген телефон желілерінің саны көрсетіледі (жылдың 
соңына қосылу пункттері). Жалпы қолданылатын коммутацияланған телефон 
желілерінің тікелей қызметтері (ЖҚКТЖ) жалпы қолданылатын электрлі байланыс 
желісімен осы тұтынушыны қосатын, тұтынушы тікелей электрлі байланыс операто-
рына қосылған ахуал болып анықталады.

1.2-жолда есепті жылдың соңына цифрлық телефон станцияларына қосылған 
тіркелген телефон желілерінің саны көрсетіледі.

1.2.1-жолда есепті жылдың соңына қызметтерді ИҚЦЖ каналдарына қосылған 
тіркелген телефон желілерінің саны көрсетіледі.

1.2.2-жолда IP хаттамасы бойынша сөйлеуді жеткізу үшін тіркелген желідегі абонент-
тер саны көрсетіледі. Кіріс жəне шығыс қоңырауларының трафигін қамтамасыз ететін 
VoIP тіркелген телефон желісінің абоненттер санын көрсетеді. Мұнда интернет-прото-
колы негізінде қосылған VoIP абоненттері қосылады. VoIP қосымшасы бағдарламалық 
қамтамасыз ету базасына (Skype, hotmail, yahoo пайдаланушылар) кірмейді. 

1.3-жолда жалпы қолданылатын барлық түрлі жалпы таксофондар саны, оның 
ішінде тиын немесе картамен төленетін, сөйлесу пункттеріндегі жалпы қолданыстағы 
таксофондар көрсетіледі. Таксофон деп бір рет сөйлесуге төлем төлеу құрылғысы бар 
телефон аппараты ұғынылады, байланыстың алыстығы мен ұзақтығына байланысты 
сөйлесудің құнын есептеу құрылғысымен болады.

6. 4-бөлімнің 1-жолында есепті жылдың соңында шақырылған абоненттің жау-
ап беруімен аяқталған жəне сөйлескен болып тарифтелетін автоматтандырылған 
қалааралық телефон байланысы бойынша шыққан, сөйлесумен аяқталған шақырулар 
саны көрсетіледі.

7. 5-бөлімнің 1-жолында тіркелген жергілікті телефон трафигі көрсетіледі, ол 
шақырылатын станция орналасқан жергілікті трафикті алу ауданында алмасу жүрген 
тіркелген телефон желісі бойынша нақты (аяқталған) трафиктен тұрады. Бұл бір 
абонент басқа абонентке жергілікті тариф бойынша төлем жасап қоңырау шалуға 
болатын аудан.

2-жолда есепті жылы тіркелген байланыс желісінің пайдаланушыларынан шығыс 
(ақылы ішкі аймақтық қалааралық жəне халықаралық), ұялы байланыс желісінің кіріс 
трафигі минуттарының жалпы саны көрсетіледі.

3-жолда есепті жылы минуттағы ел ішіндегі тіркелген жəне жылжымалы бай-
ланыс абоненттеріне тіркелген байланыс абоненттерінің трафигін қоса алғанда, 
тіркелген телефон байланысының тиімді (аяқталған) аймақішілік жəне қалааралық 
шығыс ақылы трафигі көрсетіледі. Егер де шақырылатын абонент шақырып тұрған 
абоненттің жергілікті телефон аймағынан тыс орналасқан болса, сөйлесу қалааралық 
болып есептеледі. 

4-жолда тіркелген халықаралық шығыс жəне кіріс телефон трафигінің нақты 
(аяқталған) мөлшері есепті жылға минутпен көрсетіледі.

2-бағанның 4.1-жолында есепті жылы бір елден осы елдің шегінен тыс бағыттарда 
Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы (бұдан əрі – ТМД) елдеріне шығатын, нақты 
(аяқталған) халықаралық тіркелген телефон трафигі көрсетіледі, кіріс трафигі осыған 
ұқсас – ТМД елдерінен осы елге.

2-бағанның 4.2-жолында есепті жылға бір елден осы елдің шегінен тыс ТМД-ға 
кірмейтін бағыттарда шығатын, нақты (аяқталған) халықаралық тіркелген телефон 
трафигі көрсетіледі, кіріс трафигі осыған ұқсас – ТМД-дан тыс елдерінен осы елге кіретін.

8. 6-бөлімнің 1-жолында есепті жылға ұялы байланыстың бір желідегі абоненттері 
арасындағы трафик көлемі көрсетіледі.

6-бөлімнің жолдарында көрсетіледі:
1) 2-жолда есепті жылға ұялы байланыс желісі абоненттерінің басқа да ұялы бай-

ланыс операторлары желісіне шығыс трафигінің көлемі;
2) 3-жолда есепті жылға ұялы байланыс желісі абоненттеріне басқа да ұялы бай-

ланыс операторлары желісінен кіріс трафигінің көлемі;
3) 4-жолда есепті жылға елден тыс бағытталған ұялы байланыс желісі 

абоненттерінің шығыс трафигінің көлемі;
4) 5-жолда есепті жылға ұялы байланыс операторлары желісіне халықаралық 

кіріс трафигінің көлемі;
5) 6-жолда есепті жылға шетелде болған кезеңінде ұялы байланыстың ұлттық желісі 

абоненттерімен құрылған трафиктің (шығыс жəне кіріс) көлемі;
6) 7-жолда есепті жылға ұялы байланыс желісі абоненттерінің тіркелген телефон 

байланысы операторлары желісіне шығыс трафигінің көлемі;
7) 8-жолда есепті жылға ұялы байланыс желісі абоненттеріне тіркелген телефон 

байланысы операторлары желісінен кіріс трафигінің көлемі;
8) 9-жолда есепті жылға басқа елдердің ұялы байланыс желісі абоненттерінің 

олардың осы елде болған кезеңінде шығыс жəне кіріс трафигінің көлемі;
9) 10-жолда есепті жылға ұялы байланыс желілеріндегі қысқа шығыс 

хабарламаларының SMS (Short Message Service) жалпы саны;
10) 10.1-жолда 10-жолдан есепті жылға ұялы байланыс желілеріндегі қысқа 

халықаралық шығыс хабарламаларының (SMS) жалпы саны;
11) 11-жолда есепті жылға ұлттық жəне халықаралық бағытта жөнелтілген MMS 

(Multimedia messaging service) саны.
9. 7-бөлімнің 1-бағаны 1-жолында есепті жылдың соңына сандық сондай-ақ, ұқсас 

барлық стандарттардың белсенді ұялы байланыс абоненттерінің саны көрсетіледі.
Есеп ұялы байланыс операторларымен жасалған шарттар саны бойынша, GSM 

стандарты үшін абоненттер есебі SIM-карталар саны бойынша жүргізіледі (соңғы жыл 
ішінде бір рет болсын байланысты пайдаланғандар). Бұған тек қана белсенді або-
ненттер, яғни қызметті соңғы үш ай ішінде кем дегенде бір рет қоңырау соғу немесе 
қабылдау, не болмаса SMS хабарлама алу жəне жөнелту немесе Интернет желісіне 
қолжеткізу сияқты операцияларды жүзеге асыру үшін қызметті пайдаланғандар енеді.

1-бағанның 1.1-жолында алдын ала төлем карточкаларын пайдаланатын ұялы 
байланыс абоненттерінің жалпы саны көрсетіледі. Бұл абоненттер тіркелген ай 
сайынғы абоненттік төлемді енгізудің орнына пайдаланушы уақыт пакеттерін сатып 
алуды жөн көреді. 

2-жолда жалпы ауыстырылған ұялы байланыс нөмірлерінің саны көрсетіледі. 
Ауыстырылған ұтқыр ұялы нөмірлер есепті жыл ішіндегі ұтқыр нөмірлерді ауыстыру 
(портирлеу) санын қамтиды. 

3-жолда есепті жылдың соңына ұтқыр желі бойынша машинааралық өзара іс-
қимылға (М2М) абоненттік қосылулардың жалпы саны көрсетіледі. 

Ұтқыр желі бойынша M2M-ға абоненттік қосылуларға желілік құрылғылар арасында 
деректермен алмасу үшін машиналар мен құрылғыларда (автомобильдерде, интел-
лектуалды есептегіштерде, тұрмыстық электроникада) пайдалануға арналған жəне 
тұтынушылық абоненттік қызмет көрсетудің бөлігі болып табылмайтын қозғалмалы 
машинааралық байланысқа абоненттік қосылулар жатады. Мəселен, мұнда жеке 
навигациялық құрылғылардағы, интеллектуалды есептегіштердегі, поездар мен 
автомобильдердегі SIM-карталарды жатқызуға болады. Ұтқыр электрондық кілттер 
мен планшеттердің абоненттік қызмет көрсетуін алып тастау қажет.

7.1-бөлімде 256 кбит/с кем (GPRS, CDMA 1x (0 нұсқасы) басқасы) төмен 
жылдамдықпен деректерді жеткізуге (Интернет желісіне) қолжетімділігі бар белсенді 
ұялы байланыс абоненттерінің саны көрсетіледі. Деректерді жеткізудің бұл техноло-
гиялары WAP жəне i-mode қызметтерін қамтамасыз етеді. Мұндай қызметтер 2,5G 
қызметтері деп аталады, алайда CDMA 1x (0 нұсқасы) жағдайында олар ITM-2000 
МС-ге жататын 3G қызметтерінің бөлігі болуы мүмкін. Оған пакетті радио байланыстың 
жалпы қызметі (GPRS), сымсыз қосымшалар хаттамасы (WAP), i-mode, CDMA 1x (0 
нұсқасы) кіреді.

Пакетті радиобайланыстың жалпы қызметі (GPRS) 2,5G жылжымалы байланыстың 
стандарты, оны GSM – (ұтқыр ұялы байланысы үшін ғаламдық сандық стандарт) опе-
раторлары қолданатын 3G (ағыл.тілінен third generation – үшінші буын) ауысу кезеңі, 
i-mode – WAP шегінде WML (Wireless Markup Languag «сымсыз белгілеу тілі») тілдің 
орнына пайдаланылатын сымсыз құрылғылар үшін белгілеудің ықшам тілі (CWML – 
SOUTH Wales Miners Librari) деректерді көрсету үшін пайдаланылатын деректерді 
сымсыз табыстаудың пакетті құрылғысы, CDMA 1x (0 нұсқасы) (Code Division Multiple 
Access – арналардың кодтық бөлінуімен көптеген қолжетімділік) – IMT-2000 (International 
Mobile Telecommunikations 2000) стандарттар жүйесінің бөлігі CDMA пайдаланушыла-
рына 256 кбит/с-тан аспайтын жұмыстың анағұрлым жоғарғы жылдамдығын қамтамасыз 
етеді, сымсыз қосымшалар хаттамасы (WAP) – электр байланыс саласында едəуір 
жетілдірілген қызметтерді көрсетуге мүмкіндік беретін жəне ұтқыр телефон арқылы 
Интернет желісі беттеріне қатынауға мүмкіндік беретін сымсыз байланыс үшін хат-
тамамен ұғынылады.

Егер абонент соңғы 3 айдың ішінде биллингтік жүйелер деректерінің талдау-
ында көрсетілетін осы қызметті пайдаланған болса, онда абонент деректерді беру 
қызметтерінің белсенді пайдаланушысы болып табылады.

10. 8-бөлімнің 1-жолында есепті жылдың соңына ішкі жəне халықаралық, шығыс 
жəне кіріс жеделхаттары көрсетіледі. 

11. 9-бөлімнің 1-жолында тіркелген (сымды жəне сымсыз) қолжетімділігі бар 
Интернет желісінің барлық абоненттер саны көрсетіледі.

2-жолда коммутациялық қолжетімділікті пайдаланумен тіркелген (сымды) Интернет 
абоненттерінің саны жəне жоғары жылдамдықты кең жолақты қолжетімділікті пайда-
ланумен тіркелген (сымды) Интернет абоненттерінің санын қоса алғанда тіркелген 
(сымды) абоненттердің саны көрсетіледі. Тек қана белсенді абоненттік қосылымдар, 
яғни Интернетке қосылу үшін соңғы 3 ай ішінде кем дегенде бір рет пайдаланылғандар, 
жүйелі ай сайынғы төлемдерді жүргізетін барлық абоненттік қосылымдар кіреді.

2.1-жолда коммутациялық қолжетімділікті пайдаланумен Интернет желісі 
абоненттерінің саны көрсетіледі. Коммутациялық қолжетімділік деп Интернетке модем 
жəне телефон желісі арқылы қосылуды білдіреді. Бұл үшін модемнің Интернет желісіне 
қолжетімділік қажет болған жағдайда белгілі телефон нөмірін теру талап етіледі.

2.2-жолда бір немесе екі бағытта 256 килобит секундына (бұдан əрі – кбит/с) не-
месе одан да жоғары жылдамдықпен жалпы пайдаланымдағы Интернет желісіне 
жоғары жылдамдықты қолжетімділік үшін (ТСР/IP қосылуы) төлейтін кең жолақты 
Интернет желісі абоненттерінің жалпы саны көрсетіледі. Осы көрсеткішке кабельді 
модем, цифрлық абоненттік желі (бұдан əрі – ЦАЖ), пəтерге (ғимаратқа) (FTTH/
В+ЕТТН) талшықты-оптикалық қосу, бөлінген Интернет желісі жəне қосылудың басқа 
топтарына енгізілмеген, жоғары жылдамдықты кең жолақты қолжетімділікті пайдала-
натын абоненттер кіреді. Бұл жалпы сан төлеу əдiсінен тəуелсiз анықталады. Оған 
ұялы байланыс желісі (Интернет желісі) арқылы деректердi беруге қолжетімділігі бар 
абоненттер кірмейді.

2.2.1-жолда кабельді телевизиялық желілерге қосылған модемдерді пайдаланатын 
Интернет желісі абоненттері көрсетіледі. Қолжетімділік бір немесе екі бағытта 256 
кбит/с немесе одан да жоғары жылдамдықты құрайды.

2.2.2-жолда ЦАЖ технологиясын пайдаланатын Интернет абоненттері көрсетіледі. 
ЦАЖ технологиясы əдеттегі мыс телефон желілері бойынша үйлерге жəне шағын 
кəсіпорындарға ақпаратты кең жолақты беруді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Қолжетімділік жылдамдығы бір немесе бірнеше бағыттарда 256 кбит/с немесе одан 
да жоғарыны құрайды. 

2.2.3-жолда пəтерде (ғимаратқа) (FTTH/В+ЕТТН) талшықты-оптикалық қосылуды 
пайдаланатын Интернет абоненттері көрсетіледі. Талшықты-оптикалық желілердің 
өткізу қабілеттілігі барлық басқа байланыс жүйелерінің өткізу қабілеттілігінен бірнеше 
есе артық жəне секундына терабиттермен өлшенуі мүмкін. Талшықты-оптикалық 
байланыс деп ақпараттық дабылдың тасымалдаушы ретінде оптикалық диапазонның 
электромагнитті сəуле шығаруын, бағыттауыш жүйелер ретінде талшықты-оптикалық 
кабельдерді пайдаланатын сымды электробайланыс түрі ұғынылады.

2.2.4-жолда 256 кбит/с-қа тең немесе асатын жылдамдықпен бəсеңдейтін бағыттағы 
Интернет желісіне тіркелген (сымды) кең жолақты қатынаудың (ЦАЖ, кабельді 
модем,талшықты-оптикалық қосылу жəне бөлінген желілерден басқа) басқа да тех-
нологияларын пайдаланатын Интернет желісі абоненттері көрсетіледі. Оған мұндай 
байланыстың Ethernet жергілікті желісі жəне (BPL) электр берiлiсi желiлерi бойынша 
кең жолақты қолжетімділік технологиялары кiредi. Ethernet жергiлiктi желісі арқылы 
абоненттiк қосулар – бұл IEEE 802.3 технологиясы бойынша абоненттiк қосулар. BPL 
абоненттік қосулар – бұл электр желісінің желілері бойынша деректерді берудің кең 
жолақты қызметін пайдаланумен қосылу. Аталған көрсеткішке уақытша кең жолақты 
қолжетімділікті пайдаланушылар (PWLAN қатынаудың нүктелері арасындағы роуминг), 
WiMах пайдаланушылары жəне ұялы байланыс желілері бойынша Интернет желісіне 
қатынаудың пайдаланушылары қосылмайды.

3-жолда берілген жүктеу жылдамдығы 256 кбит/с кем емес жерсеріктік қолжетімділігі 
бар Интернет желісіне сымсыз кең жолақты қолжетімділік абоненттерінің саны 
көрсетіледі.

4-жолда жүктеу жылдамдығы 256 кбит/с кем емес жылдамдығы бар жерүсті тіркелген 
сымсыз байланыс абоненттерінің саны көрсетіледі. Бұл көрсеткіш WiMax технологи-
ясымен тіркелген байланыс желілерін жəне тіркелген сымсыз байланыс желілерін 
қамтуы мүмкін, бірақ қолжетімділік нүктесі арқылы уақытша пайдаланушылар кірмейді. 

12. 10-бөлімнің 1-жолында 256 кбит/с немесе одан да жоғары жəне 2 Мбит/с төмен 
жылдамдықпен Интернет желісіне кең жолақты қолжетімділіктің барлық тіркелген 
(сымды) желілер көрсетіледі.

2-жолда 2 Мбит/с немесе 10 Мбит/с жоғары немесе төмен жылдамдығымен 
Интернетке кең жолақты қолжетімділіктің барлық тіркелген (сымды) желілері 
көрсетіледі.

3-жолда 10 Мбит/с-тан жоғары жылдамдығымен Интернетке кең жолақты 
қолжетімділіктің барлық тіркелген (сымды) желілері көрсетіледі.

13. 11-бөлімнің 1-жолында ұтқыр кең жолақты қолжетімділігі бар белсенді абонент-
тер сомасы көрсетіледі. Ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша белсенді абоненттік 
қызмет көрсету ұтқыр телефон жəне компьютер (USB (электрондық кілттер) негізінде 
Интернет желісіне ұтқыр кең жолақты қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша белсенді 
абоненттік қызмет көрсету сомасына жатады. Əлеуетті емес, тек нақты абоненттерді 
қамтиды, дегенмен соңғылардың кең жолақты байланысты қолдайтын телефондарды 
пайдалану мүмкіндігі бар. Абоненттік қызмет көрсету тұрақты абоненттік төлемді немесе 
қолдану талаптарын қамтуы тиіс пайдаланушылар соңғы 3 ай ішінде Интернет желісіне 
қолжетімді болады. 256 кбит/с-тан аз емес жүктеу жылдамдығын қамтамасыз ететін 
(мысалы, WCDMA, HSDPA, CDMA 2000 1xEV-DO, IEEE 802.16e жəне LTE стандартының 
WiMах) ұтқыр кең жолақты желілер бойынша абоненттік қызмет көрсетуді қамтиды. 

1.1-жолда дауысты байланыс жəне деректерді беруге ұтқыр кең жолақты қатынауы 
бар абоненттер саны көрсетіледі. 

Ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша деректерді беру жəне сөйлеу абоненттерінің 
саны деп HTTP арқылы ашық Интернетке қолжетімділікті жəне онда сөйлеуді тарату 
(ұялы байланыс бойынша сөйлеу мен деректерді таратудың тарифтік жоспарлары) 
қызметімен бірге келісімшартқа енгізілген деректерді жеткізу қызметі немесе сөйлеуді 
берудің тарифтік жоспарына қосымша пакет ретінде мүмкіндігін қамтамасыз ететін 
ұтқыр кең жолақты байланыстың қызметіне келісімшарттар саны саналады. Бұл сөйлеу 
жəне деректерді беру қызметімен смартфондар негізінде жасалған келісімшарттар 
сол терминалда болады. Интернет желісіне қолжетімділік үшін келісімшарт бойын-
ша нақты ағымдағы төлемдермен ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша деректерді 
жəне сөйлеуді беруге арналған келісімшарттар осы көрсеткішке нақты пайдалануға 
тəуелсіз енгізіледі. Алдын ала төлем жүргізу немесе нақты пайдалану дерегі бойынша 
төлем жүргізу арқылы ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша деректерді жəне сөйлеуді 
беруге арналған келісімшарттар, егер олар алдыңғы 3 ай бойы Интернет желісіне 
қолжетімділік үшін қолданылған жағдайда ескеріледі. M2M-ге арналған келісімшарттар 
қосылмайды. Бұл көрсеткіш 256 кбит/с кем емес жүктеу жылдамдығын қамтамасыз 
ететін (WCDMA, HSPA, CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX IEEE 802.16e жəне LTE) ұтқыр 
байланыс желісінің қызметіне арналған келісімшарттарды қамтиды жəне аса төмен 
жылдамдықты қамтамасыз ететін технологияны, нақтырақ айтсақ GPRS, EDGE жəне 
CDMA 1xRTT-ты қамтымайды.

1.2-жолда тек ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша деректерді беру абоненттер 
саны көрсетіледі. 

Тек ұтқыр кең жолақты байланыс бойынша деректерді жəне сөйлеуді беру 
абоненттерінің саны деп HTTP арқылы ашық Интернетке қолжетімділік мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін жəне оларға деректерді беру қызметі қосылмаған келісімшарттар, 
яғни ұтқыр кең жолақты байланысты өзіндік қызмет ретінде қамтамасыз ететін 
келісімшарттар (деректер карталары, USB-модемдер (аппараттық кілттер) жəне 
планшетті компьютерлер үшін ұтқыр кең жолақты байланысқа арналған келісімшарттар) 
санын білдіреді. Келісімшарт бойынша нақты ағымдағы төлемдермен тек ұтқыр 
кең жолақты байланыс бойынша деректерді беруге арналған келісімшарттар осы 
көрсеткішке нақты пайдаланудан тəуелсіз енгізіледі. Алдын ала төлем жүргізу немесе 
нақты пайдалану дерегі бойынша төлем жүргізу арқылы ұтқыр кең жолақты байланыс 
бойынша тек деректерді беруге арналған келісімшарттар, алдыңғы 3 ай бойы Интернет 
желісіне қолжетімділік үшін пайдаланылған жағдайда ескеріледі. M2M-ге арналған 
келісімшарттар қосылмайды. Бұл көрсеткіш 256 кбит/с кем емес жүктеу жылдамдығын 
қамтамасыз ететін (мысалы, WCDMA, HSPA, CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX IEEE 802.16e 
жəне LTE) ұтқыр байланыс желісінің қызметіне арналған келісімшарттарды қамтиды 
жəне аса төмен жылдамдықты қамтамасыз ететін технологияны, нақтырақ айтсақ, 
GPRS, EDGE жəне CDMA 1xRTT-ты қамтымайды. Бұл көрсеткішке бұл қызметтер 
ұтқыр байланыс бойынша сөйлеуді беру қызметтерімен бірге келісімшартқа енгізілген 
деректерді жеткізу келісімшарттарына қосылмайды.

2-жолда LTE/WiMAX технологиялары негізінде ұтқыр кең жолақты байланыс 
қызметтері белсенді абоненттерінің саны көрсетіледі. 

LTE/WiMAX технологиялары негізінде ұтқыр кең жолақты байланыс желілері 
қызметінің белсенді абоненттерінің саны деп LTE/ұтқыр WiMAX технологиялары 
жəне технологияларға негізделген LTE-Advanced жəне WirelessMAN сияқты басқа 
алдыңғы қатарлы ұтқыр кең жолақты байланыс желілері негізінде кең жолақты бай-
ланыс желілерінде өткен 90 күн ішінде жəне Интернет трафигін жасаған келісімшарт 
саны түсіндіріледі. Бұл көрсеткіш HSPA, UMTS, EV-DO желілерінде жəне алдыңғы 3G 
желілерінде ғана Интернет трафигін құрайтын келісімшарттарды қамтымайды, сондай-
ақ белгіленген WiMAX-қа арналған келісімшарттарды қамтымайды. 

14. 12-бөлімнің 1-жолында Интернет желісіне қолжетімділікті алу үшін жалпы 
пайдаланымдағы коммутациялық телефон желілерінде нөмірді терумен байланысты 
сеанстарда пайдаланылған минуттардың жалпы саны көрсетіледі.

2-жолда сыртқы да, iшкi де ресурстарға Интернет желісіне тіркелген (сымды) кең жолақты 
қолжетімділік трафигі көлемінің жалпы саны гигабайтта (бұдан əрі – ГБайт) көрсетіледі.

2.1-жолда сыртқы ресурстарға Интернет желісіне тіркелген (сымды) кең жолақты 
қолжетімділік трафигі көлемінің жалпы саны ГБайт-та көрсетіледі.

3-жолда Интернет желісіне тіркелген сымсыз кең жолақты қолжетімділік трафигі 
көлемінің жалпы саны ГБайт-та көрсетіледі.

4-жолда ұтқыр Интернет трафигі көлемінің жалпы саны, ГБайт-та көрсетіледі.
4.1-жолда ұтқыр кең жолақты байланысты пайдаланумен и нтернет-трафик (елдегі) 

көлемінің жалпы саны көрсетіледі.
Ұтқыр кең жолақты байланысты пайдаланатын интернет-трафигі (елдегі) деп 

деректерді беру жылдамдығы жағынан эквивалентті, оңтайландырылған жəне 
жетілдірілген 3G немесе стандарттарды қоса алғандағы 3G жүйесі немесе басқа да за-
манауи ұтқыр байланыс жүйесінен шыққан елдегі кең жолақты трафик көлемі аталады. 

4.2-жолда ұтқыр кең жолақты байланысты пайдаланатын интернет-трафигінің (ел-
ден тысқары, шығыс роумингі) жалпы көлемі көрсетіледі.

Ұтқыр кең жолақты байланыс пайдаланылған интернет-трафигі (елден тысқары, 

шығыс роумингі) деп оңтайландырылған жəне жетілдірілген 3G немесе стандарттарды 
қоса алғандағы 3G жүйесі немесе замануи ұтқыр байланыс жүйесінен шыққан елден 
тысқары кең жолақты трафик көлемі аталады. 

5-жолда Интернет (трафик) секундына мегабайтта пайдаланылатын халықаралық 
өткізу жолағы көрсетіледі. Халықаралық Интернет байланысының (трафик) 
пайдаланылған өткізу қабілеттілігі халықаралық талшықты-оптикалық кабельдер жəне 
Интернет трафигін тарату үшін радиоарналарға арналған орташа трафик-жүктемеге 
(секундына мегабайтта (бұдан əрі – Мбит/с) көрсетілген) жатады. Орташа мəн есепті 
жылдың 12 айлық кезеңіне барлық халықаралық Интернет сілтемелер ескеріле оты-
рып есептеледі. Егер трафик ассиметриялық (яғни кіру трафигі шығу трафигінен көп) 
болса, онда кіру трафигі бойынша орташа жүктеме ұсынылады. Əртүрлі халықаралық 
Интернет сілтемелерде жалпы орташа трафик-жүктеме əрбір сілтеме бойынша орташа 
трафик-салмаққа қосымша есептеледі. 

6-жолда шынайы (қосылған) Интернеттің халықаралық өткізу жолағы секун-
дына Мбит/с-та көрсетіледі. Интернеттің шынайы (қосылған) халықаралық өткізу 
қабілеттілігі халықаралық талшықты-оптикалық кабельдердің ұсынылған интернет-
трафигі үшін, сонымен бірге халықаралық радиосызық ұсынылған интернет-трафиктің 
жалпы қосылған сыйымдылығына жатады. Халықаралық желілері бар жəне оларды 
қолданатын трансұлттық операторлардың Интернетке шынайы (қосылған) халықаралық 
сыйымдылығын Интернет қызметтерін ұсынатын ұлттық өнім берушілерге Интернеттің 
сыйымдылығын жалға беретін көтерме сауда компанияларының шынайы (қосылған) 
сыйымдылығымен қатар қосылады. Егер сыйымдылық ассиметриялы (яғни кіру 
сыйымдылығы шығу сыйымдылығынан көп) болса, онда кіру сыйымдылығы бойынша 
мəлімет ұсынылады. 

15. 13-бөлімнің 1-жолында есепті жылдың соңында тіркелген байланыс желісінің 
(коаксиальді немесе оптоталшықты кабель) көмегімен жеткізілетін кабельді телевизия 
пайдаланушыларының саны көрсетіледі.

1.1-жолда есепті жылдың соңына сұрау бойынша телебағдарламаларды қосатын 
интерактивті телевизия абоненттерінің саны көрсетіледі. 

2-жолда жерсеріктік телевизия абоненттерінің саны көрсетіледі. Телевизиялық 
бағдарламалардың таратылымын жерсерігінен тікелей қабылдайтын, тікелей 
қабылдауға арналған жерсеріктік антенналар көмегімен қосылған абоненттік 
қосылымдар саны көрсетіледі. Аталған көрсеткіш жерсеріктік антенна арқылы алы-
натын көп арналы бағдарламаларды қабылдауға арналған абоненттік қосылымдар 
санын қамтиды. Бұл қызмет тиісті антенналары мен телевизиялық құрылғылары бар 
абоненттерге жерсеріктік телевизиялық таралымды қабылдауға мүмкіндік береді. 

3-жолда цифрлық интерактивті телевизия (IPТV) бойынша абоненттік қызмет 
көрсетуге абоненттік қосылулар саны көрсетіледі. 

IPTV бойынша абоненттік қызмет көрсету цифрлық интерактивті телевизия (IPTV) 
бойынша абоненттік қызмет көрсетуге жазылу санына, яғни тиісті сервис сапасы, 
тəжірибе, қауіпсіздік, интерактивтілік жəне сенімділік деңгейімен IP хаттамасы бойын-
ша деректерді беру желісі арқылы жеткізілген телевизияға жатады.

4-жолда телевизиялық қызмет көрсетуге басқа абоненттік қосылулар саны 
көрсетіледі. 

IPTV, жерсерікті жəне кабельді телевизиядан басқа абоненттік телевизиялық 
қызмет көрсету ақылы телевизиялық жазылуларына жатады. Эфирлік-кабельдік теле-
визия (MMDS) жəне ақылы цифрлық жерүсті телевизия жүйелері (ақылы DTT) сияқты 
телевизиялық платформаларға жазылуды қамтиды. Тегін телевизия қосылмайды. 
Ұсынылатын деректерге сəйкес телевизиялық платформалар ескертпеде көрсетіледі.

5-жолда тіркелген кең жолақты жəне тіркелген телефон байланысы қызметтерінің 
жиынтығын пайдаланатын абоненттер саны көрсетіледі.

Тіркелген кең жолақты жəне тіркелген телефон байланысы жиынтығы бойынша 
абоненттік қызмет көрсету телекоммуникациялық қызметке, тіркелген кең жолақты 
жəне телефон байланысы қызметтерін қоса алғанда жиынтық абоненттік жазылулар 
санына жатады. Телекоммуникациялық қызметтер жиынтығының айқындамасында 
белгіленген критерийлерге жауап беретін абоненттік қызмет көрсетулер қосылады. 
Тіркелген телефон, тіркелген кең жолақты байланыс жəне ақылы телевизиядан 
құралған үштік жиынтық сияқты қосымша телекоммуникациялық қызметтерді қамтитын 
абоненттік қызмет қосылмайды.

6-жолда тіркелген телефон, тіркелген кең жолақты байланыс жəне ақылы телевизия 
қызметтерінің жиынтығын пайдаланатын абоненттер саны көрсетіледі. 

Тіркелген кең жолақты, тіркелген телефон байланысын жəне ақылы телевизия-
ны қамтитын жиынтыққа арналған абоненттік қызмет көрсету телекоммуникациялық 
абоненттік қызмет көрсетуге жиынтық жазылулар санына жатады. Телекоммуникациялық 
қызметтер жиынтығы анықтамасында белгіленген критерийлерге сəйкес келетін 
абоненттік жазылулар ғана қосылады. Тіркелген телефон байланысын, тіркелген 
кең жолақты байланысты, ақылы телевизияны жəне ұтқыр байланысты қамтитын 
төрт қызметтен жəне ұтқыр деректерді беру қызметінен тұратын жиынтықтар сияқты 
қосымша телекоммуникациялық қызметтерді қамтитын жазылулар бұл көрсеткіште 
есептелінеді.

13.1-жолда есепті жылдың соңына қызмет көрсетілетін абоненттер санына 
қарамастан кабельді телевизия негізгі станцияларының (жүйелерінің) саны көрсетіледі. 
Көрсеткішке жерүсті жүйелердің көп арналы кабельді телевизия саны кіреді: кабельді 
(мыс немесе оптоталшықты кабель бойынша жеткізумен) жəне əр түрлі үйлердегі 
бірнеше отбасына қызмет көрсететін ұжымдық жерсеріктік антенна құрылғыларынан 
тұрады. Мұнда байланыстың сымсыз арналары бойынша дабылды бөлу жүйесі 
қосылады.

16. 14-бөлімнің 1-жолында ұялы байланыспен тұтастай қамтылған аумақтың 
пайыздық үлесі көрсетіледі. Бұл көрсеткіш ұялы байланыс сигналымен қамтылған 
аумақты жалпы аумаққа бөлу жолымен есептеледі.

2-жолда жалпы эфирлі цифрлық телехабарлар таратумен қамтылған аумақтың 
үлестік пайызы көрсетіледі. Бұл көрсеткіш эфирлі цифрлық телехабарлар таратумен 
қамтылған аумақты жалпы аумаққа бөлу жолымен есептелінеді.

3-жолда халықты ұялы байланыс желісімен қамту пайызы көрсетіледі. Ұялы байла-
ныс желісі сигналы бар аймақтағы халықтың абонент немесе абонент емес екендігіне 
қарамастан халықтың ұялы байланыс желісімен қамтылу үлесі көрсеткішін анықтайды. 
Ол ұялы байланыс сигналымен қамтылған тұрғындардың санын жалпы халық санына 
бөлу арқылы анықталады.

3.1-жолда 3G ұялы байланыс желісімен қамтылған халықтың пайыздық үлесі 
көрсетіледі. 

3.2-жолда 4G ұялы байланыс желісімен қамтылған халықтың пайыздық үлесі 
көрсетіледі.

17. 15-бөлімнің 1-жолында есепті жылдың соңына магистральдық жəне аймақішілік 
желілердегі (шарт бойынша басқа ұйымдарға ұсынылатын арналарды қоса алғанда) 
осы ұйымның баланысында тұрған аналогтық жəне цифрлық беру жүйелермен құрылған 
қалааралық жəне халықаралық байланыс арналарының жалпы ұзындығы көрсетіледі.

1.1-жолда цифрлық беру жүйелерінен құрылған қалааралық жəне халықаралық 
телефон арналары үшін ұзындық цифрлық беру жүйесінің əртүрлі аппаратураларын 
қолдануымен құрылған беру санын барлық табыстау желілері учаскелері бойынша 
олардың ұзындығын көбейту нəтижелерін қосу арқылы анықталады.

1.1.1-жолда Ethernet интерфейсі арқылы құрылған деректерді берудің қалааралық 
жəне халықаралық цифрлық арналары үшін байланыс арналарының ұзындығы тиісті 
жылдамдықтары бойынша 2 Мбит/с, 10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1 Гбит/с жəне одан да көп 
беру желілерінің барлық учаскелері бойынша жинақтау арқылы анықталады.

1.1.1.1-1.1.1.4-жолдарда тиісті Ethernet интерфейсі арқылы құрылған Ethernet 
трактілерінің ұзындығы көрсетіледі. Егер қандайда бір портты пайдалану барысында 
кіші желілік жылдамдықта арна құрылған болса, онда портты іске қосу үлесі есепке 
алынады (100 Мбит/с порты жабдықтарына 70 Мбит/с желілік жылдамдықты арна 
құрылса, онда есепте 0,7 арна есепке алынады).

Беру жүйелеріне желілік тракт, типтік топтық тракт жəне бастапқы желіні беру 
арналарының пайда болуын қамтамасыз ететін техникалық құралдар кешені жатады. 
Желілік трактіде берілетін дабыл түріне байланысты ұқсас жəне цифрлық беру жүйесі 
болып бөлінеді. Дабылдарды тарату ортасында байланысты берудің сымды жүйесі 
жəне радиожүйесі кездеседі.

Электр байланысының арнасы деп тізбекті жалғанған арналар жəне оның 
ақырғысына абоненттік ақырғы құрылғыларын (терминалдарды) қосу барысында ха-
барламаларды хабар беру көзінен алушыға (алушыларға) беруді қамтамасыз ететін 
қосалқы желі арналары мен тораптарының көмегімен кезекті түрде пайда болған электр 
дабылдарын өткізу жолы түсініледі. Байланыс желісінің түріне қарай арна телефондық, 
телеграфтық, деректерді беру арналары болып бөлінеді. Аумақтық белгілеріне қарай 
халықаралық, қалааралық, аймақтық, жергілікті арналар болып бөлінеді.

Беру желісі деп жалпы желілік құрылғылары, оларға қызмет көрсету құрылғылары 
жəне қызмет көрсету құрылғыларының іс-əрекеті шегінде сол бір тарату ортасы бар беру 
жүйелерінің желілік трактілерінің жəне (немесе) үлгілік физикалық тізбектердің жиынтығы 
танылады. Бастапқы желіге байланысты беру желілері магистральді, аймақішілік, жергілікті 
болып бөлінеді. Тарату ортасына байланысты кабельді, радиорелелі (дециметрлік жəне 
одан да қысқа радиотолқынды радиодабылдарды таратуға негізделген жердегі радио 
байланыс), əуелік, жерсеріктік (жердің бір немесе бірнеше жерсеріктері арқылы радио-
дабылдарды таратуды жүзеге асыратын, жердегі радиостанция арасындағы ғарыштық 
радио байланыс) болады. Беру желілерін тарату ортасы бойынша əртүрлі тізбектестіріліп 
қосылуды білдіретін беру желілері құрамдастырылған деп аталады.

18. 16-бөлімнің 1-жолында геостанционарлы орбитада (бұдан əрі – ГСО) ғарыштық 
аппараттарды (бұдан əрі – ҒА) пайдаланумен тіркелген жерсеріктік қызметтері 
(бұдан əрі – ТЖҚ) жүйесінде жұмыс істейтін жергілікті жерсеріктік таратудың беретін 
жер станцияларының жалпы саны есепті жылдың соңына ескеріледі. Деректерді 
кəсіпорындар мен ұйымдар өз баланысында ТЖҚ-ның жерсеріктік таратуының стан-
циялары, телевизиялық таратудың жəне (немесе) дыбыстық таратудың жүйесі бар 
байланыс операторлары ұсынады.

1.1-жолда ҒА жəне ГСО пайдаланумен ТЖҚ телевизиялық таратуының жер бетіндегі 
беру станцияларының саны көрсетіледі. Деректерді жерсеріктік телевизия саласындағы 
қызметке лицензиясы бар операторлар ұсынады.

19. 17-бөлімнің 1-жолының 1-бағанында коммутациялық станциялардың 
(пунктілердің) құрастырылған сыйымдылықтарына:

Автоматты телефон станцияларының (бұдан əрі – АТС) құрастырылған нөмірлік 
сыйымдылығының барлық түрі (тірекші, түйінді жəне басқалары) жəне олардың шығу 
желілері, құрастырылған нөмірлік сыйымдылық (бұдан əрі – ҚНС) TDM (POTS) түйіндері;

SSW бағдарламалық коммутаторының (Н.248 жəне SIP) абоненттік 
лицензияларының саны;

ҚНС NGN (POTS) түйіндерінің құрастырылған нөмірлік сыйымдылығы; 
OLT-да белсенділендірілген лицензиялар саны, осының негізінде телефон желілерін 

FXSONT жəне ONU (POTS) порттарына қосу жүргізіледі; 
технологиялық, тесттік нөмірлер;
таксофон нөмірлері;
Р2Р (POTS) желісіндегі FXS порты;
CDMA сымсыз қолжетімділіктің негізгі станцияларының қосылатын абоненттік 

нөмірлерінің барынша көп ықтимал саны;
Wi-Max құрастырылған нөмірлік сыйымдылығы жатады.
2-бағанның 1-жолында коммутациялық станциялардың (пунктілердің) іске қосылған 

сыйымдылықтары қатарына:
1) барлық коммутациялық пунктілердің станциялық іске қосылған нөмірлік 

сыйымдылықтары, яғни қосылған тіркелген телефон желілерінің нақты саны (Е1 
ағындары бойынша қосылған нөмірлерден басқа):

барлық түрдегі АТС арқылы іске қосылған нөмірлік сыйымдылықтары (тірекші, 
түйінді жəне тағы басқалар) жəне олардың шығу сыйымдылықтары, ҚНС TDM (POTS) 
түйіндері;

іске қосылған ҚНС NGN (POTS) желілерінің нөмірлік сыйымдылықтар; 
OLT жүйесінде белсенділендірілген лицензиялар саны осының негізінде FXSONT 

жəне ONU (POTS) порттарына қосылған телефон желілерін қосу жүргізілген; 
SIP-платформалардың іске қосылған абоненттік лицензияларының саны;
технологиялық, тесттік нөмірлер;
 таксофон нөмірлері;
2) Р2Р (POTS) желісінің іске қосылған FXS порттары; 
3) CDMA (CDMA 450 жəне CDMA 800) сымсыз қолжетімділік станцияларына 

қосылған абоненттер саны; 
4) іске қосылған Wi-Max нөмірлік сыйымдылығы жатады.
20. 18-бөлімде есепті жылдың соңына сымсыз байланыстың базалық 

станцияларының саны көрсетіледі.
1.2-жолда бəріне Wi-Fi ретінде таныс, IEEE 802.11b стандарттына негізделген жалпы 

пайдаланымдағы сымсыз жергілікті желіге қосу нүктелері көрсетіледі.
21. 19-бөлімнің 1-жолында есепті жылға жөндеу бюросына түскен өтінімдердің 

жалпы саны көрсетіледі.
3-жолда жыл ішінде тіркелген 100 желіге шаққандағы тіркелген телефон 

желілеріндегі ақаулар туралы хабарланған оқиғалардың жалпы саны көрсетіледі. Бұл 
көрсеткіш жыл ішінде телефон желісіндегі ақаулар туралы хабарланған оқиғалардың 
жалпы санын қолданыстағы тіркелген желілердің жалпы санына бөлу жəне нəтижесін 
100-ге көбейту арқылы есептеледі.

8-жолда тіркелген (сымды) кең жолақты байланыс қызметінің активациялану уақыты 
көрсетіледі (күндермен). Тіркелген (сымды) кең жолақты байланыс қызметіне қатысты 
активациялану уақыты деп тапсырыс беру күнінен бастап қызметтің активациялану 
күніне дейінгі уақыт түсініледі. Сол немесе басқа жылы алынған барлық жаңа тапсы-
рыстар үшін қызметтің активациялануының орташа уақыты көрсетілуі тиіс.

22. 20-бөлімде Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сəйкес (бұдан əрі 
– ЭҚЖЖ) 5 таңбалы бөлінісіндегі қызметтің қайталама түрлерінің атаулары, ал «ЭҚЖЖ-
нің коды» бағынында – ЭҚЖЖ-ға сəйкес саланың 5 таңбаға дейін коды көрсетіледі.

23. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, 
қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін 
көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы 
Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) 
бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 
1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

24. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

25. Ескертпе: Х – бұл айқындама толтыруға жатпайды.
26. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Байланыс қызметтерінің көлемі»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 1.1-1.7-жолдардың ∑ əрбір бағандар бойынша;
1.1-жол = 1.1.1-1.1.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.2-жол = 1.2.1-1.2.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.3-жол = 1.3.1-1.3.4-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.3.1-жол = 1.3.1.1-1.3.1.7-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.4-жол = 1.4.1-1.4.2-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.5-жол = 1.5.1-1.5.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.5.1-жол ≥ 1.5.1.1-жолдан ∑ əрбір баған үшін;
1.5.2-жол ≥ 1.5.2.1-жолдан ∑ əрбір баған үшін;
1.5.3-жол ≥ 1.5.3.1-жолдан ∑ əрбір баған үшін;
1.6-жол = 1.6.1-1.6.3-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.7-жол = 1.7.1-1.7.2-жолдардың ∑ əрбір баған үшін;
1.7.1-жол = 1.7.1.1-1.7.1.2-жолдардың ∑ əрбір баған үшін.
3-бөлім. «Тіркелген телефон желілерінің саны бойынша ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 



13 НАУРЫЗ 2018 ЖЫЛ 15РЕСМИ

1-жол = 1.1-1.4-жолдардың ∑ барлық баған бойынша.
3) 4-бөлім. «Қалааралық телефон байланысының шақырулары бойынша ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол ≥ 1.1-жолдан барлық баған бойынша. 
4) 5-бөлім. «Тіркелген телефон байланысының трафигін өткізу бойынша ақпарат»:
4-жол = 4.1-4.2-жолдардың ∑ əрбір баған үшін.
5) 6-бөлім. «Заттай көріністегі ұялы байланыс қызметінің көлемі туралы ақпарат»:
10.1-жол ≤ 10-жолдан.
6) 7-бөлім. «Ұтқыр байланыс абоненттерінің саны»: 
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір бағандар үшін;
1-жол ≥ 2-жолдан барлық баған бойынша;
7.1-бөлімнің деректері ≤ 7-бөлімнің 1-бағаны бойынша 2-жолдан.
7) 8-бөлім. «Жөнелтілген телеграммалар саны»: 
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жолдар үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол ≥ 1.1-жолдан əрбір баған үшін.
8) 9-бөлім. «Тіркелген Интернет желісінің абоненттері туралы ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 2-4-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
2-жол = 2.1-2.2-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
2.2-жол = 2.2.1-2.2.4-жолдар ∑ əрбір баған үшін.
9) 11-бөлім. «Интернет желісіне жылжымалы сымсыз кең жолақты қолжетімділікті 

пайдаланатын абоненттер саны туралы ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 1.1-1.2-жолдар ∑ əрбір баған үшін;
2-жол ≤ əрбір бағандар үшін 1-жолдан.
10) 12-бөлім. «Интернет желілеріндегі трафиктер туралы ақпарат»:
2.1-жол ≤ 2-жолдан барлық баған бойынша.
11) 13-бөлім. «Тарату көрсеткіштері мен басқа да көрсеткіштер туралы ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1.1-жол ≤ 1-жолдан барлық баған бойынша;
13.1.1-жол ≤ 13.1-жолдан.
12) 15-бөлім. «Қалааралық жəне халықаралық байланыс арналарының ұзындығы»:
1-жол ≥ 1.1-жолдан;
1.1-жол ≥ 1.1.1-жолдан; 
1.1.1-жол = 1.1.1.1-1.1.1.4-жолдар ∑.
13) 16-бөлім. «Спутниктік байланыс пен таратудың жер
 станциялары»:
3-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жолдар үшін; 
4-баған ≤ 2-бағаннан əрбір жолдар үшін; 
1-жол ≥ 1.1-жолдан əрбір бағандар үшін. 
14) Раздел 17. «Коммутациялық станциялардың сыйымдылығы»:
1-жол ≥ 1.1-жолдан əрбір бағандар үшін;
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір бағандар үшін.
15) 18-бөлім. «Сымсыз байланыстың базалық станцияларының саны туралы 

ақпарат»:
1-жол = 1.1-жолдан;
1.1-жол ≥ 1.1.1-жолдан.
16) 19-бөлім. «Байланыс қызметтерінің сапасы туралы ақпарат»:
2-жол ≤ 1-жолдан.
17) 20-бөлім. «Қосалқы қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім (жұмыс, қызмет) 

көлемі туралы ақпарат»:
1-жол = барлық жолдар ∑.
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до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына 
орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz
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деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 191101207
Код статистической формы 191101207

3-байланыс                  Пошталық жəне курьерлік қызмет жəне байланыс 
3-связь                 қызметтері туралы есеп
        Отчет о почтовой и курьерской деятельности и услугах связи

Жылдық  Есепті кезең                     ай               жыл
Годовая  Отчетный период    месяц          год

Қызметкерлерінің санына қарамастан Экономикалық қызмет түрінің жалпы 
жіктеуішінің 53 – пошталық жəне курьерлік қызметтер, 61 – байланыс кодтарына 
сəйкес негізгі жəне қосалқы экономикалық қызмет түрлеріне ие заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, сонымен 
қатар тізім бойынша дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляется юридическими лицами и (или) их структурными и обособленными 
подразделениями независимо от численности, имеющими основной и вторичный 
виды экономической деятельности согласно кодам Общего классификатора видов 
экономической деятельности 53 – почтовая и курьерская деятельность, 61 – связь, а 
также индивидуальными предпринимателями по списку

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 2-күнге (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 2 числа (включительно) после отчетного периода

ЖСН коды 
код ИИН 

БСН коды
код БИН 

1. Пошта жəне курьерлік қызметтің қызмет көрсетуінің, 
байланыс қызметін көрсетудің нақты орнын  көрсетіңіз 
(кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) – 
облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место оказания услуг почтовой и         
курьерской деятельности, услуг связи (независимо от 
места регистрации предприятия) – область, город, район, 
населенный пункт

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

ЭҚЖЖ1-ға сəйкес экономикалық қызметтің нақты
жүзеге асырылатын түрінің атауы мен кодын көрсетіңіз   
Укажите наименование и код фактически осуществляемого    
вида экономической деятельности, согласно ОКЭД1

2. Пошта жəне курьерлік қызметтің көрсетілетін қызметтерінің көлемі туралы 
ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
Укажите информацию об объеме услуг почтовой и курьерской деятельности, тысяч 
тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о одан – ауыл-
дық жерлер

из них – сель-
ская местность ба

рл
ы

ғы
вс

ег
о одан – ауыл-

дық жерлер
из них – сель-

ская местность
А Б 1 2 3 4
1 Пошта жəне курьерлік 

қызметтің көрсетілетін 
қызметтерінің көлемі 
Объем услуг почтовой и ку-
рьерской деятельности

Ескертпе:
Примечание:
1 ЭҚЖЖ (5-таңбалы) – мұнда жəне бұдан əрі Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі Статистика комитетінің www.stat.gov.kz интернет-ресурсында 
орналастырылған «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші»
1 ОКЭД (5-ти значный) – здесь и далее «Общего классификатора видов экономической 
деятельности», размещенный на интернет-ресурсе Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz

3. Байланыс қызметінің көлемі туралы ақпаратты көрсетіңіз, мың теңге
 Укажите информацию об объеме услуг связи, тысяч тенге
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Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Халық
Население

Басқа топтар
Другие группы
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А Б 1 2 3 4
1 Түрлері бойынша байланыс қызметі-

нің көлемі Объем услуг связи по видам
1.1 Қалааралық жəне халықара лық теле-

фон байланысы қызметтері 
Услуги междугородной и международ-
ной телефонной связи
соның ішінде:  в том числе: Х Х Х Х

1.1.1 республика ішінде 
внутри республики

1.1.2 ТМД2 елдері
страны СНГ2

1.1.3 ТМД-дан тыс елдер
страны вне СНГ

1.2 Жергілікті телефон байланысы 
қызметтері 
Услуги местной телефонной связи 

1.3 Сымды жəне сымсыз телекоммуника-
циялық желілер арқылы деректерді 
беру бойынша қызметтер 
Услуги по передаче данных по сетям 
телекоммуникационным проводным и 
беспроводным

1.4 Сымды жəне сымсыз телекоммуника-
циялық желілер бойынша Интернет 
желісінің қызметтері
Услуги сети Интернет по сетям теле-
коммуникационным проводным и бес-
проводным

1.5 Кабельді инфрақұрылым, сымсыз 
желілер жəне жерсерігі арқылы 
бағдарламаларды тарату бойынша 
қызметтер
Услуги по распространению программ 
по инфраструктуре кабельной, по сетям 
беспроводным и через спутник

1.6 Ұтқыр байланыс қызметтері
Услуги мобильной связи

1.6.1 одан ұялы байланыс қызметтері 
из них услуги сотовой связи

Х Х

1.6.1.1 одан интерконнект (трафикті өткізу) 
қызметтері 
из них услуги интерконнекта (пропуск 
трафика)

Х Х Х

1.7 Өзге де телекоммуникациялық 
қызметтер
Услуги телекоммуникационные прочие

Ескертпе:
Примечание:
2 ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы
2 СНГ – Содружество Независимых Государств

4. Байланыстың негізгі қызметтерін тұтынушылар туралы ақпаратты көрсетіңіз, 
мың бірлік
Укажите информацию о потребителях основных услуг связи, тысяч единиц

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки
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А Б 1 2 3 4
1 Тіркелген телефон желілерінің саны 

Число фиксированных телефонных линий 
1.1 одан цифрлық телефон станцияларына 

қосылғаны
из них подключенных к цифровым теле-
фонным станциям

2 Ұтқыр байланыс абоненттерінің саны
Число абонентов мобильной связи 

2.1 одан ұялы байланыс
из них сотовой связи

Х Х

3 Тіркелген Интернет абоненттерінің саны
Число абонентов фиксированного 
Интернета
соның ішінде:
в том числе:

Х Х Х Х

3.1 тіркелген (сымды) Интернет абонент-
терінің саны число абонентов фиксиро-
ванного (проводного) Интернета

3.2 жерсеріктік желілерді пайдалану-
мен Интернет желісінде сымсыз кең 
жолақты қатынауды пайдаланатын або-
ненттер саны
число абонентов беспроводного широкопо-
лосного доступа в сети Интернет с исполь-
зованием спутниковых линий

3.3 жер үстінде тіркелген сымсыз байла-
ныс тың желілерін пайдаланумен 
Интернет желісінде сымсыз кең 
жолақты қатынауды пайдаланатын або-
ненттер саны
число абонентов беспроводного широкопо-
лосного доступа в сети Интернет с исполь-
зованием линий наземной фиксированной 
беспроводной связи

4 Жоғары жылдамдықты кең жолақты 
қатынауды пайдаланумен тіркелген 
Интернет абоненттерінің саны
Число абонентов фиксированного 
Интернета с использованием высокоско-
ростного широкополосного доступа

5 Интернет желісіне қатынауы бар ұялы 
байланыс абоненттерінің саны 
Число абонентов сотовой связи, имеющих 
доступ к сети Интернет 

Х Х

5.1 одан деректерді кең жолақты жоғарғы 
жылдамдықты беруге қатынауы бары 
из них имеющих доступ к широкополосной 
высокоскоростной передаче данных

Х Х

5. Жылдамдығы бойынша жоғары жылдамдықты кең жолақты қатынауды пай-
даланумен тіркелген (сымды) Интернет абоненттерінің саны туралы 
ақпаратты көрсетіңіз, бірлік
Укажите информацию о числе абонентов фиксированного (проводного) Интернета с 
использованием высокоскоростного широкополосного доступа в разбивке по
 скоростям, единиц (заполняется один раз в год по состоянию на 1 января)
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего

А Б 1
1 256 кбит/с3-тан кем дегенде 2 Мбит/с4-қа дейін

от 256 кбит/с3 до менее 2 Мбит/с4

2 2 Мбит/с-тан кем дегенде 10 Мбит/с-қа дейін
от 2 Мбит/с до менее 10 Мбит/с 

3 10 Мбит/с-тан жоғары
выше 10 Мбит/с

Ескертпе:
Примечание:
3 Кбит/с – килобит секундына 
3 Кбит/с – килобит в секунду 
4 Мбит/с – мұнда жəне бұдан əрі мегабит секундына 
4 Мбит/с – здесь и далее мегабит в секунду

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Телефоны 
Телефон ___________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз5

Согласны на распространение первичных статистических данных5       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз5

Не согласны на распространение первичных статистических данных5  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

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

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

 Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2017 жылғы 6 қарашадағы №156 бұйрығына 10-қосымша

«Пошталық жəне курьерлік қызмет жəне байланыс қызметтері туралы есеп» 
(коды 191101207, индексі 3-байланыс, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық

1. Осы «Пошталық жəне курьерлік қызмет жəне байланыс қызметтері туралы 
есеп» (коды 191101207, индексі 3-байланыс, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны бойынша толтыру жөніндегі 
Нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Пошталық жəне курьерлік 
қызметі жəне байланыс қызметтері туралы есеп» (коды 191101207, индексі 3-байла-
ныс, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) абонент – байланыс қызметі үшін абоненттік желі, абоненттік нөмір немесе 
сəйкестендіру кодын беру арқылы қызмет көрсету туралы шарт жасалған жеке не-
месе заңды тұлғалар;

2) байланыс қызметтері – пошта жəне арнаулы жөнелтілімдерді, пошталық ақша 
аударымдарын немесе телекоммуникация хабарламаларын қабылдау, өңдеу, сақтау, 
беру, тасымалдау, жеткізу жөніндегі қызмет; 

3) курьерлік пошта байланысының көрсетілетін қызметтері – курьер көрсететін, 
тіркелетін пошта жөнелтілімдерін қабылдау, тасымалдау жəне табыс ету бойынша 
көрсетілетін қызметтер;

4) қалааралық телефон байланысы – жергілікті телефон байланысын қоспағандағы 
Қазақстан Республикасы аумағында орналасқан пайдаланушылар арасындағы теле-
фон байланысы; 

5) пошта байланысы – пошта жəне арнайы жөнелтілімдерді қабылдау, өңдеу, та-
сымалдау жəне жеткізу, сондай-ақ поштамен ақша аудару;

6) пошта қызметі – пошта желiлерi арқылы пошта байланысының көрсетілетін 
қызметтерін ұсыну; 

7) ұялы байланыс – қызмет көрсетілетін аумақты бірқатар ұяшықтарға бөлуді 
пайдаланатын, абонент ұяшықтан ұяшыққа өткен кезде байланыстың үзіліссіз болу 
мүмкіндігін қамтамасыз ететін жəне радиотолқындар арқылы көбінесе сөйлесу түрінде 
берілетін екіжақты (көпжақты) ақпарат алмасуға арналған электр байланысының түрі;

8) халықаралық телефон байланысы – Қазақстан Республикасының аумағында 
жəне басқа мемлекеттің аумағында орналасқан байланыс қызметтерін пайдалану-
шылар арасындағы телефон байланысы.

3. Құндық көріністегі барлық көрсеткіштер қосылған құнға салықты есепке алусыз, 
бір ондық белгісімен мың теңгеде көрсетіледі. 

Егер құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшеге заңды тұлға статистикалық нысанды 
тапсыру бойынша өкілеттік берсе, онда ол өзі орналасқан жердегі аумақтық статистика 
органдарына осы статистикалық нысанды ұсынуы керек. Егер құрылымдық бөлімше 
жəне оқшауланған бөлімшеде статистикалық нысанды тапсыру бойынша өкілеттіктер 
болмаса, онда заңды тұлға өзі орналасқан жердегі статистика органдарына олардың 
аумақтарын көрсете отырып, құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелер бөлінісінде 
статистикалық нысанды ұсынады.

4. 2-бөлімде кəсіпорын қызметінің негізгі жəне қосалқы түрлері бойынша көрсетілген 
пошта жəне курьерлік қызметтің құндық көріністегі көлеміне есепті айда көрсетілген 
қызметтерге ақша төлемдерінің түскен күніне қарамастан, есепті айда халыққа жəне 
заңды тұлғаларға көрсетілген қызмет көлемі енеді. Пошта қызметтерінің көлеміне 
құндық көріністе ішкі жəне халықаралық пошта жөнелтілімдерінің барлық түрлері 
қосылады, соның ішінде:

1) пошта төлемдерінің сатылған белгілері;
2) жазбаша хат-хабарлар (EMS (Express Mail Service бұдан əрі – EMS) 

жөнелтілімдері жəне арнайы байланыс жөнелтілімдерін қоспағанда);
3) жеткізілген түбіртек хабарламалар, зейнетақылық үзінді көшірмелері;
4) сəлемдемелер (EMS жөнелтілімдері жəне арнайы байланыс жөнелтілімдерін 

қоспағанда);
5) бандерольдер, ұсақ пакеттер;
6) шарт негізінде мерзімді басылымдар (жеткізу, жіберу, жөнелту);
7) пошта бөлімшелерінің қызметтері (өнімді өткізуден түскен табыстар, 

филателиялық өнім, ашық хаттар, конверттер, ыдыс жəне ыдыс материалдар, қатаң 
есептілік бланкілері жəне өзге де тауарлар);

8) өзге де пошта қызметтері (телеграммаларды қабылдау жəне жөнелту, ар-
найы байланыстың қосымша қызметтері, қосымша пошта қызметтері, пошталық 
жөнелтілімдерді қайтару, EMS жөнелтілімдерінің қызметтері, арнайы байланыстың 
қызметтері, ірі көлемді пошта жөнелтілімдерін жеткізу жəне жіберу бойынша пошта 
қызметтері, «Директ-мейл» пошта қызметтері жəне басқа топтамаларға енгізілмеген 
өзге де көрсетілетін қызметтер).

EMS жөнелтілімдерінің қызметтері;
арнайы байланыстың қызметтері;
ірі көлемді пошта жөнелтілімдерін жеткізу жəне жіберу бойынша пошта қызметтері;
«Директ-мейл» пошта қызметтері;
басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де көрсетілетін қызметтер.
EMS арқылы жедел түрдегі пошта жөнелтілімдеріне жедел түрде өңделетін жəне 

жеткізілетін хаттар (пакеттер) жəне жіберілімдер жатады.
Пошта байланысы қызметтерінің көлеміне ақша аударымдарымен байланы-

сты қызметтер көлемі қосылмайды, себебі Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы 
жіктеуішіне сəйкес пошталық жинақтау банктерінің қызметтері, сонымен қатар пошталық 
ақша аударымдары саласындағы қызмет ақша-кредит делдалдығының басқа түрлері 
– 64.19 класына жатады.

5. 3-бөлімнің 1-жолында кəсіпорын қызметінің негізгі жəне қосалқы түрлері бойынша 
көрсетілген байланыс қызметінің құндық көріністегі көлеміне есепті айда көрсетілген 

қызметтерге ақшаның түскен күніне қарамастан, есепті айда халыққа, кəсіпорындарға, 
ұйымдарға жəне басқа топтарға көрсетілген қызмет көлемі енеді.

1.1-жолда қалааралық жəне халықаралық телефон байланысының қызмет көрсетуі 
алдын-ала тапсырыс беру бойынша қалааралық жəне халықаралық телефон арқылы 
сөйлесулерді, жедел тариф бойынша сөйлесулер, таксофон көмегі арқылы сөйлесулер, 
қосымша көрсетілетін қызметтер (сөйлесу пунктіне шақыру туралы абоненттің мекен-
жайы немесе телефоны бойынша хабарландырулар, басқа қаладағы телефон нөмірі 
туралы анықтамаларды беру, сөйлесулерді басқа мекенжайға жолдау) ұсыну бойын-
ша қызметтерді қамтиды.

1.2-жолда жергілікті телефон байланысы қызметтеріне қалалық (жергілікті) 
телефониза цияланған аймақтар (облыстар) арасындағы байланысты орнату жəне 
ұстауға қажетті қосу (қайта қосу) жəне беру (деректер мен хабарламаларды) бойынша 
көрсетілетін қызметтерді қамтиды.

Жергілікті телефон байланысы Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан 
бір елді мекендегі абоненттер арасындағы телефон байланысын білдіреді.

Осы көрсетілетін қызметтер телефондарды жеке жəне ұжымдық (сəйкес 
төлемақымен) пайдалануды қарастырады. Сонымен қатар осыған телефондық ап-
параттарды орнату (қайта орнату), жөндеу жəне ауыстыру (нөмірді анықтай алатын 
немесе нөмірді анықтай алмайтын негізгі жəне параллельді), абонент нөмірін ауы-
стыру, қалалық телефон байланысындағы ақауларды жөндеу жəне өзге де қосымша 
көрсетілетін қызметтер бойынша (күзет дабылдамасының қосылуы, қосымша телефон 
шалулар, жарық дабылдамасы жəне тағы басқа) көрсетілетін қызметтер жатқызылады.

1.3-жолда сымды жəне сымсыз телекоммуникациялық желілер арқылы деректерді 
беру бойынша көрсетілетін қызметтер көлеміне бірдей немесе əртүрлі сызбалары бар 
жабдықтарды (құрылғыларды) түпкілікті пунктілер арасындағы деректерді беру бойын-
ша желілік қызметтер кіреді. Деректерді беру (жəне қабылдау) бойынша көрсетілетін 
қызметтер жалпы қолжетімді, сондай-ақ белгіленген (тұтынушылар арнайы төлеген) 
байланыс желісінің арналары арқылы жүзеге асырылады. 

Деректерді беру деп есептеу құралдарымен келесі өңдеу немесе өңдеуден кейінгі 
қос белгілер түрінде ұсынылған деректерді электр байланысы құралдарымен беруді 
қамтамасыз ететін электр байланысы танылады.

Интернет желісі деп элементтері TCP/IP хаттамасында негізделген бірыңғай 
мекенжайлық кеңістік арқылы бір-бірімен өзара байланысқан, пайдаланушыларға 
көптеген ақпараттық, бизнес ресурстарға жəне электрондық поштаға қол жеткізу 
мүмкіндігін ұсынатын ғаламдық ақпараттық жүйе ұғынылады.

1.6-жолда ұтқыр байланыс қызметтеріне тасымалданатын ұтқыр телефондар (ра-
диотелефон) бойынша хабарламаларды жіберу жəне қабылдау жөніндегі қызметтер 
кіреді. Мұндай телефондарда жалпы пайдаланымдағы телефон желілеріне немесе 
басқа ұтқыр телефондарға ену рұқсаты бар жəне жалпы пайдаланымдағы телефон 
желілеріне тəн барлық функцияларды орындайды.

Ұтқыр байланыс бойынша көрсеткіштер қозғалыстағы абоненттерге өзара жəне 
тұрақты телефон желісінің абоненттерімен байланысуға мүмкіндік беретін ұтқыр 
байланыстың көрсетілетін қызметтерін ұсынатын операторлармен толтырылады. 

Интерконнект (трафикті өткізу) қызметінің көлеміне байланыс операторлары-
нан түскен қаражаттар енгізіледі. Интерконнект – операторлардың арасындағы 
желіаралық байланысты білдіреді. Интерконнектке мөлшерлеме бір оператордың 
өзге операторға абоненттің өз желісінен тыс сөйлесудің əр минуты үшін төлеген со-
масын анықтайды. Желі ішіндегі қоңырау шалудың тарифі əдетте аз болады, себебі 
мұндай қосалқы төлем жоқ.

1.7-жолда өзге де телекоммуникациялық қызметтерге телематикалық қызметтері, 
IP-телефония, зияткерлік желілер, көрсетілетін қызметтер технологиялық тұрғыдан 
басқа байланыс операторларының телекоммуникация желісіне қосу жəне жалғау 
бойынша телекоммуникация қызметтерін ұсынумен байланысты қызметтер, теле-
коммуникация желісіне абоненттік қолжетімділікті ұйымдастыру бойынша қызметтер, 
техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу бойынша қызметтері (техникалық жабдықты, 
желінің инфрақұрылым элементтерін, өзге де жабдықты) қосылады. Сонымен қоса 
жабдықты (телекоммуникациялық жабдықты, желінің инфрақұрылым элементтерін, 
өзге де жабдықты) жалға беру бойынша қызметтер, байланыс операторлары үшін 
трафикті (интерконнекті) өткізу бойынша қызметтер жəне байланыс операторларының 
көлік желісі қолжетімділікті ұсыну бойынша қызметтер, байланыс арналарын жалға 
беруді ұсыну бойынша қызметтер жатады.

IP-телефонияға Интернет желісін немесе кез келген басқа IP-желісін халықаралық 
жəне қалааралық телефон сөйлесулерін ұйымдастыру жəне жүргізу жəне нақты уақыт 
режимінде факстерді беру құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік беретін техноло-
гия жатады. 

6. 4-бөлімнің 1-жолында есепті кезеңнің соңына тіркелген телефон желілерінің саны 
көрсетіледі. Тіркелген телефон желісі абоненттің соңғы жабдығын жалпы қолданыстағы 
коммутацияланатын желімен байланыстыратын жəне телефон стациясының 
жабдығында бөлінген порты бар белсенді желі болып табылады. Оған аналогты 
тіркелген телефон желілерінің, қызметтерді интеграциялаумен цифрлық желі (ИҚЦЖ) 
арналарының, тіркелген сымсыз байланыс абоненттерінің, жалпы қолданыстағы ақылы 
таксофондар жəне VoIP абоненттерінің санын қосу керек.

2-жолда есепті жылдың соңына белсенді ұтқыр байланыс абоненттерінің саны 
көрсетіледі. 

2.1-жолда есепті жылдың соңына цифрлық сондай-ақ, аналогтық барлық стандарт-
тардың белсенді ұялы байланыс абоненттерінің саны көрсетіледі.

Есеп жылжымалы байланыс операторларымен жасалған шарт бойынша жүргізіледі, 
бұл жерде ескеретін мəселе GSM стандарттары бойынша абоненттерді есептеу SIM-
карталар саны бойынша есептеледі. Бұған тек қана белсенді абоненттер, яғни қызметті 
соңғы үш ай ішінде кем дегенде бір рет қоңырау соғу немесе қабылдау, не болмаса 
SMS хабарлама алу жəне жөнелту немесе Интернетке қолжеткізу сияқты операция-
ларды жүзеге асыру үшін қызметті пайдаланғандар енеді.

3-жолда сымды жəне сымсыз қолжетімділікпен тіркелген Интернет абоненттерінің 
барлық саны көрсетіледі. 

3.1-жолда нөмірді терумен тіркелген (сымды) Интернет абоненттерінің санын жəне 
жоғары жылдамдықты кең жолақты қолжетімділікті пайдаланумен тіркелген (сым-
ды) Интернет абоненттерінің санын қосқанда тіркелген (сымды) қолжетімділігі бар 
Интернет желісі абоненттерінің барлық саны көрсетіледі. Тек қана белсенді абоненттік 
қосылымдар, яғни Интернетке қосылу үшін соңғы 3 ай ішінде кем дегенде бір рет 
пайдаланғандар, сондай-ақ абоненттік қосылымға ай сайынғы төлемдерді жүйелі 
түрде жүргізушілер қосылады.

3.2-жолда жүктеу жылдамдығы 256 кбит/с кем емес жерсеріктік қолжетімділігі бар 
Интернет желісіне сымсыз кең жолақты қолжетімділікті пайдаланатын абоненттердің 
саны көрсетіледі.

3.3-жолда жүктеу жылдамдығы 256 кбит/с кем емес жылдамдығы бар жер үсті 
тіркелген сымсыз байланыс абоненттерінің саны көрсетіледі. Бұл көрсеткіш WiMax 
технологиясымен тіркелген байланыс желілерін жəне сымсыз тіркелген байланыс 
желілерін қамтиды, бірақ қолжетімділік нүктесі жəне сол сияқтылар арқылы уақытша 
пайдаланушыларды қоспайды.

5-жолда есепті кезеңнің соңына ұялы жылжымалы байланыс желісі бойынша 
(мультимедия қызметі жəне Интернет желісіне шығуды қосқанда) деректерді беру 
қызметін пайдаланатын Интернет желісіне қатынауы бар белсенді ұялы байланыс 
абоненттерінің жалпы саны көрсетіледі.

Егер абонент биллингтік жүйелер деректерінің талдауында көрсетілген қызметті 
соңғы 3 айдың ішінде бір рет болсын пайдаланған болса, немесе алған болса, онда ол 
деректерді беру қызметтерінің белсенді пайдаланушысы болып табылады.

5.1-жолда кең жолақты беру (мұнда бір немесе екі бағыттарда 256 кбит/с тең не-
месе одан асатын жылдамдықтар белгіленеді) жылдамдықтарымен деректерді беру-
ге (Интернет желісі) қолжетімділігі бар белсенді ұялы жылжымалы байланыс желісі 
абоненттерінің саны көрсетіледі.

7. 5-бөлімнің 1-жолында 256 кбит/с немесе 2 Мбит/с жоғары жəне төмен 
жылдамдығымен Интернетке кең жолақты қолжетімділіктің барлық тіркелген (сымды) 
желілері көрсетіледі.

2-жолда 2 Мбит/с жəне 10 Мбит/с төмен жылдамдығымен Интернетке кең жолақты 
қолжетімділіктің барлық тіркелген (сымды) желілері көрсетіледі.

3-жолда 10 Мбит/с-тан жоғары жылдамдығымен Интернетке кең жолақты 
қолжетімділіктің барлық тіркелген (сымды) желілері көрсетіледі.

8. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент 
есепті кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық ны-
сандар орнына, қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге 
асырылмайтын мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы 
хабарламаны Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының
2010 жылғы 9 шілдедег і  № 173 бұйрығымен (Нормативт ік  құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) бекітілген 
Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 
1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

 9. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

10. Ескертпе: Х – бұл айқындама толтыруға жатпайды.
11. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Пошта жəне курьерлік байланыс қызметтерінің көлемі»:
2-баған ≤ 1-бағаннан;
4-баған ≤ 3-бағаннан.
2) 3-бөлім. «Байланыс қызметтерінің көлемі»: 
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1-жол = 1.1-1.7-жолдардан ∑ əрбір баған үшін;
1.1-жол = 1.1.1-1.1.3-жолдардан ∑ əрбір баған үшін;
1.6.1-жол ≤ 1.6-жолдан əрбір баған үшін; 
1.6.1.1-жол ≤ 1.6.1-жолдан əрбір баған үшін.
3) 4-бөлім. «Байланыстың негізгі қызметтерін тұтынушылар туралы 
ақпарат»:
2-баған ≤ 1-бағаннан əрбір жол үшін;
4-баған ≤ 3-бағаннан əрбір жол үшін;
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
3-жол = 3.1-3.3-жолдардан ∑ əрбір баған үшін;
4-жол ≤ 3-жолдан əрбір баған үшін;
5.1-жол ≤ 5-жолдан. əрбір баған үшін.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 30 
қа  рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16029 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 8 қараша           №160         Астана қаласы

Энергетика статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту 
туралы

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

1. Мыналар:
1) «Жылу электр станциялары мен қазандықтардың жұмысы туралы есеп» (коды 

301112219, индексі 6-ТП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;

2) «Жылу электр станциялары мен қазандықтардың жұмысы туралы есеп» (коды 
301112219, индексі 6-ТП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 
2-қосымшаға сəйкес;

3) «Отын-энергетикалық баланс» (коды 301112160, индексі 1-ТЭБ, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы 
бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес;

4) «Отын-энергетикалық баланс» (коды 301112160, индексі 1-ТЭБ, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын тол-
тыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға сəйкес;

5) «Газ желісі туралы есеп» (коды 301112101, индексі 1-ГАЗ, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 
5-қосымшаға сəйкес;

6) «Газ желісі туралы есеп» (коды 301112101, индексі 1-ГАЗ, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес;

7) «Отын мен энергияны тұтынуы бойынша үй шаруашылығын зерттеу сауалнама-
сы» (коды 302115225, индексі Н-070, кезеңділігі бес жылда бір рет) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес;

8) «Отын мен энергияны тұтынуы бойынша үй шаруашылығын зерттеу сауалнама-
сы» (коды 302115225, индексі Н-070, кезеңділігі бес жылда бір рет) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы 
бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. «Энергетика статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 300 бұйрығының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14668 болып тіркелген, 
2017 жылы 30 қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау 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 баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

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

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен 
аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 

жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі

Статистика комитетінің төрағасы Н.АЙДАПКЕЛОВ

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасы Энергетика министрі
Қ. Бозымбаев _______________ 
2017 жылғы 15 қараша 

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №160 бұйрығына 1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 1 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма                   национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения             от 8 ноября 2017 года № 160

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статистика лық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер зімде 
ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 301112219
Код статистической формы 301112219

6-ТП                                             Жылу электр станциялары мен 
                  қазандықтардың жұмысы туралы есеп
           Отчет о работе тепловых электростанций и котельных

Жылдық  Есепті кезең             жыл
Годовая  Отчетный период          год

Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 35.3-кодына сəйкес негізгі 
немесе қосалқы қызмет түрі «Бу беру жəне ауа баптау жүйелері» болып табы-
латын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подраз-
деления, с основным или вторичным видом деятельности «Системы подачи пара и 
кондиционирования воздуха» согласно коду Общего классификатора видов экономи-
ческой деятельности – 35.3

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 16 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 16 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1. Жылу энергиясын өндіру жəне тарату объектісінің нақты орналасқан орнын 
көрсетіңіз (тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение объекта производства и распределения тепло-
энергии (независимо от места регистрации) – область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан əрi – ƏАОЖ)       
сəйкес аумақ коды (статистикалық нысанды қағаз
жеткізгіште органының  қызметкері толтырады)
тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объ-
ектов (далее – КАТО) (заполняется работниками органа статистики при сдаче стати-
стической формы на бумажном носителе)

2. Станция түрін көрсетіңіз – жылу электр орталығы, 
қазандық, өзгелер      
Укажите тип станции – теплоэлектроцентраль,  
котельная, прочая

ЭЖОА1 сəйкес станция түрі (статистикалық нысанды 
қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика органының 
қызметкерлері толтырады)            
Тип станции согласно СОЭТ1 (заполняется работниками органа 
статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)

3. Жылу энергиясы туралы мəліметтерді көрсетіңіз
Укажите сведения о теплоэнергии

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Есепті 
жылдағы
За отчет-
ный год

А Б 1

1
Жылумен жабдықтау көздерімен өндірілген жылу энер-
гиясы, мың Гкал1

Выработано тепловой энергии источниками теплоснабже-
ния, в тысячах Гкал2 
одан қуаттылығы:
из нее мощностью: Х

1.1 3 Гкал/сағ. дейін2

до 3 Гкал/ч3

1.2 3,1-ден 20 Гкал/сағ. дейін
от 3,1 до 20 Гкал/ч

1.3 20,1-ден 100 Гкал/сағ. дейін 
от 20,1 до 100 Гкал/ч

1.4 100 Гкал/сағ. жəне одан жоғары
100 Гкал/ч и более

2
Тұтынушыларға жіберілген жылу энергиясы, 
мың Гкал
Отпущено тепловой энергии потребителям, в тысячах Гкал
соның ішінде:
в том числе: Х

2.1 халыққа
населению

2.2 кəсіпорындардың коммуналдық қажеттіліктеріне
на коммунальные нужды предприятий

2.3 кəсіпорындардың өндірістік қажеттіліктеріне
на производственные нужды предприятий

2.4 өзге де тұтынушыларға
прочим потребителям

3 Жылу энергиясының шығыны, мың Гкал
Потери тепловой энергии, в тысячах Гкал 

3.1 одан жылу жəне бу желілерінде
из них на тепловых и паровых сетях 

4
Есепті жылдың соңына жылумен жабдықтау көздерінің 
саны, бірлікпен
Число источников теплоснабжения на конец отчетного года, 
в единицах 
қуаттылығы:
мощностью: Х

4.1 3 Гкал/сағ. дейін
до 3 Гкал/ч

4.2 3,1-ден 20 Гкал/сағ. дейін
от 3,1 до 20 Гкал/ч

4.3 20,1-ден 100 Гкал/сағ. дейін
от 20,1 до 100 Гкал/ч

4.4 100 Гкал/сағ. жəне одан жоғары
100 Гкал/ч и более

5 4 - жолдан - жалға берілген жəне концессиядағы
Из строки 4 - находящихся в аренде и концессии 

6
Орнатылған қазандықтардың (энергоқондырғылардың) 
саны, бірлікпен
Количество установленных котлов (энергоустановок), в 
единицах 

7 Қазандықтардың орташа ПҚК4, пайызбен
Средний КПД4 котлов, в процентах

Ескертпе:
Примечание:
1ЭЖОА – Электр энергиясы мен жылу энергиясын өндіру, бөлу жəне тұтыну 

объектілерінің анықтамалығы
1СОЭТ – Справочник объектов производства, распределения и потребления 

электроэнергии и теплоэнергии
2Гкал – гигакалория
2Гкал – гигакалория
3Гкал/сағ – сағатына гигакалория
3Гкал/ч – гигакалория в час

4. Жылу желілерінің ұзындығын көрсетіңіз, километрмен
Укажите протяженность тепловых сетей, в километрах

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы 
Наименование показателей 

Есепті 
жылдағы
За отчет-
ный год

А Б 1

1
Екі құбырлық есептегі жылу жəне бу желілерінің 
ұзындығы
Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 
исчислении 
Диаметрі:
Диаметром: Х

1.1 200 мм-ге4 дейін
до 200 мм5

1.2 201-ден 400 мм-ге дейін
от 201 до 400 мм

1.3 401-ден 600 мм-ге дейін
от 401 до 600 мм

1.4 600 мм жəне одан жоғары
600 мм и более
1 - жолдан:
из строки 1: Х

1.5 ескі желілер
ветхие сети 

1.6 ауыстыруды қажет ететін
нуждающихся в замене 

1.6.1 одан ауыстырылғаны
из них замененных 

1.6.1.1 кəсіпорынның өз қаражаты есебінен
за счет собственных средств предприятия 

Ескертпе:
Примечание:
4ПҚК – пайдалы қызмет коэффициенті
4КПД – коэффициент полезного действия
5Мм – миллиметр
5Мм – миллиметр

4.1. Елді мекендердегі жылу желілерінің ұзындығын көрсетіңіз, километрмен
 Укажите протяженность тепловых сетей в населенных пунктах, в километрах

Елді 
мекендердің 

атауы
Наименование 

населенных 
пунктов

ƏАОЖ 
бой-

ынша 
коды 
Код по 
КАТО

Екі құбырлық 
есептегі 

жылу жəне бу 
желілерінің 
ұзындығы

Протяженность 
тепловых и паро-
вых сетей в двух-
трубном исчис-

лении

Соның ішінде:
 том числе:

ескі 
желілер
ветхие 
сети

ауыстыру-
ды қажет 

ететін
нуждающих-
ся в замене

ау
ы

ст
ы

ры
лғ

ан
ы

за
ме

не
нн

ых

А 1 2 3 4 5

(Соңы. Басы 13-14-беттерде) 

(Жалғасы 16-бетте) 
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5. Апаттардың жəне агрегаттардың апатты жөндеуде тоқтап тұруының са-
нын көрсетіңіз

 Укажите число аварий и простои агрегатов в аварийном ремонте
Жол 
коды
Код 
строки

Көрсеткіштердің атауы 
Наименование показателей 

Есепті 
жылдағы
За отчетный 
год

А Б 1

1
Жылумен жабдықтау көздеріндегі, бу жəне жылу 
желілеріндегі апаттардың саны, бірлікпен
Число аварий на источниках теплоснабжения, паровых и те-
пловых сетях, в единицах 
соның ішінде:
в том числе: Х

1.1 жылумен жабдықтау көздерінде
источники теплоснабжения

1.2 бу жəне жылу желілерінде
паровые и тепловые сети

2 Агрегаттардың5 апатты жөндеуде бос тұрғаны, сағатпен
Простои агрегатов6 в аварийном ремонте, в часах 

–––––––––
Ескертпе:
Примечание:
6Агрегат – бұл жағдайда қазандық қондырғылар, көмекші жабдықтар
6Агрегаты – в данном случае это котельные установки, вспомогательные обо-

рудования

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз7

Согласны на распространение первичных статистических данных7       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз7

Не согласны на распространение первичных статистических данных7  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

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

Ескертпе:
Примечание:
7 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

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

«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №160 бұйрығына 2-қосымша

«Жылу электр станциялары мен қазандықтардың жұмысы туралы есеп» (коды 
301112219, индексі 6-ТП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Жылу электр станциялары мен қазандықтардың жұмысы туралы есеп» 
(коды 301112219, индексі 6-ТП, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік ста-
тистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 
12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Жылу электр станциясы мен 
қазандықтардың жұмысы туралы есеп» (коды 301112219, индексі 6-ТП, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан 
əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар қолда-
нылады:

1) апат – тұтынушыларға жəне абоненттерге жылытуға жылу энергиясының жəне 
ыстық сумен жабдықтауды 8 сағаттан көп кезеңге тоқтатуға əкеп соққан жылумен 
жабдықтау көздері, жүйелері жəне желілері элементтерінің істен шығуы;

2) бу қазаны – құрылғының өзінен тыс пайдаланылатын атмосфералықтан жоғары 
қысыммен буды алуға арналған жəне онда жағылатын отын өнімдерімен жылытыла-
тын оттығы бар құрылғы; 

3) жалға беру – жекеменшіктің жалға алушыға жалға беру соммасын төлеу шарты 
бойынша белгіленген уақытқа пайдалану жəне айрықша иелік ету құқығын беретін 
келісім, бірақ объектіге жекеменшік құқығын бермейді;

4) жылу электр орталығы – электр энергиясын өндірумен қатар, жылумен 
жабдықтаудың орталықтандырылған жүйелеріндегі жылу энергиясының көзі болып 
табылатын жылу электр станциясы;

5) концессия – концессия объектілерін құруға (реконструкциялауға) жəне 
пайдалануға бағытталған, концессионердің қаражаты есебінен немесе концеденттің 
қоса қаржыландыруы шарттарымен жүзеге асырылатын қызмет;

6) су жылыту қазаны – құрылғының өзінен тыс пайдаланылатын атмосфералықтан 
жоғары қысыммен суды жылытуға арналған жəне онда жағылатын отын өнімдерімен 
жылытылатын оттығы бар құрылғы.

3. 2-бөлімде «Энергия өндіруші ұйымның түрі» жылу энергиясын өндіру объектісінің түрі 
көрсетіледі. Есеп əрбір энергия өндіруші ұйымдардың түрі бойынша жеке тапсырылады.

4. 3-бөлімде «Жылу энергиясы туралы мəліметтер» қуаттылығы əр түрлі жылумен 
қамтамасыз ету көздерінің есепті кезеңде өндірген жылу энергиясының мөлшері өлшеу 
құралдарының көрсеткіштеріне сəйкес көрсетіледі. 

3-бөлімнің 2-жолында «Тұтынушыларға жіберілген жылу энергиясы» делдалдарға 
жіберілгенінің есебінсіз түпкілікті тұтынушыларға жіберілген жылу энергиясы туралы 
деректер көрсетіледі.

5. 4-бөлімде «Жылу желілерінің ұзындығы» жылу желілерінің ұзындығына 
кварталішілік (аулалық) желілер енгізілмейді.

Жылу желілерінің ұзындығы орнату тəсіліне қарамастан олардың екі құбырымен 
жатқызылған трассасының ұзындығы бойынша анықталады: су желілері, бу 
құбырларына арналған тура жəне кері жəне бу желілеріне арналған конденсатор 
құбырлар. Ыстық сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын басқа желілердің ұзындығы 
су желілерінің ұзындығында ескеріледі.

Желілерді ауыстыру олардың ерте тозуының алдын алу мақсатында жоспарлы-
ескерту жұмыстарын өткізу болып табылады.

6. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, 
қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін 
көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы 
Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) 
бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 
1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

7. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
3-бөлім. «Жылу энергиясы туралы мəліметтер»:
1-жол ≥ 1.1 – 1.4 жолдардың ∑;
2-жол ≥ 2.1 – 2.4 жолдардың ∑;
3-жол ≥ 3.1 жолға;
4-жол ≥ 4.1 – 4.4 жолдардың ∑.
4-бөлім. «Жылу желілерінің ұзындығы»:
1-жол = 1.1 – 1.4 жолдардың ∑;
1.5-жол ≤ 1-жолға;
1.6-жол ≤ 1-жолға;
1.6.1-жол ≤ 1.6-жол жəне 1-жолға;
1.6.1.1-жол ≤ 1.6.1-жолға.
4.1-бөлім. «Елді мекендердегі жылу желілерінің ұзындығы»:
4.1-бөлімнің 2-бағаны жолдарының ∑ = 4-бөлімнің 1-бағанының 1-жолына;
4.1-бөлімнің 3-бағаны жолдарының ∑ = 4-бөлімнің 1-бағанының 1.5-жолына;
4.1-бөлімнің 4-бағаны жолдарының ∑ = 4-бөлімнің 1-бағанының 1.6-жолына;
2-баған ≥ 3-бағанға;
3-баған ≥ 4-бағанға;
4-баған ≥ 5-бағанға.
5-бөлім. «Апаттардың жəне агрегаттардың апатты жөндеуде тоқтап тұруының 

саны»:
1-жол = 1.1, 1.2 жолдардың ∑.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №160 бұйрығына 3-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 3 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма                   национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения             от 8 ноября 2017 года №160

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статис тика-
лық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер-
зімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексі нің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып та-
былады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»
Статистикалық нысан коды 301112160
Код статистической формы 301112160

1-ТЭБ                                             Отын-энергетикалық баланс 
                      Топливно-энергетический баланс

Жылдық  Есепті кезең             жыл
Годовая  Отчетный период          год

Экономикалық қызмет түріне қарамастан, отын мен энергияны жеткізушілер 
жəне тұтынушылар болып табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразде-
ления, независимо от вида экономической деятельности, являющиеся поставщиками 
и потребителями топлива и энергии

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 наурызға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 марта (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1. Отын-энергетикалық ресурстарды өндірудің жəне тұтынудың, жаңартылатын 
энергия көздерін пайдалануды қоса нақты орнын көрсетіңіз (кəсіпорынның 
 тіркелген жеріне қарамастан) – облыс, қала, аудан, елді мекен
 Укажите фактическое место производства и потребления топливно-энергетических 
ресурсов, включая возобновляемые источники энергии (независимо от места 
 регистрации предприятия) - область, город, район, населенный пункт

Аумақ коды Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес (бұдан əрi - 
ƏАОЖ) (статистика органының қызметкерлері толтырады)
(есеп бойынша)-қосымша сəйкестендіру алаңы                     
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объ-
ектов (далее - КАТО) (заполняется работниками органа статистики)

2. Отын мен энергия түрлерінің жылу шығару қабілеттілігі туралы ақпаратты 
көрсетіңіз. Бұл бөлімді «Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші» 
(бұдан əрі-ЭҚЖЖ) бойынша 05 (0510, 0520), 06 (0610, 0620), 19 (1910, 1920), 35 (3511, 
3530) (негізгі жəне қайталама қызмет түрлері) қызмет түрлері бар кəсіпорындар 
толтырады

Укажите информацию о теплотворной способности видов топлива и энергии. 
Данный раздел заполняют предприятия с видами деятельности по «Общему клас-
сификатору видов экономической деятельности» (далее ОКЭД) 05 (0510, 0520), 06 
(0610, 0620), 19 (1910, 1920), 35 (3511, 3530) (Основной и вторичный вид деятельности)

ӨӨСЖ1 бойынша өнім 
түрлерінің атауы

Наименование видов про-
дукции по СКПП1

ӨӨСЖ коды
Код СКПП

Өлшем 
бірлігі

Единица 
измерения

Төменгі жылу шығару 
қабілеттілігі

Низшая теплотворная 
способность

А Б В 1

––––––––
Ескертпе:
Примечание:
1 Мұнда жəне бұдан əрі – ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 

министрлігі Статистика комитетінің www.stat.gov.kz Интернет-ресурсына 
орналастырылған «Өнеркəсіптік өнімдердің анықтамалығы»

1 Здесь и далее – СКПП – «Справочник промышленной продукции (товаров, 
услуг)», размещенный на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан www.stat.gov.kz

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

ӨӨСЖ1 бойынша өнім 
түрлерінің атауы

Наименование видов 
продукции по СКПП1

ӨӨСЖ коды
Код СКПП

Өлшем бірлігі
Единица изме-

рения

Төменгі жылу шығару 
қабілеттілігі

Низшая теплотворная 
способность

А Б В 1

3. Жаңартылатын энергия көздерімен жылу жəне (немесе) электр энергия-
сын өндіру (экономикалық қызмет түріне қарамастан отын жəне энергияны 
өндірушілер жəне тұтынушылар болып табылатын кəсіпорындар толтырады) 
туралы деректерді көрсетіңіз

Укажите данные о выработке тепловой и (или) электрической энергии возобнов-
ляемыми источниками энергии (заполняется предприятиями, независимо от вида 
экономической деятельности, которые являются производителями и потребителями 
топлива и энергии)

Жол 
коды
Код 

строки

Энергия көзі
Источник энергии

Есепті 
жылға

За отчет-
ный год

А Б 1

1
Жаңартылатын энергия көздерімен өндірілген электр 
энергиясы, барлығы, мың кВт сағат2

Выработано электрической энергии возобновляемыми источ-
никами энергии, всего, в тысячах кВт час2

1.1
Гидроэлектр станциялары өндірген электр энергиясы, 
мың кВт сағат
Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями, в 
тысячах кВт час 

1.2
Жел электр станциялары өндірген электр энергиясы, мың 
кВт сағат
Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанция-
ми, в тысячах кВт час

1.3
Күн электр станциялары өндірген электр энергиясы, мың 
кВт сағат
Электроэнергия, произведенная солнечными электростанция-
ми, в тысячах кВт час

1.4
Биогаз қондырғыларында өндірілген биогаздан алынған 
электр энергиясы, мың кВт сағат
Электроэнергия от биогаза, произведенная биогазовыми уста-
новками, в тысячах кВт час 

2
Жаңартылатын энергия көздерімен өндірілген жылу энер-
гиясы, барлығы, мың Гкал3

Выработано тепловой энергии возобновляемыми источниками 
энергии, всего, в тысячах Гкал3

2.1
Геотермальдық көздерден алынған бу жəне ыстық су 
(жылу энергиясы), мың Гкал
Пар и горячая вода (тепловая энергия), полученная от геотер-
мальных источников, в тысячах Гкал 

2.2
Күн сəулесінен алынған бу жəне ыстық су (жылу энергия-
сы), мың Гкал
Пар и горячая вода (тепловая энергия), полученная от солнеч-
ных излучений, в тысячах Гкал 

2.3
Биомассаны пайдалану есебінен өндірілген бу жəне 
ыстық су (жылу энергиясы), мың Гкал
Пар и горячая вода (тепловая энергия), произведенная за счет 
использования биомассы, в тысячах Гкал 

2.4
Биогазды пайдалану есебінен өндірілген бу жəне ыстық 
су (жылу энергиясы), мың Гкал
Пар и горячая вода (тепловая энергия), произведенная за счет 
использования биогаза, в тысячах Гкал 

–––––––––
Ескертпе:
Примечание:
2 кВт сағат – мұнда жəне бұдан əрі киловатт-сағат
2 кВт час – здесь и далее – киловатт-час
3 Гкал – мұнда жəне бұдан əрі гигакалория
3 Гкал – здесь и далее – гигакалория

4. Отын мен энергияны пайдалану туралы ақпаратты көрсетіңіз 
 Укажите информацию об использовании топлива и энергии 
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Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах
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4-бөлімнің жалғасы
Продолжение раздела 4
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Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах
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5. Отын жəне энергияны басқа түрлеріне өзгерту жəне пайдалану туралы 
ақпаратты көрсетіңіз (4-бөлімнің 2 жəне 3-бағандарын толтырған респонденттер 

 толтырады) 
 Укажите информацию о преобразовании и использовании топлива и энергии 

(заполняется респондентами, которые заполнили графы 2 и 3 раздела 4) 
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––––––––
Ескертпе:
Примечание:
4 ЖЭО – Жылу электр орталығы
4 ТЭЦ- Теплоэлектроцентраль

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах
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6. Алғашқы өнімді жеткізу жəне дайын өнім өндірісі туралы ақпаратты 
көрсетіңіз (кестені тек мұнай өңдейтін кəсіпорындар ғана толтырады)

 Укажите информацию о поставке первичной продукции и производстве готовой 
продукции (таблица заполняется только нефтеперерабатывающими предприятиями)
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При необходимости продолжите на дополнительных листах
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7. Электр энергиясын жіберу жəне тұтыну туралы мəліметтерді көрсетіңіз, 
мың кВт сағат

 Укажите сведения об отпуске и потреблении электроэнергии, в тысячах кВт час
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы 
Всего

А Б 1

1 Кəсіпорын ішінде тұтынылғаны 
Потреблено внутри предприятия
соның ішінде:
в том числе:

1.1

электр станциясының өзінің өндірістік 
қажеттіліктеріне (электр энергиясы мен жылу энерги-
ясын өндіруге)
на собственные производственные нужды электростанции 
(на производство электроэнергии и теплоэнергии)

1.2

электр аппараттарымен технологиялық процестер 
үшін (құрғату, қыздыру, электрмен пісіру, электрмен 
балқыту, электролиз жəне тағы сол сияқты)
электроаппаратами для технологических процессов (суш-
ка, нагрев, электросварка, электроплавка, электролиз и 
так далее)

1.3 электр қозғалтқыштармен қозғалтқыш күшіне
электродвигателями на двигательную силу

1.4 өндірістік үй-жайларды жарықтандыруға
на освещение производственных помещений

1.5
зауыт желілеріндегі, трансформаторлы қосалқы 
станциялардағы жəне түрлендіргіштердегі ысыраптар
потери в заводских сетях, трансформаторных подстанци-
ях и преобразователях

1.6 өздерінің шаруашылық қажеттіліктеріне
на собственные хозяйственные нужды

2 Тұтынушыларға жіберілгені, барлығы
Отпущено потребителям, всего
олардан:
из них:

2.1
ауыл тұрғындарының пəтерлерін жарықтандыруға 
жəне басқа да тұрғын үй қажеттіліктеріне
на освещение квартир и другие жилищные нужды сель-
ского населения

2.2 ауылдық жердегі көшелерді жарықтандыруға
на освещение улиц в сельской местности

2.3
қала тұрғындарының пəтерлерін жарықтандыруға 
жəне басқа да тұрғын үй қажеттіліктеріне
на освещение квартир и другие жилищные нужды город-
ского населения

2.4 қалалық жердегі көшелерді жарықтандыруға
на освещение улиц в городской местности

3 Электр энергиясының ысыраптары
Потери электроэнергии
соның ішінде:
в том числе:

3.1
электр желілері арқылы беру бойынша 
технологиялық шығыстар (ысыраптар)
технологический расход (потери) на передачу по электри-
ческим сетям

3.2 коммерциялық ысыраптар
коммерческие потери

8. Электр энергиясын экономикалық қызмет түрлері бойынша жіберу туралы 
мəліметтерді көрсетіңіз, мың кВт сағат

 Укажите сведения об отпуске электроэнергии по видам экономической деятель-
ности, в тысячах кВт час

Жол 
коды 
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей 

ЭҚЖЖ бой-
ынша коды
Код по ОКЭД

Есепті 
жылға 

За отчетный 
год

А Б В 1

1 Барлығы
Всего
олардан:
из них:

1.1 Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы
Сельское, лесное и рыбное хозяйство A

1.2
Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді 
қазу
Горнодобывающая промышленность и раз-
работка карьеров 

B

1.3 Өңдеу өнеркəсібі
Обрабатывающая промышленность C

1.4
Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне 
ауа баптау 
Электроснабжение, подача газа, пара и 
воздушное кондиционирование

D

1.5

Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, 
қалдықтардың жиналуын жəне тараты-
луын бақылау
Водоснабжение; канализационная систе-
ма, контроль над сбором и распределени-
ем отходов

E

Жол 
коды 
Код 

строки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей 

ЭҚЖЖ бой-
ынша коды
Код по ОКЭД

Есепті 
жылға 

За отчетный 
год

А Б В 1

1.6 Құрылыс
Строительство F

1.7

Көтерме жəне бөлшек сауда; 
автомобильдерді жəне мотоциклдерді 
жөндеу
Оптовая и розничная торговля; ремонт ав-
томобилей и мотоциклов

G

1.8 Көлік жəне қоймалау
Транспорт и складирование H

1.9
Тұру жəне тамақтану бойынша 
қызметтер
Услуги по проживанию и питанию

I

1.10 Ақпарат жəне байланыс
Информация и связь J

1.11 Қаржы жəне сақтандыру қызметі
Финансовая и страховая деятельность K

1.12
Жылжымайтын мүлікпен жасалатын 
операциялар
Операции с недвижимым имуществом

L

1.13
Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет
Профессиональная, научная и техническая 
деятельность

M

1.14
Əкімшілік жəне қосалқы қызмет көрсету 
саласындағы қызмет
Деятельность в области административно-
го и вспомогательного обслуживания

N

1.15
Мемлекеттік басқару жəне қорғаныс; 
міндетті əлеуметтік қамтамасыз ету
Государственное управление и оборона; 
обязательное социальное обеспечение

O

1.16 Білім беру 
Образование P

1.17
Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
қызметтер
Здравоохранение и социальные услуги

Q

1.18 Өнер, ойын-сауық жəне демалыс
Искусство, развлечения и отдых R

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз5

Согласны на распространение первичных статистических данных5       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз5

Не согласны на распространение первичных статистических данных5  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

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

––––––––
Ескертпе:
Прмечание:
5 Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабы 5-тармағына сəйкес толтырылады 
5Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике» 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №160 бұйрығына 4-қосымша

«Отын-энергетикалық баланс» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
(коды 301112160, индексі 1-ТЭБ, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Отын-энергетикалық баланс» (коды 301112160, индексі 1-ТЭБ, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 
8) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «Отын-энергетикалық баланс» (индексі 
1-ТЭБ, кезенділігі жылдық) (бұдан əрі – Статистикалық нысан) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады:

1) жаңартылатын энергия көздері – табиғи жаратылыс процестері есебінен үздіксіз 
жаңартылатын энергия көздері, олар мынадай түрлерді қамтиды: күн сəулесінің энер-
гиясы, жел энергиясы, гидродинамикалық су энергиясы; геотермальдық энергия: 
топырақтың, жерасты суларының, өзендердің, су айдындарының жылуы, сондай-
ақ бастапқы энергия ресурстарының антропогендік көздері: биомасса, биогаз жəне 
электр жəне (немесе) жылу энергиясын өндіру үшін пайдаланылатын органикалық 
қалдықтардан алынатын өзге де отын; 

2) отын-энергетикалық баланс бірін-бірі алмастыратын отын-энергетикалық 
ресурстардың жиынтығын қамтитын кешенді материалдық баланс болып табылады;

3) отынның төменгі жылу шығару қабілеттілігі – бұл отынның құрамындағы не-
месе оның жану кезінде пайда болған суды буландыру үшін қажетті жылуды алып 
тастағандағы отынның жану кезінде бөлінген жалпы жылу.

3. 2-бөлім «Отын жəне энергия түрлерінің жылу шығару қабілеттілігі туралы 
ақпаратты» Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуіші (бұдан əрі – ЭҚТЖЖ) 
бойынша 05 (0510, 0520), 06 (0610, 0620), 19 (1910, 1920), 35 (3511, 3530) (негізгі жəне 
қайталама қызмет түрлері) қызмет түрлері бар респонденттер толтырады.

Отынның заттай өлшем бірліктегі мөлшерін басқа өлшем бірліктерге ауыстыруға 
болады. Тəжірибеде энергияның өлшем бірлігі жиі пайдаланылады, өйткені жылу 
қабілеттілігі оны сатып алу немесе пайдаланудың ең басты себебі болып табылады.

Отынның мөлшерін заттай өлшем бірліктен энергияның өлшем бірлігіне ауыстыру 
үшін жылудың мөлшерін көрсететін, отынның бір бірлігінен алынатын қайта есептеу 
коэффициентін білу қажет. Бұл коэффициент отынның жылу шығару қабілеттілігі не-
месе калориялығы деп аталады.

2-бөлімде экономикалық қызмет түріне (ЭҚЖЖ 05-39) қарамастан өнеркəсіп 
кəсіпорындары барлық отын жəне энергия түрлері бойынша, соның ішінде 
жаңартылатын энергия көздерінің (отын жəне энергия түрлерінің тізімі қоса ұсынылады) 
төменгі жылу қабілеттілігі бойынша деректерді толтырады. «А» жəне «Б» бағандарын 
толтыру үшін Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында (www.stat.gov.kz) орналасқан Өнеркəсіптік өнімдердің 
(тауарлардың, қызметтердің) анықтамалығы (бұдан əрі - ӨӨСЖ) пайдаланылады.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттарына сəйкес төменгі жылу 
шығару қабілеттілігі əр кəсіпорын бойынша бөлек толтырылады. (əр кен орны бойынша). 

4. 3-бөлімде жаңартылатын энергия көздерін пайдалану бойынша объектілер 
шығарған жылу жəне (немесе) электр энергиясының көлемдері туралы деректер 
көрсетіледі. Бұл бөлімді экономикалық қызмет түріне қарамастан отын жəне энергияны 
өндіруші жəне тұтынушы болып табылатын кəсіпорындар толтырады.

5. 4-бөлім «Отын жəне энергияны пайдалану туралы ақпаратты» экономикалық 
қызмет түріне қарамастан барлық кəсіпорындар толтырады. Бұл бөлімді толтыру 
үшін ӨӨСЖ пайдаланылады.

Отын жəне энергия түрлерінің тізбесі статистикалық нысанның отын жəне энер-
гия түрлерінің атауы жəне олардың ӨӨСЖ бойынша кодтары жөніндегі ақпарат тол-
тырылатын барлық бөлімдерінде (2, 4, 5, 6-бөлімдердің «А» жəне «Б» бағандары) 
пайдаланылады.

4-бөлімнің 1-бағанында барлық есепті кезеңде пайдаланылған отын мен энергия 
көлемі көрсетіледі.

2-бағанды электр жəне жылу энергиясын өндіру үшін отынды пайдаланатын 
кəсіпорындар толтырады. Сонымен қатар, бұл бағанға өзгерту процесінің нəтижесіндегі 
отын ысыраптары енгізіледі.

3-бағанда мұнай өңдеу зауыттарында, мұнай тұрақтандырушы қондырғыларда, 
газды қайта өңдейтін, тақтатас, кокс-газ, кокс-химия, көмір байыту фабрикаларында 
жəне өзге де отын өңдейтін кəсіпорындарда отынды шикізат ретінде отынның басқа 
түрлерін өндіруге пайдаланылған отынның көлемі көрсетіледі.

4-бағанда химия, мұнай-химия жəне басқа отындық емес өнімді өндіруге шикізат 
ретінде пайдаланылған отын көлемі көрсетіледі.

5-бағанда отындық емес қажеттіліктерге материал ретіндегі отын шығыны ескеріледі. 
Оларға мысалы, жағар май ретінде пайдаланылатын мазут пен мотор отыны: 
бөлшектерді жууға пайдаланған керосин мен бензин; мұнай ұңғымаларын бұрғылаған 
кезде балшықты ерітіндіге қоспа ретінде, сонымен қатар сүзгі ретінде пайдаланылатын 
көмір; жер асты қысымынан айдап шығатын газ жəне өндірілетін мұнайды газ лифтімен 
қамтамасыз ету, сондай-ақ, газ құбырын үрлеу үшін газ, топырақ құймасы қалыбын 
əзірлеуге пайдаланатын көмір мен мазут, ұңғымаларды жууға пайдаланатын, автомобиль 
жолдарының төсемін жабуға пайдаланылатын мұнай; ыдыстық тақтайша, жоңқа тағы 
сол сияқты өндіруге пайдаланатын отындық ағаш жəне тағы басқа ескеріледі. Сонымен 
қатар мұнай өңдеу кəсіпорындарында, мұнайды тұрақтандырушы қондырғыларда, газ 
өңдейтін, тақтатас, кокс-газы, кокс-химия, көмір байыту фабрикаларында жəне басқа 
отын өңдейтін кəсіпорындарда есепке алынатын басқа отын түріне қайта өңдеуге шикізат 
ретінде пайдаланған отынның жекелеген (4-бөлімнің 9-бағанында есепке алынған қайта 
өңдеу жəне брикеттеген кездегі технологиялық ысырапсыз) түрлері ескеріледі.

6-бағанда мыналар көрсетіледі:
1) өндірістік-технологиялық (өндірістің технологиялық процесінде болатын ысырап-

тарды қосқанда), ауылшаруашылық, құрылыс, көлік, коммуналдық-тұрмыстық жəне 
басқа да мақсатқа пайдаланылған отын мен энергия мөлшері, яғни оларды алдын ала 
энергияның басқа түріне (электр жəне жылу энергиясы) ауыстырмағаны жазылады. 

2) өнеркəсіптік жəне жылыту пештеріндегі, аппараттардағы, басқа да технологиялық 
қондырғылардағы, жұмыс машиналарындағы, механизмдердегі, əртүрлі көлік 
құралдарындағы көтергіш көлік жабдықтарындағы, ауылшаруашылық машиналарындағы 
күш қозғалтқыштарын тікелей іске қосатын отын мен энергия шығыстары; 

3) өндірістік жəне əкімшілік ғимараттарды жылытуға, жарық беруге жəне ыстық су-
мен қамтамасыз етуге, коммуналдық жəне мəдени-тұрмыстық мақсатқа пайдаланған 
отын жəне энергия мөлшері; 

4) электр станциялары мен қазандықтардың өз қажеттілігіне жұмсалатын электр 
энергиясы жатады. 

Өнімділігі 20 Гкал/сағат болатын тұрмыстық жылыту қазандықтарында, ауыл 
шаруашылығында бу шығаруға жəне қазандыққа пайдаланылатын компрессорлық жəне 
газ генераторы қондырғыларында кемелердегі бу түзуші жəне қазандықтарда отын алдын 
ала энергияның басқа түріне өзгертіліп, кейіннен олар өндірістік-технологиялық немесе 
көліктік мақсатқа жұмсалатынына қарамастан, бұлар отын жəне энергия ретінде жұмсалып, 
баланстағы 4-бөлімнің 6-бағанында көрсетіледі. Осындай қондырғылары бар кəсіпорындарда 
жылу энергиясын өндіру, сығылған ауаны немесе газ генераторы есебінің жүйесі болмайды.

Жылу энергиясын босатуды жүйелі анықтау үшін өлшеу құралдары жоқ кейбір 
кəсіпорындар мен ұйымдарда соңғысында тұтыну шамалы болған жағдайда, отын 
шығысы мен қазандықтың орташа пайдалы əсер коэффициенті бойынша осы 
көрсеткішті есептеу арқылы анықтауға жол беріледі. Орташа салмақталған ПƏК 
мерзімдік жылу-техникалық сынақ негізінде анықталады. Қазандықтың ПƏК белгілі 
болған жағдайда, төменде келтірілген кесте бойынша босатылған жылудың 1 Гкал-на 
отынның үлестік шығысы пайдаланылады:

Қазандықтың 
пайдалы əсер 
коэффициенті 

(нетто), %

Босатылған 1 
гигакалорияға шарт-
ты отын шығысы, 

шартты отын тонна-
сы / Гкал

Қазандықтың 
пайдалы əсер 
коэффициенті 

(нетто), %

Босатылған 1 
гигакалорияға 
шартты отын 

шығысы, шартты 
отын кг /1 Гкал

1 2 3 4
60 238,10 78 183,15
61 234,19 79 180,83
62 230,41 80 178,57
63 226,76 81 176,37
64 223,21 82 174,22
65 219,78 83 172,12
66 216,45 84 170,07
67 213,22 85 168,07
68 210,08 86 166,11
69 207,04 87 164,20
70 204,08 88 162,34
71 201,21 89 160,51
72 198,41 90 158,73
73 195,69 91 158,99
74 193,05 92 155,28
75 190,48 93 153,61
76 187,97 94 151,98
77 185,53 95 150,38

(Жалғасы. Басы 15-бетте) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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Есепті кезеңде қазандықтағы отын шығысын жəне есепті кезеңге қазандықтың 
ПƏК біле отырып, босатылған жылу энергиясын есептеу арқылы анықталады. Есептік 
кезеңде қазандық 1000 тонна көмірді жұмсады, оның калориялық эквиваленті 0,8, ал 
қазандықтың ПƏК 72 %-ға тең. Есептік кезеңдегі шартты отын шығысы: Шартты отын = 
1000х0,8 = 800 тонна құрайды. Қазандықтың ПЭК 72% болғанда, жоғарыда келтірілген 
кесте бойынша 1 Гкал шығаруға 198,41 кг шартты отын қажет болатындықтан, боса-
тылатын жылу энергиясының мөлшері мынаған тең:

Qбос. = 41,198
1000*800

=4032 Гкал

Шығарылған ыстық судың немесе будың жылу энергиясын қайта есептеу тиісті 
қысымда жəне жылыту температурасында судың немесе будың жылу мөлшері бойынша 
жүргізіледі. Қазандық жылына орташа қысымы 14 ата, қаныққан будың 2000 тоннасын 
шығарды. Осындай қысымда будың жылу мөлшері 662,2 ккал/кг бу болады. Осылайша, 
жалпы бөлінген бу мөлшері 2000*1000*666,2=1332,4 Гкал тең.

7-бағанда автомобильдің, тракторлардың, ауылшаруашылық іштен жану 
қозғалтқыштарында, авиациялық қозғалтқыштарда, теңіз, өзен кемелерінің жəне тағы 
басқа қозғалтқыштарында пайдаланылған мұнай өнімдері, сұйытылған жəне сығылған 
газ көлемі көрсетіледі.

8-бағанда халыққа босатылған отын мен энергия көрсетіледі.
9-бағанда металлургия жəне кокс-химия өнеркəсіптеріндегі байыту фабрикаларында 

көмірді жынысымен қоса байыту жəне сұрыптау кезіндегі ысыраптар (энергетикалық 
отын ретінде пайдаланылатын шламдар мен өнеркəсіптік өнімдерді есепке алмағанда), 
көмірді брикеттегенде, мұнайды тұзсыздандыру жəне суынан айыру кезіндегі ысы-
раптар, сондай-ақ оларды басқа түріне өңдеуге жəне химия, мұнай химиясы, басқа 
да отындық емес түрлерге өңдеуге байланысты технологиялық ысыраптар мен отын 
қалдықтары көрсетіледі. Осы бағанда сақтау, тасымалдау, актімен ресімдеу кезіндегі 
отынның барлық жетіспеушіліктері мен ысыраптары жазылады. Бұған газ алауын 
жағу, мұнай жəне газ өңдеу (мұнай жəне газ өңдейтін кəсіпорындарда), домна жəне 
кокс газының атмосфераға шығуының (металлургия жəне кокс-химия кəсіпорындарын) 
ысыраптары, жалпы пайдаланатын желідегі электр мен жылу ысыраптары қамтылады.

9-бағанда мыналар:
1) отынды басқа энергия түрлеріне айналдыруға байланысты отын ысыраптары; 
2) өнеркəсіп өнімін өндіретін жалпы зауыттық нормалар шығысына енетін жалпы 

зауыттық тораптағы электр жəне жылу энергиясының ысыраптары; 
3) ағаш дайындау жəне ағаш өңдеу қалдықтары, пайдаланылған жағар майлар, 

сульфат сілтілері, химия өндірісінің қалдықтары, лигнин жəне кəсіпорында əзірленген 
технологияның болмауы нəтижесінде пайдаланылмайтын өндірістің өзге де жанғыш 
қалдықтары қамтылмайды.

10-бағанды халықаралық рейстерді жүзеге асыратын, теңіз жəне əуе кемелерінің 
отын-энергетикалық ресурстарын құюды жүзеге асырған кəсіпорындар (теңіз портта-
ры жəне əуежайлар) толтырады. Халықаралық теңіз бункерлеуі халықаралық жүзу 
(флоттық мазут) кезінде тұтынуға арналған кемелерге мұнай өнімдерін жеткізуді 
білдіреді жəне елден мұнай өнімдері ағынының ерекше нұсқасы болып табылады. Бұл 
мұнай өнімдері кемелерде отын ретінде пайдаланылады жəне жүктің бөлігі болып табы-
лады. Мұнда тіркелген еліне қарамастан барлық кемелер қамтылады, бірақ бұл ретте 
олар халықаралық рейстер жасайды, яғни олардың кіретін бірінші порты басқа елде 
болады. Халықаралық теңіз бункерлеуі бойынша статистика халықаралық рейстерді 
орындайтын теңіз кемелері жеткізген отынды қамтиды.

11-бағанда есепті жылдың соңына отын-энергетикалық ресурстардың қалдықтары 
көрсетіледі.

6. «Отын мен энергия ресурстарын түрлендіру жəне пайдалану» 5-бөлімінде 
энергетика кəсіпорындарында өз қажеттілігі үшін жұмсалған отын жəне энергия ту-
ралы жəне отынның басқа түріне түрлендіру процесіне түскен отын немесе энер-
гия туралы ақпарат көрсетіледі. Отын мен энергияны өндіретін жəне түрлендіретін 
кəсіпорындар толтырады.

1-бағанда кокс пештерінде жұмсалатын кокс көмірі, көмір шаңы жəне лигнит не-
месе жартылай битум көмірінің көлемі көрсетіледі. Жылытуға жəне эксплуатациялық 
жабдықтар үшін жұмсалатын көмір өнімдері бұл бағанда көрсетілмейді, 4-бөлімнің 
6-бағанында өз қажеттілігіне тұтыну ретінде ұсынуы тиіс.

2-бағанда домна пештерінде қайта өңделетін кокс көмірі жəне/немесе битум көмірі 
жəне домна коксының көлемі көрсетіледі. Домна пешін жылыту жəне пайдалану үшін 
жұмсалатын (мысалы, домна газы) отын көлемі бұл бағанда көрсетілмейді, 4-бөлімнің 
6-бағанында өз қажеттілігі үшін тұтыну ретінде ұсынуы тиіс.

3-бағанда кокс пештерімен өндірілген отын көлемі көрсетіледі.
4-бағанда домна пештерімен өндірілген отын көлемі көрсетіледі.
5-бағанда көмір өндіру өнеркəсібінде көмір өндіру жəне дайындау үшін энергия 

түрінде отынның тұтынылуы көрсетіледі.
6-бағанда электр станцияларымен, ЖЭО жəне жылу орталығымен отынды тікелей 

энергия түрінде жұмсалғаны көрсетіледі.
7-бағанда мұнай-газ кəсіпорындарымен отынды тікелей энергия түрінде жұмсалғаны 

көрсетіледі.
8-бағанда кокс пештерінде отынның энергия түрінде жұмсалған көлемі көрсетіледі.
9-бағанда домна пештерінде отынның энергия түрінде жұмсалған көлемі көрсетіледі.
7. «Мұнай өңдеу зауыттарының алғашқы өнімді жеткізуі жəне дайын өнімді өндіруі» 

6-бөлімінде мұнай өңдейтін кəсіпорында битумды минералдардан алынған мұнайды 
қосқанда шикі мұнай, газ конденсатын, мұнай зауыты шикізатының жəне шикі мұнайдың 
(табиғи көмірсутек қоспасы) жеткізілуі туралы ақпарат көрсетіледі. 6-бөлімді тек 
мұнайды қайта өңдейтін зауыттар толтырады.

1-бағанда мұнай химия өнеркəсібінен қайта келу ағыны көрсетіледі. Бұл мұнай 
химия өнеркəсібінің технологиялық процесінен мұнай өңдейтін зауыттарға қайтып 
келетін мұнай өнімдері. Олар мұнай химия кəсіпорындарына мұнай өңдейтін за-
уыттар жеткізетін мұнай шикізатының қайта өңдеу кезіндегі жанама өнімін білдіреді. 
Мұнай өңдейтін зауыттар қайтып келетін өнімдерді отын немесе дайын өнім ретінде 
пайдалануы мүмкін.

2-бағанда жаңадан жіктелген жəне басқа атаумен көрсетілген мұнай өнімдері бо-
лып табылатын берілетін өнімдерде көрсетіледі. Мұнай өңдейтін зауыттарға шикізат 
ретінде импортталған кезде жартылай фабрикаттар үшін жаңадан жіктеу қажеттілігі 
туындайды жəне 1-бөлімде импорт бойынша деректерде көрсетіледі. Шикізат ретінде 
пайдалануға жататын көлемі «Берілетін өнімдер» бағанында теріс мəнде көрсетіледі, 
ал берілетін барлық өнімдердің көлемі кейін «Мұнай зауыттық шикізат» бағанында 
оң мəнмен көрсетіледі.

3-бағанда мұнай өңдейтін зауыттарда өңдеусіз пайдаланылатын шикі мұнай, газ 
конденсаты жəне өзге көмірсутектер болып табылатын тікелей пайдалану көрсетіледі. 
Бұл санатқа мысалы, электр энергиясын өндіру үшін жағылған шикі мұнай енгізілген.

4-бағанда қайта өңдеу өнімдері көрсетіледі. Бұл түпкілікті тұтынушыларға бір 
рет ұсынылғаннан кейін өткізу желісі арқылы қайтадан сатылатын дайын өнім. (мы-
салы, екінші рет қайта өңдеуге түскен, пайдаланылған майлау материалдары). Бұл 
пайдаланылғаннан кейін зауытқа екінші рет тазалау жəне регенерация үшін қайта 
өңдеуге қайтадан келетін өнімдер. Бұл мəндерді мұнай химия өнеркəсібінен қайта 
келу ағынынан ажырата білу қажет.

5-бағанда мұнай өңдейтін зауыттарда өндірістік процестерді қамту үшін пайдала-
нылатын жəне тұтынушыға өнімді жеткізу үшін пайдаланылатын отынды қамтымайтын 
мұнай зауыттық шикізат көрсетіледі. Бұл санатқа сатуға электр жəне жылу энергия-
сын мұнай өңдейтін зауыттарда өндіру үшін пайдаланылатын отындар енгізілуі тиіс.

6-бағанда өнім аралық алмасу көрсетіледі. Олар сапасы жəне сипаттамасының 
өзгеруімен байланысты өнімдерді қайта жіктеуді көрсететін əр түрлі өнімдердің ара-
сында орын ауыстыруды қамтиды. Мысалы, сипаттамасы төмендеген немесе ол жа-
рамсыз болып қалған авиациялық газтурбина қозғалтқыштарына арналған отынды, 
оттық керосинге қайта жіктеуге болады. Орын ауыстыруға түскен өнім көлемі өнімге 
арналған бағанда теріс мəнмен жəне олар орын ауыстырған өнімдер бағанында оң 
мəнмен көрсетіледі. Осы жолдағы барлық өнімдердің қосындысы нөлге тең болуы керек.

7-бағанда жалпы ішкі жеткізілім (нақты) көрсетіледі. Бұл ішкі нарыққа алғашқы 
көзден алынған (мысалы, мұнай өңдейтін зауыт, араластыру бойынша зауыт жəне 
тағы басқалар) дайын мұнай өнімдерінің нақты жеткізілімі. 

7.1 7 жəне 8-бөлімдерді электроэнергияны түпкілікті тұтынушыға жіберетін 
кəсіпорындар толтырады.

«Электр энергиясын жіберу жəне тұтынылу туралы мəліметтер» 7-бөліміндегі 
«Кəсіпорын ішінде тұтынылғаны» 1-жолында тұтынылған электр энергиясынан сыртқа 
берілген электр энергиясы көлемін шегеріп тастағандағы өз электр станциясының 
өндірген жəне сырттан алынған электр энергиясының барлық көлемі жатады.

«Электр қозғалтқыштармен қозғалтқыш күшіне» 1.3-жолда ұйымның электр 
станцияның өз қажеттіліктеріне қызмет ететін электр қозғалтқыштарды қоспағанда 
ұйымның барлық электр қозғалтқыштары тұтынған электр энергиясы туралы дерек-
тер көрсетіледі.

«Өз шаруашылық қажеттіліктеріне» 1.6-жолда энергия өндіретін жəне энергия 
тұтынатын ұйымдардың өндірістік емес бөлмелерін жарықтандыруға, сондай-ақ 
электр энергиясы мен жылу энергиясын өндіруге байланысты емес электр энерги-
ясын техникалық мақсаттарға тұтынылған электр энергиясының мөлшері туралы 
деректер көрсетіледі.

«Тұтынушыларға жіберілгені, барлығы» 2-жолын жəне оған кіретін жолдарды 
жабдықтайтын ұйымдар, сондай-ақ электр энергиясы өткізуші ұйымдардан өте шығып 
тікелей абоненттерге (немесе электр станциясынан тысқары жерлерде орналасқан 
электр станциясының бөлімшелеріне) түсетін электр станциялары толтырады.

7.2 «Электр энергиясын экономикалық қызмет түрлері бойынша жіберу туралы 
мəліметтер, мың кВт сағ» 8-бөлімінде ұйым үшін экономикалық қызметтің сəйкес негізгі 
түрлері бойынша ұйымдарға электр энергиясын жіберу туралы деректер көрсетіледі.

8. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, 
қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін 
көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы 
Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) 
бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 
1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

9. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
3-бөлім. «Жаңартылатын энергия көздерімен жылу жəне (немесе) электр энергия-

сын өндіру туралы ақпарат»:
1-жол 1-баған = ∑ 1-баған 1.1–1.4 жолдар;
2-жол 1-баған = ∑ 1-баған 2.1–2.4 жолдар.
4-бөлім. «Отын мен энергияны пайдалану туралы ақпарат»:
1-баған = ∑ 1–6 баған;
6-баған ≥ 7-баған..

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №160 бұйрығына 5-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 5 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма                   национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения             от 8 ноября 2017 года №160

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статис-
тикалық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген 
мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып та-
былады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 301112101
Код статистической формы 301112101
             Газ желісі туралы есеп
1-ГАЗ                Отчет о газовой сети

Жылдық  Есепті кезең             жыл
Годовая  Отчетный период          год

Экономикалық қызмет түрлері жалпы жіктеуішінің - 35.2-кодына сəйкес негізгі 
жəне қосалқы қызмет түрлерімен құбырлар арқылы газ тəрізді отынды тарату-
ды жəне (немесе) сатуды жүзеге асыратын барлық заңды тұлғалар мен (немесе) 
олардың филиалдары жəне өкілдіктері ұсынады
Представляют все юридические лица и (или) их филиалы и представительства, осу-
ществляющие, производство, распределение и (или) продажу газообразного топлива 
по трубопроводам с основным или вторичными видами деятельности согласно коду 
Общего классификатора видов экономической деятельности – 35.2

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 1 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1. Тауарлық жəне сұйытылған табиғи газды таратуды жүзеге асыратын 
объектінің нақты орналасқан жерін көрсетіңіз (тіркелген жеріне қарамастан) – 
облыс, қала, аудан, елді мекен

Укажите фактическое местонахожнение объекта, осуществляющего распределение 
товарного и сжиженного природного газа (независимо от места регистрации) – область, 
город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне (бұдан əрі – ƏАОЖ) сəйкес аумақ 
коды (статистикалық нысанды қағаз жеткізгіште тапсыру кезінде статистика 
органының қызметкерлері толтырады)

Код территории согласно Классификатору административно-территориальных 
объектов (далее – КАТО) (заполняется работниками органа статистики при сдаче 
статистической формы на бумажном носителе)

2. Газдандырылған елді мекендердің атауларын көрсетіңіз
Укажите наименования газифицированных населенных пунктов

Жол 
коды 
Код 
строки

Елді мекендердің атауы
Наименование населенных пунктов

ƏАОЖ бойын-
ша коды
Код по КАТО

А Б В
Тауарлық табиғи газбен газдандырылған елді 
мекендердің атаулары
Наименование населенных пунктов газифицированных 
товарным природным газом

Сұйытылған табиғи газбен газдандырылған елді 
мекендердің атаулары
Наименование населенных пунктов газифицированных 
сжиженным природным газом

3. Газ желісінің ұзындығын километрмен (үтірден кейін бір ондық белгімен) 
жəне авариялар санын бірлікпен көрсетіңіз

Укажите протяженность газовой сети, в километрах (с одним десятичным знаком 
после запятой) и число аварий, в единицах

Жол 
коды 
Код 

стро-
ки

Көрсеткіштердің атауы
Наименование показателей

Барлығы
Всего 

Соның ішінде
В том числе

қалалық 
жер 

городская 
местность 

ауылдық 
жер 

сельская 
местность

А Б 1 2 3

1
Жыл басына көшедегі газ желісінің 
ұзындығы
Протяженность уличной газовой сети 
на начало года 

2 Көшедегі газ желісінің қосылғаны
Добавлено уличной газовой сети 
соның ішінде:
в том числе: Х Х Х

2.1
жаңа құрылыс пен жұмыс істеп 
тұрғандардың кеңеюі есебінен
за счет нового строительства и рас-
ширения действующих

2.2
басқа ұйымдардан қабылдау 
есебінен
за счет принятия от других органи-
заций

2.3 басқа себептер бойынша
по другим причинам

3
Көшедегі газ желісінің істен 
шыққаны
Выбыло уличной газовой сети 
соның ішінде:
в том числе: Х Х Х

3.1
физикалық тұрғыдан істен 
шығарылу, ескіру салдарынан
вследствие физического выбытия, 
ветхости

3.2
басқа ұйымдарға беру есебінен
за счет передачи другим органи-
зациям

3.3 басқа себептер бойынша
по другим причинам

4
Жөндеуді қажет ететін көшедегі газ 
желісінің ұзындығы
Протяженность уличной газовой сети, 
нуждающейся в ремонте 

5
Жөнделген көшедегі газ желісінің 
ұзындығы
Протяженность отремонтированной 
уличной газовой сети 
соның ішінде:
в том числе: Х Х Х

5.1 күрделі жөндеу есебінен
за счет капитального ремонта

5.2 ағымдағы жөндеу есебінен
за счет текущего ремонта

6 5-жолдан:
из строки 5:

6.1
республикалық бюджет қаражаты 
есебінен
за счет средств республиканского 
бюджета

6.2
жергілікті бюджет қаражаты 
есебінен
за счет средств местного бюджета

6.3 кəсіпорынның қаражаты есебінен
за счет средств предприятия

7
Жыл соңына көшедегі газ желісінің 
ұзындығы
Протяженность уличной газовой сети 
на конец года 

8

Жыл соңында орам ішіндегі (аула 
ішіндегі) желілердің ұзындығы
Протяженность внутрикварталь-
ных (внутридворовых) сетей на ко-
нец года

9 Газ желілеріндегі апаттар саны
Число аварий на газовых сетях

3.1. Елді мекендердегі газ желілерінің ұзындығын көрсетіңіз, километрмен 
Укажите протяженность газовых сетей в населенных пунктах, в километрах 

Ж
ол

 ко
ды

 
Ко

д 
ст

ро
ки

Елді 
мекендердің 

атауы
Наименование 

населенных 
пунктов

ƏАОЖ 
бойынша

 коды 
Код по 
КАТО

Газ 
желілерінің 
ұзындығы

Протяженность 
газовых сетей 

Соның ішінде:
В том числе:

ауыстыруды 
қажет ететін
нуждающихся 

в замене 

ауысты-
рылғаны

замененных 

А Б В 1 2 3

4. Газ реттеуiш пунктілері жəне орнатылған есептеу құралдарының санын 
көрсетіңіз, бірлікпен

Укажите количество газорегуляторных пунктов и установленных приборов уче-
та, в единицах

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки Көрсеткіштердің 
атауы 

Наименование 
показателей

Газ тəрізді күйдегі табиғи газ
Газ природный в газообраз-

ном состоянии

Сұйытылған табиғи газ 
Газ природный сжи-

женный
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ы
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о 

соның ішінде:
в том числе:
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в том числе:
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А Б 1 2 3 4 5 6

1

Газ реттеуiш 
пунктілерінің 
саны
Количество га-
зорегуляторных 
пунктов 
соның ішінде:
в том числе: Х Х Х Х Х Х

1.1 жұмыс істейтін
действующие

1.2
жұмыс 
істемейтін
бездействующие

2

Шкафтық 
газ реттеуiш 
пунктілерінің 
саны
Количество 
шкафных газо-
регуляторных 
пунктов 

3

Орнатылған 
есептеу 
құралдарының 
саны
Количество уста-
новленных при-
боров учета 

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*

Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*

Не согласны на распространение первичных статистических данных*   

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

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

––––––––
Ескертпе:
Примечание:
*Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы 

Заңының 8-бабының 5-тармағына
сəйкес толтырылады.
*Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

«О государственной статистике».

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №160 бұйрығына 6-қосымша

«Газ желісі туралы есеп» (коды 301112101, индексі 1-ГАЗ, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толты-

ру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Газ желісі туралы есеп» (коды 301112101, индексі 1-ГАЗ, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 
19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Газ желісі 
туралы есеп» (коды 301112101, индексі 1-ГАЗ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) 
толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар 
қолданылады:

1) авария – қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын ғимараттар мен (неме-
се) техникалық құрылғылардың бүлінуі, қауіпті заттардың бақыланбайтын жарылысы 
немесе шығарындысы;

2) газ реттеуіш пункт – газ қысымын азайту жəне оны газ тарату желiлерiндегі 
белгіленген деңгейлерде ұстап тұруға арналған технологиялық құрылғы;

3) шкафты газ реттеуіш пункт - газ қысымын төмендетуге жəне оны газ та-
рату желілеріндегі берілген деңгейлерде ұстап тұруға арналған шкаф түріндегі 
технологиялық құрылғы.

3. Осы статистикалық нысанда баллондағы сұйытылған газ есепке алынбайды.
4. «Газ желісінің ұзындығы жəне авариялар саны» 3-бөлімде көшедегі газ 

желісінің ұзындығы жеке есептеу, яғни бір қатар бойынша ескеріледі. Егер 
құбырлар екі қатарлы не одан да көп қатарлы болып жүргізілсе, онда газ желісінің 
ұзындығын анықтау үшін барлық ұзындықтарды қосып есептеу қажет. Көшедегі 
желінің ұзындығына ішкі орам ішімен жəне аула ішімен жүргізілген желілер 
ұзындығы қосылмайды.

3-бөлімнің 1 жəне 7-жолдарында тиісінше жыл басына жəне соңына кəсіпорынның 
балансындағы жəне (немесе) бөгде кəсіпорындардан жалға алынған көшедегі газ 
желілерінің ұзындығы туралы деректер келтіріледі.

3-бөлімнің «Көшедегі газ желісінің қосылғаны» 2-жолында есепті жылы іске 
қосылған көшедегі газ желілерінің жеке ұзындығы туралы (газ құбырлары желісінің 
қайта салынған тораптарын, жұмыс істеп тұрған тораптарды кеңейтуді, сондай-ақ 
басқа ұйымдардан қабылданған көшедегі желілерді қоса алғанда кəсіпорын балансына 
жаңадан қабылданған көшедегі газ желілері) деректер көрсетіледі.

3-бөлімнің «Көшедегі газ желісінің істен шыққаны» 3-жолында есепті жылы пай-
даланудан шығарылған газ желілерінің жеке ұзындығы туралы (елді мекенді қайта 
құруға байланысты физикалық тозу, ескіру салдарынан пайдаланудан шығарылған, 
сондай-ақ басқа ұйымдарға берілген желілерді қоса алғанда, кəсіпорынның балансы-
нан шығарылған желілер) деректер көрсетіледі.

3-бөлімнің «Жыл соңына орам ішіндегі (аула ішіндегі) желілердің ұзындығы» 8-жо-
лында жыл соңына кəсіпорынның балансындағы жəне (немесе) басқа кəсіпорындардан 
жалға алынған орам ішіндегі (ішкі аулалық) желілердің жеке ұзындығы жайында де-
ректер көрсетіледі.

Орам ішіндегі жəне ішкі аулалық желілерге көшедегі тарамдалатын газ желісінен 
баспалдақ торларына қондырылған (үйдің төменгі бөлігі) тармақтану орнынан 
ажыратқыш құрылғыға дейін жүргізілген газ құбырлары жатады.

5. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, 
қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін 
көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы 
Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі №173 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) 
бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 
1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

6. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
3-бөлім. «Газ желісінің ұзындығы жəне авариялар саны»:
7- жол = барлық баған бойынша 1 жол+2-жол-3жол;
2-жол = барлық баған бойынша 2.1 – 2.3-жолдардың ∑;
3-жол = барлық баған бойынша 3.1 – 3.3-жолдардың ∑;
5-жол = барлық баған бойынша 5.1 – 5.2-жолдардың ∑;
6-жол = барлық баған бойынша 6.1 – 6.3-жолдардың ∑;
5-жол = 6-жолға;
1-баған = барлық жол бойынша 2, 3-бағандардың ∑.
1-жол 1-баған (есепті жылдың) = 7-жол 1-баған (өткен жылдың) шекті бақылау:
3.1-бөлім «Елді мекендердегі газ желілерінің ұзындығы»:
3.1-бөлімінің 1-бағаны ≥ барлық жолдар бойынша 2-бағанға;
3.1-бөлімнің 2-бағаны ≥ барлық жолдар бойынша 3-бағанға.
4-бөлім. «Газ реттеуіш пунктілер жəне орнатылған есептеу құралдарының саны»:
1-жол = барлық бағандар бойынша 1.1 – 1.2-жолдардың ∑;
барлық жолдар бойынша 1-баған = 2, 3-бағандардың ∑;
барлық жолдар бойынша 4-баған = 5, 6-бағандардың ∑.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №160 бұйрығына 7-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 7 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма                   национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения             от 8 ноября 2017 года №160

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статис-
тикалық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген 
мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып та-
былады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 302115225
Код статистической формы 302115225
     Отын мен энергияны тұтынуы бойынша үй 
Н-070            шаруашылығын зерттеу сауалнамасы

         Анкета обследования домашнего хозяйства 
                 по потреблению топлива и энергии

                Отчет о газовой сети

Бес жылда бір рет Есепті кезең             жыл
Один раз в пять лет Отчетный период          год

Байқауға іріктемеге түскен үй шаруашылықтары қатысады
В наблюдении принимают участие домашние хозяйства, попавшие в выборку 

 Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 сəуірге (қоса алғанда) дейін
 Срок представления – до 25 апреля (включительно) после отчетного периода

1. Əкімшілік-аумақтық 
объектілер жіктеуіші бойынша коды  
Код по Классификатору 
административно-территориальных объектов

2. Елді мекеннің типі (1-қала, 2-ауыл)                       
Тип населенного пункта (1 - город, 2 - село)

3. Үй шаруашылығының №   
№ домашнего хозяйства

4. Байқау жүргізуге уəкілетті адамның   
(бұдан əрі – интервьюер) коды 
Код лица, уполномоченного на проведение наблюдения
(далее - интервьюер)

5. Сұхбат жүргізу күні    күні     айы             жыл
Дата проведения интервью   число      месяц           год      

1. Үй жайдың салынған жылын көрсетіңіз  
Укажите год постройки жилья

2. Үй жайдың соңғы реконструкциялау1 жылын көрсетіңіз 
Укажите год последней реконструкции1 жилья

3. Сіздің тұрғын үйіңіздің ауданын көрсетіңіз
Укажите площадь Вашего жилья
 3.1 жалпы ауданы, шаршы метр 2  

 общую площадь, кв.м 2

 3.2 жылытылатын ауданы, шаршы метр 
 отапливаемая площадь, кв.м

4. Тұрғындар санын (нақты) көрсетіңіз  
Укажите количество проживающих (фактически) 

5. Тұрғын үй типін көрсетіңіз
Укажите тип жилища
 5.1 жеке отбасылық үй  
 отдельный семейный дом
 5.2 пəтер   
 квартира
 5.3 коттедж   
 коттедж
 5.4 жатақхана  
 общежитие

6. Объект қандай материалдан салынғанын көрсетіңіз
Укажите материал, из которого построен объект
 6.1 кірпіш, тас  
 кирпич, камень
 6.2 панельді   
 панельный
 6. 3 монолитті бетон (темір бетон) 
 монолитный бетон (железобетон)
 6.4 саман   
 саман
 6.5 ірі блокты  
 крупноблочный
 6.6 басқа да қабырға материалдары 
 другие стеновые материалы

7. Терезе типін көрсетіңіз
Укажите тип окон
 7.1 ағаш   
 деревянные
 7.2 пластик   
 пластиковые
 7.3 металл   
 металлические

–––––––––
Ескертпе:
Примечание:
1 Ғимараттың «реконструкциясы» термині құрылыс жəне басқа да жұмыстары 

барысында ғимараттың сыртқы қабатына (терезелер, есіктер, сыртқы 
қабырғаларды жылыту), шатыр, едендер мен жылыту жүйелеріне реконструк-
ция жасалуды қамтиды. 

1 Термин «реконструкция» здания включает в себя строительные и другие работы, 
в ходе которых производится реконструкция наружной оболочки здания (окон, дверей, 
теплоизоляции наружных стен), крыши, полов и системы отопления.

2 шаршы м. – мұнда жəне бұдан əрі шаршы метр
2 кв.м – здесь и далее – квадратный метр

8. Үй жайында орнатылған жылыту жүйесінің типін көрсетіңіз
Укажите тип отопительной системы, установленной в помещении

 8.1 Орталықтан жылыту   
 Центральное отопление
 8.2 Автономды (табиғи газ, электр энергиясы) 
 Автономное (газ природный, электроэнергия)
 8.3 Автономды (ағаш отын, тас көмір)  
 Автономное (дрова, уголь каменный)
 8. 4 Жеке пеш   
 Индивидуальная печь
 8. 5 Жылыту жоқ  
 Нет отопления   

9. Автономды жылыту жүйесі үшін пайдаланылған отын мен энергия түрлерін 
көрсетіңіз 
 Укажите виды топлива и энергии, использованные для автономной системы отопления
 

9.1 Табиғи газ  
Газ природный
9.2 Сұйытылған пропан жəне бутан 
Пропан и бутан сжиженный
9.3 Тас көмір  
Уголь каменный
9.4 Ағаш отын  
Дрова
9.5 Электр энергиясы  
Электроэнергия

10. Жеке пештер үшін пайдаланылған отын мен энергия түрлерін көрсетіңіз 
 Укажите виды топлива и энергии, использованные для индивидуальной печи

10.1 Табиғи газ  
Газ природный
10.2 Сұйытылған пропан жəне бутан 
Пропан и бутан сжиженный
10.3 Тас көмір  
Уголь каменный
10.4 Ағаш отын  
Дрова
10.5 Электр энергиясы  
Электроэнергия

11. Үй шаруашылығының қажеттілігі үшін суды жылыту жүйесінің типін көрсетіңіз
 Укажите тип системы подогрева воды для нужд домохозяйства

 11.1 Үй жайда орталықтандырылған ыстық сумен жабдықтау жүйесі бар ма?
 Существует ли централизованная система снабжения горячей водой в помещении?

 Иə   Жоқ 
 Да   Нет

11.2 Егер Сіздің меншік ыстық суды ысыту жүйеңіз болса, онда оған пайда-
ланылған отын мен энергия түрін көрсетіңіз (бойлер)
Если у Вас собственная система подогрева горячей воды (бойлер), то укажите, ис-
пользованные для нее виды топлива и энергии

11.2.1 Табиғи газ  
Газ природный
11.2.2 Тас көмір  
Уголь каменный
11.2.3 Ағаш отыны  
Дрова
11.2.4 Күн сəулесі батареялары 
Солнечные батареи
11.2.5 Электр энергиясы  
Электроэнергия

11.3 Егер Сізде ыстық суды ысыту жүйесінің ешқандай желісі болмаса, онда үй 
шаруашылығы қажеттілігі үшін суды ысыту тəсілін көрсетіңіз
Если у Вас нет никакой сети снабжения горячей водой, то укажите способ подогрева 
воды для нужд домохозяйства

11.3.1 Газ плитасы   
Газовая плита
11.3.2 Электр плитасы   
Электрическая плита
11.3.3 Ағаш отын плитасы, тас көмір бойынша 
Плита на дровах, угле каменном
11.3.4 Су қайнатқыш, электр шəйнегі  
Кипятильник, электрический чайник

12. Өткен қыста Сіздің үй-жайыңыздың ішіндегі орташа
температура қандай болды? (оС)   
В течение прошлой зимы, в среднем, какая температура 
была внутри Вашего помещения? (оС) 

13. Тұрмыстық қажеттіліктер үшін отын мен энергия түрлерінің жылдық 
тұтынуын көрсетіңіз

 Укажите годовое потребление видов топлива и энергии для бытовых нужд

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Ж
ы

лд
ы

қ т
ұт

ы
ну

, б
ар

лы
ғы

Го
до

во
е 

по
тр

еб
ле

ни
е,

 в
се

го

Тұтыну үшін:
(Сіздің үй шаруашылығынызда 
тұтынуы жүзеге асырылатын-

ды «х» 
белгісімен белгілеңіз)

Потреблено для:
(Отметьте знаком «х», где осущест-
вляется потребление в Вашем до-

мохозяйстве)
үй жайды 
жылыту

отопление 
жилища

су 
ысыту
нагрев 
воды

ас əзірлеу
приго-

товление 
пищи

А Б 1 2 3

1 Тас көмір, тонна 
Уголь каменный, тонн

2  Табиғи газ, мың текше м.3

Газ природный, тыс.куб. м.3

3
Сұйытылған пропан жəне бу-
тан, тонна
Пропан и бутан сжиженный, тонн

4
Газойлдер (дизелдік отын), 
тонна
Газойли (дизельное топливо), тонн

5 Отын, мың текше м.
Дрова, тыс.куб. м.

6
Ағаш үгінділері жəне 
қалдықтары, кг4

Опилки и отходы древесные, кг4

7

Малдан алынған өзге де 
тағамдық емес өнімдер (көң), 
тонна
Продукты непищевые животно-
го происхождения прочие (на-
воз), тонн

8 Ағаш көмір, тонна
Уголь древесный, тонн

9 Электр энергиясы, кВт. сағат 5
Электроэнергия, кВт. час 5

–––––––––
Ескертпе:
Примечание:
3 мың текше м. – мұнда жəне бұдан əрі мың текше метр
3 тыс.куб.м. – здесь и далее – тысяч кубических метров5 
4 кг – мұнда жəне бұдан əрі килограмм
4 кг – здесь и далее – килограмм

14. Жыл соңына отын мен энергия түрлерінің қалдықтарын көрсетіңіз
Укажите остатки видов топлива и энергии на конец года

Отын мен энергия түрлері
Виды топлива и энергии

Саны
Количество

А Б

1 Тас көмір, тонна
Уголь каменный, тонн

2 Отын, мың текше м. 
Дрова, тыс.куб. м.

3 Ағаш үгінділері жəне қалдықтары, кг 
Опилки и отходы древесные, кг 

4
Малдан алынған өзге де тағамдық емес өнімдер (көң), тонна
Продукты непищевые животного происхождения прочие (на-
воз), тонн

5 Ағаш көмір, тонна
Уголь древесный, тонн

15 . Жылыту жəне су ысыту жабдықтарын көрсетіңіз
Укажите отопительное и водонагревательное оборудование

Ерекшелігі
Спецификация

Саны, бірлік
Количество, 

единиц

Пайдалану 
мерзімі (жыл)

Срок использова-
ния (лет)

А Б 1 2

1 Электр плиталары 
Электроплиты 

2 Жылытқыштар 
Обогреватели

3 Еденді электрмен жылыту
Электроотопление полов Х

4 Электрлі су ысытқыш
Электрический водонагреватель

5 Табиғи газбен жылыту қазандығы 
Отопительный котел на газе природном

6 Табиғи газбен су ысыту
Водонагреватель на газе природном

7 Дизелдік отынмен жылыту қазандығы 
Отопительный котел на дизельном топливе

8 Дизельді отынмен су ысыту
Водонагреватель на дизельном топливе

9 Қатты отынмен жылыту қазандығы
Твердотопливный отопительный котел

10 Қатты отынмен су ысыту
Твердотопливный водонагреватель

11 Қатты отынды камин 
Твердотопливный камин 

12 Қатты отынды плита
Твердотопливная плита

13 Күн сəулесі коллекторлары
Солнечные коллекторы

14 Жылу сорғысы
Тепловой насос

15 Жалпыүйлік пеш
Печь общедомовая

16 Сұйытылған пропан жəне бутан газ/баллон
Пропан и бутан сжиженный газ/баллон

–––––––––
Ескертпе:
Примечание:
5 кВт сағат – мұнда жəне бұдан əрі киловатт-сағат
5 кВт час – здесь и далее – киловатт-час

16. Механикалық желдету жəне ауа баптау аспаптарын көрсетіңіз
 Укажите механические вентиляциии и приборы кондиционирования 

Ерекшелігі
Спецификация
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ат
т Энергия тиімділік 

класы 
Мүмкін жауаптар: A, 

B, C, D, E, F, G немесе 
Х (класы белгісіз)

Класс энергоэффек-
тивности Возможные 
ответы: A, B, C, D, E, 

F,G или X (класс неиз-
вестен)

А Б 1 2 3 4 5 6

1
Орталықтан ауа баптау
Центральное воздушное 
кондиционирование

Х

2
Бөлмелердегі ауа 
баптағыштар
Кондиционеры в ком-
натах

3
Сыртқы ауа 
баптағыштар
Наружные кондици-
онеры

4 Жылу желдеткіші
Тепловентилятор Х Х Х

5
Механикалық 
желдеткіштер
Механические венти-
ляторы

Х Х Х

6 Жылу алмастырғыштар
Теплообменники Х Х Х

(Жалғасы. Басы 15-16-беттерде) 

(Соңы 18-бетте) 
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17. Ас əзірлеу үшін пайдаланылатын тұрмыстық керек-жарақтарын көрсетіңіз
 Укажите кухонные бытовые принадлежности, используемые для приготовле-

ния пищи

Ерекшелігі
Спецификация

Саны, 
бірлік

Количество, 
единиц

Пайдалану 
мерзімі 
(жыл)

Срок ис-
пользова-
ния (лет)

Энергия тиімділік 
класы

Мүмкін жауаптар: A, 
B, C, D, E, F, G неме-
се Х (класы белгісіз)
Класс энергоэффек-
тивности Возможные 

ответы: A, B, C, D, 
E, F,

G или X (класс неиз-
вестен)

А Б 1 2 3 4 5

1
Духовкасы бар электр 
плитасы
Электроплита с духовкой

2
Бөлек электр духовкасы
Отдельная электрическая 
духовка

3
Аралас электр газ пли-
тасы
Комбинированная электро-
газовая плита

4
Сұйытылған газды газ 
плитасы
Газовая плита на сжижен-
ном газе

5
Табиғи газды газ плитасы
Газовая плита на природ-
ном газе

6
Қатты отынды ас үй 
плитасы
Кухонная плита на твердом 
топливе

Х Х Х

17.1 Ас əзірлеу үшін пайдаланылатын отын мен энергия түрлерін көрсетіңіз 
(белгілеңіз)

Укажите виды топлива и энергии, используемые для приготовления пищи (от-
метьте необходимое)

Ерекшелігі
Спецификация

Электр 
энерги-

ясы
Электро 
энергия

Табиғи 
газ
Газ

природ-
ный

Сұйытылған 
пропан жəне 

бутан
Пропан и 

бутан сжи-
женный

Тас 
көмір
Уголь 
камен-

ный

Ағаш 
отын
Дрова

А Б 1 2 3 4 5

1
Духовкасы бар электр 
плитасы
Электроплита с духовкой

2
Бөлек электр духовкасы
Отдельная электрическая 
духовка

3
Аралас электр газ плитасы
Комбинированная электро-
газовая плита

4
Сұйытылған газды газ 
плитасы
Газовая плита на сжижен-
ном газе

5
Табиғи газды газ плитасы
Газовая плита на природ-
ном газе

6
Қатты отынды ас үй пли-
тасы
Кухонная плита на твердом 
топливе

18. Пайдаланылатын электрлі тұрмыстық тауарларды көрсетіңіз
Укажите используемые электробытовые товары

Ерекшелігі
Спецификация
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Энергия тиімділік 
класы

Мүмкін жауаптар: A, B, 
C, D, E, F, G немесе Х 

(класы белгісіз)
Класс энергоэффектив-

ности Возможные ответы: 
A, B, C, D, E, F,

G или X (класс неиз-
вестен)

А Б 1 2 3 4 5 6

1
Тоңазытқыштар, 
мұздатқыштар 
Холодильники, морозильники

2 Мұздатқыш камерасы
Морозильная камера

3 Кір жуу машинасы (автомат)
Стиральная машина (автомат)

4

Кептіргіші бар құрама кір 
жуу машинасы (жартылай 
автомат)
Комбинированная стиральная 
машина с сушилкой (полу-
автомат)

5 Ыдыс жуғыш машина
Посудомоечная машина

6 Теледидар
Телевизор

7 Үстел үстілік компьютер
Настольный компьютер

8 Ноутбук
Ноутбук

9 Принтер
Принтер

10 Электр шəйнектер
Электрочайники

11 Мультиварка
Мультиварка

12 Микротолқынды пеш
Микроволновая печь

13 Электр шаңсорғыштары
Электропылесосы

19. Пайдаланылатын шамдарды көрсетіңіз
Укажите используемые лампы

Ерекшелігі
Спецификация
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Энергия тиімділік класы
Мүмкін жауаптар: A, B, C, 
D, E, F, G немесе Х (класы 
белгісіз)
Класс энергоэффективности 
Возможные ответы: A, B, C, 
D, E, F,G или X (класс неиз-
вестен)

А Б 1 2 3 4 5

1 Қыздыру шамдары
Лампы накаливания

2 Жарық диодты шамдар
Светодиодные лампы

3

Өзге де шамдар 
(галогенді, 
люминесцентті, натрий, 
металл галогенді шамдар-
ды қоса)
Прочие лампы 
(включая галогенные, лю-
минесцентные, натриевые, 
металлогенные лампы)

4 Сыртқы шамдар
Наружные лампы

20. Өлшеу жəне реттеу аспаптарын көрсетіңіз
Укажите измерительные и регуляционные приборы

Ерекшелігі
Спецификация

Саны,
бірлік

Количество, 
единиц

А Б 1

1 Электр есептегіш
Электросчетчик

2 Газ есептегіш
Газовый счетчик

3 Жылу есептегіш
Теплосчетчик

4 Радиаторлардағы жылу реттегіштер
Теплорегуляторы на радиаторах

5 Радиаторлардағы термостатикалық қақпақтар
Термостатические клапаны на радиаторах

6 Үйдегі температураны реттейтін орталық термостат
Центральный термостат, регулирующий температуру в доме

7 Əр бөлмедегі температураны реттейтін термостаттар
Термостаты, регулирующие температуру в каждой комнате

8 Суық су есептегіш
Счетчик холодной воды

9 Ыстық су есептегіш
Счетчик горячей воды

21. Жұмсалған отын мен энергияның көлемін жəне құндылығын көрсетіңіз
 Укажите объем и ценность затраченного топлива и энергии 

Ерекшелігі
Спецификация

Өлшем 
бірлігі

Единица 
измере-

ния

Жұмсалған 
энергияның 

көлемі
Объем за-
траченной 

энергии

Жұмсалған 
энергияның 

құндық 
тұлғалануы, теңге
Стоимостное выра-
жение затраченной 

энергии, тенге
А Б С 1 2

1 Сұйытылған бутан жəне пропан
Пропан и бутан сжиженный

тонна
тонн

2 Газойлдер (дизелдік отын)
Газойли (дизельное топливо)

тонна
тонн

3 Тас көмір
Каменный уголь

тонна
тонн

4
Жылытуға арналған ағаш 
отыны 
Дрова для отопления

м³

5
Ағаш үгінділері жəне 
қалдықтары
Опилки и отходы древесные

кг

6
Малдан алынған өзге де 
тағамдық емес өнімдер
Продукты непищевые животного 
происхождения прочие (навоз)

тонна
тонн

7 Ағаш көмір
Уголь древесный

тонна
тонн

22. Биоотын туралы ақпаратты көрсетіңіз. Биоотын бар болған 
жағдайда «иə» деп, болмаған жағдайда «жоқ» деп жауап беру         Иə     
қажет (жауап жоқ болған жағдайда келесі сұраққа өтіңіз)        Да
Укажите информацию о биотопливе. В случае наличия биотоплива 
необходимо ответить «да», в случае отсутствия ответить «нет»,         Жоқ   
(в случае отсутствия ответа переходите к следующему вопросу)        Нет

Ерекшелігі
Спецификация 

Толық сатып 
алынады

Закупается 
полностью

Тегін
Бесплатно

А Б 1 2

1 Ауладағы ағаштар есебінен алынған отын
Дрова за счет деревьев во дворе Х

2 Делдалдардан сатып алынған отын
Дрова, приобретенные у посредников Х

3 Престелген ағаш (брикеттер, паллеттер)
Прессованное дерево (брикеты, паллеты)

4
Өнеркəсіптік зауыттардан алынған ағаш 
қалдықтары (мысалы, үгінді)
Древесные отходы с промышленных заводов (на-
пример, опилки)

5
Қайта өңделген сүректің ағаш қалдықтары (мы-
салы, ескі жиһаз, жəшіктер)
Древесные отходы из переработанной древесины 
(например, старая мебель, ящики)

6 Сабан 
Солома

7
Ауыл шаруашылығы жəне орман 
қалдықтарынан өзге де отын 
Прочее топливо из сельскохозяйственных и лес-
ных отходов

8 Жануарлар қалдықтары (тезек)
Отходы животных (навоз)

23. Күн сəулесі коллекторлары туралы ақпаратты көрсетіңіз    Иə     
Укажите информацию о солнечных коллекторах  Да
     Жоқ   
     Нет 

23.1 Сізде күн сəулесі коллекторлары бар ма?
 Есть ли у Вас солнечные коллекторы? 

23.2 Коллектор кодын көрсетіңіз  
Укажите код коллектора
23.2.1 шыныланған жалпақ тілімше  
остеклененная плоская пластина 
23.2.2 вакуумдық құбыр   
вакуумированная труба
23.2.3 шыныланбаған жалпақ тілімше  
неостеклененная плоская пластина
23.2.4 ауа    
воздух

23.3 Күн сəулесі коллекторларын пайдалану кезеңін 
көрсетіңіз (жылдағы айлар саны)   
Укажите период использования солнечных коллекторов 
(количество месяцев году)

23.4 Орнатылған коллекторлардың жалпы ауданын 
көрсетіңіз, шаршы м.    
Укажите общую площадь установленных коллекторов, кв.м 

23.5 Күн сəулесі энергиясы есебінен жылытылатын 
үй-жайдың жалпы ауданын, шаршы м. (жылыту үшін күн 
сəулесі энергиясын пайдаланған жағдайда мəліметтер 
беріледі) көрсетіңіз    
Укажите общую площадь помещения, обогреваемого за счет 
солнечной энергии, кв.м.
 (сведения представляются в случае использования солнечной 
энергии для отопления) 

23. 6 Резервуарлардағы судың жыл сайынғы көлемі қандай,  
мың текше м. 
Какой ежегодный объем воды в резервуарах, тыс.куб. м. 
 
23.7 Суды ысытудың күн сəулесі жүйесі басқа жүйемен      Иə     
қосылған ба?        Да
Соединена ли солнечная система нагрева воды с другой системой   Жоқ   
         Нет
23.7.1 Егер Иə болса, онда қандай жүйемен қосылғанын көрсетіңіз?     
Если Да, то укажите с какой системой?

23.7.2 Егер Жоқ болса, онда крандардың санын көрсетіңіз?               
Если Нет, то укажите количество кранов?

24. Үй шаруашылығындағы көлік құралдарының санын көрсетіңіз?
Укажите количество в домохозяйстве транспортных средств? 

24.1 жеңіл автокөліктер   
автомобили легковые
24.2 жүк автокөліктері   
автомобили грузовые
24.3 мотоциклдер   
мотоциклы
24.4 велосипедтер   
велосипеды

25. Бірінші көлік құралына қандай отын түрін пайдаланасыз? 
Укажите какой вид топлива Вы используете для первого транспортного средства?

25.1 бензин    
бензин
25.2 дизель отыны   
дизельное топливо
25.3 электрлі   
электрическое
25.4 газбаллонды   
газобалонное
25.5 аралас    
смешанное

26. Отынның орташа шығысы (100 км6-ге литрмен) қандай?      
Какой средний расход топлива (в литрах на 100 км6)?

27. Жалпы жүрісін (мың км) көрсетіңіз       
Укажите общий пробег (тыс. км)

28. Көлік құралының шығарылған уақытын (жылмен) көрсетіңіз   
Укажите возраст транспортного средства (в годах)

––––––––
Ескертпе:
Примечание:
6 км. – мұнда жəне бұдан əрі километр
6 км. – здесь и далее – километр

29. Екінші көлік құралына қандай отын түрін пайдаланасыз? 
Укажите какой вид топлива Вы используете для второго транспортного средства?

29.1 бензин    
бензин
29.2 дизель отыны   
дизельное топливо
29.3 электрлі   
электрическое
29.4 газбаллондық   
газобалонное
29.5 аралас    
cмешанное

30. Отынның орташа шығысы (100 км-ге литрмен) қандай? 
Какой средний расход топлива (в литрах на 100 км)?

31. Жалпы жүрісін (мың км) көрсетіңіз  
Укажите общий пробег (тыс. км)

32. Көлік құралының шығарылған уақытын (жылмен) көрсетіңіз  
Укажите возраст транспортного средства (в годах)

33. Үшінші көлік құралына қандай отын түрін пайдаланасыз? 
Укажите какой вид топлива Вы используете для третьего транспортного средства?

33.1 бензин    
бензин
33.2 дизель отыны   
дизельное топливо
33.3 электрлі   
 электрическое
33.4 газбаллонды   
газобалонное
33.5 аралас    
смешанное

34. Отынның орташа шығысы (100 км-ге литрмен) қандай? 
Какой средний расход топлива (в литрах на 100 км)?

35. Жалпы жүрісін (мың км) көрсетіңіз  
Укажите общий пробег (тыс. км)

36. Көлік құралының шығарылған уақытын (жылмен) көрсетіңіз   
Укажите возраст транспортного средства (в годах)

37. Пікіртерім толық жүргізілді ме?   Иə    
      Проведен ли опрос полностью?   Да 
      Жоқ  
      Нет 
38. Пікіртерім ұзақтығы (минутпен)
Длительность опроса (в минутах) 

39. Пікіртерімде респонденттің болмау себебі
Причина отсутствия респондента в опросе

1
Үйде ешкім тұрмайды, үй жоқ мекенжайға енгізілген, үй тұрмайтын 
объектіге айналған
В доме никто не проживает, дом внесен в несуществующий адрес, дом 
стал нежилым объектом

2 Үйге қолжетімділік жоқ
Нет доступа к дому

3 Үйде ешкім жоқ
Дома никого нет

4 Басқа орынға көшіп кеткен
Переехали в другое место

5 Уақытша ешкім жоқ
Временно никого нет

6 Қатысудан бас тартты
Отказались от участия

7 Ауруына немесе жасына байланысты қатыса алмайды
Не могут принять участие по причине болезни или возраста

8 Басқа себеп
Другая причина

40. Қатысудан бас тарту себебі
Причина отказа от участия

1 Барлық статистикалық зерттеулерге келеңсіз көзқарас
Негативное отношение ко всем статистическим обследованиям

2 Ақшаға байланысты мəселелер
Вопросы, связанные с деньгами

3 Қиын сұрақ
Сложный вопрос

4 Уақыттың жоқтығы
Отсутствие времени

5 Басқа себеп
Другая причина

Түсінігіңіз бен ынтымақтастығыңыз үшін алғыс білдіреміз!
Благодарим Вас за понимание и сотрудничество!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №160 бұйрығына 8-қосымша

«Отын мен энергияны тұтынуы бойынша үй шаруашылығын зерттеу 
сауалнамасы» (коды 302115225, индексі Н-070, кезеңділігі бес жылда бір 

рет) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Отын мен энергияны тұтынуы бойынша үй шаруашылығын зерттеу 
сауалнамасы» (коды 302115225, индексі Н-070, кезеңділігі бес жылда бір рет) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық (бұдан əрі – Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленген жəне «Отын мен энергияны тұтынуы бойынша үй шаруашылығын 
зерттеу сауалнамасы» (индексі Н-070, кезеңділігі бес жылда бір рет) (бұдан əрі – 
Сауалнама) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында пайда-
ланылады:

1) ғимараттың жылытылатын алаңы сыртқы қабырғаның ішкі бетінің шегінде 
өлшенетін ғимараттың қабат (оның ішінде мансардтық, жылытылатын цокольды жəне 
жертөлелік) алаңы ретінде анықталады. Ғимараттың жылытылатын алаңына жылу 
шатырлары мен жертөлелердің, жертөленің (еден астының), суық жылытылмай-
тын кіреберістің, сондай-ақ суық шатырдың немесе мансард емес оның бөліктерінің 
алаңы кірмейді;

2) ғимараттың, құрылыстың, ғимараттың энергия тиімділік класы - ғимаратты, 
құрылысты, имаратты пайдалану сатысындағы энергия тиімділігін сипаттайтын, оның 
энергия тұтынуының үнемділік деңгейі;

3) үй шаруашылығы - бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толықтай немесе 
ішінара біріктіретін жəне тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді бірлесіп тұтынатын бір 
немесе одан да көп жеке тұлғалардан құралған экономикалық субъект.

Статистикалық нысанның респонденті үй шаруашылығының иесі болады.
Үй  шаруашылығының иес і  рет інде  «Қазақстан  Республикасында 

зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының
2013 жыл ғы 21 маусымдағы Заңының 11-бабының 1-тармағында белгіленген
16 жас тан бастап зейнеткерлік жасқа дейінгі респонденттер жұмыспен қамтылған үй 
шаруашылығының мүшесі болады. Үй шаруашылығында жұмысы бар тұлғалар жоқ 
болған жағдайда (зейнеткерлердің немесе құрамында зейнеткерлер, мүгедектер, сту-
денттер жəне тағы басқа бар үй шаруашылықтары) үй шаруашылығының иесін қандай 
да бір табыс түрін иеленетін үй шаруашылығының мүшелері өз бетімен анықтайды.

Статистикалық нысанның мақсаты үй шаруашылықтарында отын мен энергияны 
тұрмыстық тұтынушылардан тікелей деректерді жинау болып табылады.

Сауалнама жүргізуге отын мен энергияны тұтыну бойынша үй шаруашылықтарын 
іріктемелі зерттеуге қатысатын барлық үй шаруашылықтары жатады.

1-сұрақта үй жайдың салынған жылы көрсетіледі.
2-сұрақта күрделі жөндеу жəне басқа да жұмыстарын қоса алғанда үй жайдың соңғы 

реконструкциялау жылы көрсетіледі.
3-сұрақта тұрғын үй жайдың жəне қосалқы жайдың ауданынан тұратын үй жайдың 

жалпы ауданы көрсетіледі. Тұрғын ауданына пəтер немесе үйдегі ас-үй, дəліз, ванна, 
дəретхана, қойма жəне басқа да қосымша орын-жайлардың ауданы кірмейді. Тұрғын 
бөлме əрі ас бөлме болып табылатын бір бөлмеден тұратын тұрғын жайлар бойынша 
аудан тұрғын аудан ретінде қойылады. Жалпы аудан жəне жылытылатын ауданның 
көлемі бүтін сандармен шаршы метрде көрсетіледі.

4-сұрақта тұрғындардың (нақты) саны көрсетіледі. 
5-сұрақта жауаптың зерттелетін үй шаруашылығы тұрып жатқан тұрғын үйдің түріне 

сəйкес жауап нұсқасы таңдалып белгіленеді. Тұрғын үй түрі меншік үй, сондай-ақ 
жалдамалы үй бойынша, тіпті пəтердің бір бөлмесін немесе үйдің бір бөлігін жалдап 
отырған жағдайда да белгіленеді.

6-сұрақта объект қандай материалдан салынғаны көрсетіледі. Қабырғалары бірнеше 
құрылыс материалдар түрлерінен салынған ғимараттар үшін (мысалы: кірпіш, тас, 
панельді, монолитті бетон, саман, ірі блокты жəне басқа да қабырға материалдары).

7-сұрақта терез типі көрсетіледі (мысалы: ағаш, пластик, металл).
8-сұрақта үй-жайында орнатылған жылыту жүйесінің типі, жыл бойы жиі пайдала-

нылатыны көрсетіледі.
Орталықтан жылыту жылу электр станциясы немесе қазандықтардың көмегімен 

жүзеге асырылады. Егер жылыту ғимарат немесе тұрғын үйдің ішінде қарастырылған 
құрылғының көмегімен немесе энергия көздеріне қарамастан жылыту мақсатына 
арналған болса, онда ол жеке орнатылған жылытуға жатады. Оларға бөлек үйлерде 
немесе тұрғын үй кешендерінде орналастырылған автономды жылыту жүйесі жəне 
көмір жəне отынмен жылытатын пештер жатады. Жылытқыштар мен ауа баптағыштар 
(сплит-жүйе)

мұнда қосылмайды. 
9, 10-сұрақтарда автономды жылыту жүйесі мен жеке пештер үшін пайдаланылған 

отын мен энергия түрлері көрсетіледі.
11-сұрақта суды ысытуға қажет отын мен энергияның барлық түрлерін пайдалануға 

қатысты үй шаруашылығының қажеттілігі үшін суды ысыту жүйесінің типі көрсетіледі: 
шомылуға, кір жууға жəне басқа да мақсаттарға.

11.2 - сұрақта отын мен энергия түрлері үшін пайдаланылатын ыстық суды ысыту 
жүйесі (бойлер) көрсетіледі.

Егер де үй шаруашылығында ыстық су жабдықтау желісі болмаса, онда үй 
шаруашылығы қажеттілігі үшін суды ысыту тəсілін көрсету қажет.

12-сұрақта үй жайдың ішіндегі орташа температура көрсетіледі.
13-сұрақта тұрмыс қажеттілігі үшін отын мен энергия түрлерінің жылдық тұтынуы 

көрсетіледі. Отын мен энергияны жылдық тұтыну он екі ай бойы үй шаруашылығы 
тұтынған олардың жалпы санын білдіреді.

14-сұрақта жыл соңына үй шаруашылығындағы отын мен энергия қалдықтары 
көрсетіледі.

15-сұрақта жылыту жəне су ысыту жабдықтары бойынша (саны жəне пайдалану 
мерзімі) ақпарат көрсетіледі.

16-сұрақта механикалық желдету жəне ауа баптау үшін үй шаруашылығында пайда-
ланылатын аспаптың саны мен пайдалану мерзімі, аспаптың орташа қуаты көрсетіледі. 
Ауа баптағыштар болған жағдайда энергия тиімділік класы көрсетіледі.

Бірнеше аспаптарды пайдаланған жағдайда 4, 5, 6-бағандар толтырылады. Мысалы 
бөлмеде 3 ауа баптағыш орнатылса, 1-бағанда 3 бірлік, тиісінше 4, 5 жəне 6-бағандарда 
– энергия тиімділік класы көрсетіледі.

17-сұрақта үй шаруашылығында пайдаланылатын ас үй керек-жарақтарының саны, 
пайдалану мерзімі жəне энергия тиімділік класы көрсетіледі.

17.1-сұрақта ас əзірлеуге пайдаланылатын отын мен энергия түрлері көрсетіледі.
18-сұрақта пайдаланылатын электрлі тұрмыстық тауарлар бойынша мəліметтер 

көрсетіледі. Қолда бар, бірақ үнемі пайдаланылмайтын электрлі тұрмыстық тауар-
лар көрсетілмейді. 

Электрлі тұрмыстық тауарлар бар болған жағдайда, олардың энергия тиімділік 
класы көрсетіледі.

19-сұрақта үй шаруашылығында пайдаланылатын барлық шамдардың саны, орташа 
жалпы қуаты жəне шамдардың энергия тиімділік класы көрсетіледі.

19 сұрақтың 1, 2 жəне 3-жолдарында тұрғын үй-жайдың ішіне орнатылған шам-
дар, ал 4-жолда ғимараттың сыртына орнатылған шамдар көрсетіледі (бір отбасы 
ғана тұратын үйлер үшін).

19-сұрақта бірнеше шамдар пайдаланылған жағдайда 3, 4, 5-бағандар толтырыла-
ды. Мысалы ас үйде 3 шам орнатылса 1-бағанда 3 бірлік, ал 3, 4 жəне 5-бағандарда 
энергия тиімділік класы көрсетіледі.

20-сұрақта үй шаруашылығының үй-жайындағы бар өлшеу мен реттеу 
аспаптарының саны (жабдықтары) көрсетіледі.

21-сұрақта жұмсалған отын мен энергияның көлемі мен құндылығы көрсетіледі.
22-сұрақта отын түрлері мен биоотынның өзге де түрлері бойынша үй 

шаруашылығында пайдаланылатын биоотын туралы ақпарат көрсетіледі.
23-сұрақта күн сəулесі коллекторлары туралы ақпарат көрсетіледі. 
24-сұрақта үй шаруашылығында көлік түрлері бойынша көлік құралдарының саны 

көрсетіледі. Көлік құралдары сұрағы бойынша тек жұмыс істеп тұрған көлік құралдары 
көрсетіледі

3. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар орнына, 
қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын мерзімдерін 
көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Қазақстан Республикасы 
Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген) 
бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну қағидаларына 
1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

4. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

Арифметикалық-логикалық бақылау:
21-сұрақ. «Жұмсалған отын мен энергияның көлемі жəне құндылығы»:
1-баған 1-жол = 1-баған 1.1–1.2-жолдар ∑ 
2-баған 1-жол = 2-баған 1.1–1.2-жолдар ∑ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
30 қа рашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16028 болып енгізілді.

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

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ СТАТИСТИКА 

КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2017 жылғы 8 қараша          №163      Астана қаласы 

Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамсыздандыру 
статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 

байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды 
толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

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

1. Мыналар:
1) «Денсаулық сақтау ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі 

көрсеткіштері туралы есеп» (коды 631112069, индексі Əлеуметтік қаржы (денсаулық 
сақтау), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысаны осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес;

2) «Денсаулық сақтау ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі 
көрсеткіштері туралы есеп» (коды 631112069, индексі Əлеуметтік қаржы (денсаулық 
сақтау), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес;

3) «Денсаулық сақтау мен əлеуметтік қызметтерді көрсету саласындағы көрсетілген 
қызметтердің көлемі туралы есеп» (коды 631103079, индексі Денсаулық сақтау 
қызметтері, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысаны осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес;

4) «Денсаулық сақтау мен əлеуметтік қызметтерді көрсету саласындағы көрсетілген 
қызметтердің көлемі туралы есеп» (коды 631103079, индексі Денсаулық сақтау 
қызметтері, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 4-қосымшаға 
сəйкес;

5) «Санаториялық-курорттық қызмет туралы есеп» (коды 631112132, индексі 1-сана-
торий, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысаны осы бұйрыққа 5-қосымшаға сəйкес;

6) «Санаториялық-курорттық қызмет туралы есеп» (коды 631112132, индексі 1-сана-
торий, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы бұйрыққа 6-қосымшаға сəйкес;

7) «Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік аурулар туралы есеп» 
(коды 631112222, индексі 7-ТПЗ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысаны осы бұйрыққа 7-қосымшаға сəйкес;

8) «Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік аурулар тура-
лы есеп» (коды 631112222, индексі 7-ТПЗ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық осы 
бұйрыққа 8-қосымшаға сəйкес;

9) «Арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі ұйымның 
есебі» (коды 661112208, индексі 3-əлеуметтік қамсыздандыру, кезеңділігі 
жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны осы 
бұйрыққа 9-қосымшаға сəйкес;

10) «Арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі ұйымның 
есебі» (коды 661112208, индексі 3-əлеуметтік қамсыздандыру, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статисти калық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық осы бұйрыққа 10-қосымшаға сəйкес бекітілсін.

2. Осы бұйрыққа 11-қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің кейбір бұйрықтарының күші 
жойылды деп танылсын.

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

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін; 

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электронды түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау 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 баспасөз басылымдарына ресми жариялауға жіберілуін;

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

4. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің 
Статистикалық қызметті жоспарлау басқармасы осы бұйрықты Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің құрылымдық бөлімшелері мен 
аумақтық органдарына жұмыс бабында басшылыққа алу жəне пайдалану үшін жеткізсін.

5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
6. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 

жариялауға жатады.
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құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №163 бұйрығына 1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 1 к приказу
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общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения             от 8 ноября 2017 года № 163

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статис тикалық 
деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мерзімде 

ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 631112069
Код статистической формы 631112069
            Денсаулық сақтау ұйымының 
   қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі 
               көрсеткіштері туралы есеп
Əлеуметтік қаржы (денсаулық сақтау)           Отчет об основных показателях
Соцфин (здравоохранение)     финансово-хозяйственной деятельности 
             организации здравоохранения

Жылдық  Есепті кезең             жыл
Годовая  Отчетный период          год

Меншік нысаны мен қызметкерлер санына қарамастан, «Денсаулық сақтау 
саласындағы қызмет» Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 
(бұдан əрі – ЭҚЖЖ) – 86, «Тұратын орынмен қамтамасыз ете отырып əлеуметтік 
қызмет көрсету» ЭҚЖЖ – 87, «Тұратын орынмен қамтамасыз етпейтін əлеуметтік 
қызметтер көрсету» ЭҚЖЖ – 88 кодына сəйкес негізгі қызмет түрлері бар заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделе-
ния с основными видами деятельности: «Деятельность в области здравоохранения» 
согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности (далее – 
ОКЭД) – 86, «Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания» ОКЭД 
– 87, «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания» ОКЭД – 88 
независимо от формы собственности и численности работающих

Ұсыну мерзімі - есепті кезеңнен кейінгі 1 сəуірге (қоса алғанда) дейін
Срок представления - до 1 апреля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1. Ұйымның нақты орналасқан жерін көрсетіңіз (заңды тұлғаның жəне (немесе) 
оның құрылымдық  жəне оқшауланған бөлімшесінің тіркелген жеріне қарамастан) 
- облыс, қала, аудан, елді мекен

 Укажите фактическое местонахождение организации (независимо от места реги-
страции юридического лица  и (или) его структурного и обособленного подразделения) 
- область, город, район, населенный пункт

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

 Код территории согласно Классификатору административно-территориальных 
объектов (заполняется работником территориального органа статистики)

2. Табыстар мен шығыстар баптары бойынша мəліметтерді көрсетіңіз, мың 
теңгемен
 Укажите сведения по статьям доходов и расходов, в тысячах тенге

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Есепті 
жылға

За отчет-
ный год

А Б 1

1 Ағымдағы табыстар
Текущие доходы
соның ішінде:
в том числе: х

1.1 ағымдағы трансферттер
текущие трансферты

1.1.1 республикалық бюджеттен
из республиканского бюджета

1.1.1.1 одан гранттар
из них гранты

1.1.2 жергілікті бюджеттен
из местного бюджета

1.1.3 ерікті жарналар мен қайыр көрсету түсімдері
поступления от добровольных взносов и пожертвований

1.1.3.1 одан шетелден
из них из-за рубежа

1.2
көрсетілген қызметтерінің жəне өз күшімен өндіріліп 
өткізілген тауарлардың құны
стоимость оказанных услуг и реализованных товаров, произ-
веденных своими силами

1.3
тауарларды алып-сатудан түскен таза табыс (аукцион-
дарды қоса)
чистый доход от перепродажи товаров (включая аукционы)

1.4 меншіктен алынған табыс
полученный доход от собственности
соның ішінде:
в том числе: х

1.4.1 пайыздар
проценты

1.4.2 дивидендтер
дивиденды

1.5
басқа ағымдағы табыстар (капиталды активтерді сату-
дан, жалгерлік төлемнен, тағы басқа түскен таза табыс)
другой текущий доход (чистый доход от продаж капитальных 
активов, арендная плата и другие)

2
Күрделі шығындарға алынған трансферттер (жарғылық 
капиталды арттыруға бағытталмаған)
Полученные трансферты на капитальные затраты (не идущие 
на увеличение уставного капитала)
соның ішінде:
в том числе: х

2.1 республикалық бюджеттен
из республиканского бюджета

2.2 жергілікті бюджеттен
из местного бюджета

2.3 кəсіпорындардан
от предприятий

2.4 үй шаруашылықтарынан
от домашних хозяйств

2.5 шетелдерден
из-за рубежа

3 Өзге де табыстар
Прочие доходы

4 Ағымдағы шығыстар
Текущие расходы
соның ішінде:
в том числе: х

4.1
жұмыс күшін ұстауға жұмсалған шығынның жалпы со-
масы
общая сумма затрат на содержание рабочей силы

4.1.1 жалақы қоры 
фонд заработной платы 
 одан:
 из них: х

4.1.1.1 жеке табыс салығы
индивидуальный подоходный налог

4.1.1.2
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті 
зейнетақы жарналарының аударымдары
отчисления обязательных пенсионных взносов в единый на-
копительный пенсионный фонд

4.2 тамақ өнімдерін сатып алу
приобретение продуктов питания

4.3 дəрілік заттар мен таңу материалдарын сатып алу
приобретение медикаментов и перевязочных материалов

4.4 отын сатып алу
приобретение топлива

4.5
ағымдағы шаруашылық мақсаттарға арналған тауарлар 
мен материалдар сатып алу
приобретение товаров и материалов для текущих хозяй-
ственных целей

4.6 жұмсақ мүліктер мен киім-кешек сатып алу
приобретение мягкого инвентаря и обмундирования

4.7 негізгі құралдарды жалдау
аренда основных средств

4.8 көрсетілген қызмет шығындары бойынша
расходы по оказанию услуг
соның ішінде:
в том числе: х

4.8.1 көлік қызметтері
транспортные услуги

4.8.2 байланыс қызметі
услуги связи

4.8.3
коммуналдық қызметтер (су, кəріз, жылу жəне электр 
қуаты)
коммунальные услуги (вода, канализация, тепло и электро-
энергия)

4.8.4
кеңес беру, ақпараттық жəне аудиторлық ұйымдар 
қызметі
услуги консультационных, информационных и аудиторских
организаций

4.8.5 сот, төрелік сот, нотариалдық қызметтер
судебные, арбитражные, нотариальные услуги

4.8.6 маркетингтік, жарнамалық бойынша қызметтер
услуги по маркетингу, рекламе

4.8.7 ғимараттар мен имараттарды ағымдағы жөндеу
текущий ремонт зданий и сооружений

4.8.8
машиналар мен жабдықтарды (көлік құралдарын қоса) 
ағымдағы жөндеу
текущий ремонт машин и оборудования (включая транспорт-
ные средства)

4.8.9 басқалары
другие

4.9 меншіктен төленген табыс
выплаченный доход от собственности
соның ішінде:
в том числе: х

4.9.1 пайыздар
проценты

4.9.2 дивидендтер
дивиденды

4.10
негізгі құрал-жабдықтардың тозуы жəне материалдық 
емес активтердің өтелімі, барлығы1 
амортизационные отчисления за отчетный период (основные 
средства и нематериальные активы), всего1 

4.11 басқа да ағымдағы шығыстар
другие текущие расходы
соның ішінде:
в том числе: х

4.11.1 салықтар
налоги 
соның ішінде:
в том числе: х

4.11.1.1 корпоративті табыс салығы
корпоративный подоходный налог

4.11.1.2 жер салығы
земельный налог

4.11.1.3 мүлік салығы
налог на имущество

4.11.1.4 қосылған құн салығы
налог на добавленную стоимость

4.11.1.5 көлік құралдарына салық 
налог на транспортные средства

4.11.1.6 акциздер
акцизы

4.11.1.7 өзге де салықтар
прочие налоги

4.11.2 басқа да міндетті төлемдер жəне жинақтар
другие обязательные платежи и сборы

4.11.2.1 əлеуметтік сақтандыру бойынша аударымдар
отчисления по социальному страхованию

4.11.2.2 əлеуметтік салық бойынша жасалатын аударымдар 
отчисления по социальному налогу

(Соңы. Басы 15-17-беттерде) 

(Жалғасы 19-бетте) 
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4.11.2.3 өзге де аударымдар
прочие отчисления

4.11.3 өзге де шығыстар
прочие расходы

5 Күрделі шығыстары
Капитальные расходы
соның ішінде:
в том числе: х

5.1 негізгі құралдарды сатып алу
приобретение основных средств

5.2 негізгі құралдардың істен шығуы
выбытие основных средств

5.3 күрделі жөндеу 
капитальный ремонт 

–––––––––
Ескертпе: 
Примечание:
1бюджеттіктен басқа барлық ұйымдар толтырады
1заполняют все организации, кроме бюджетных

3. Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің нəтижелерін көрсетіңіз, мың 
теңгемен
 Укажите результат финансово-хозяйственной деятельности организации, в ты-
сячах тенге

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Есепті жылға
За отчетный год

А Б 1

1 Табыстар
Доходы

2 Шығыстар
Расходы

3 Салық салынғанға дейінгі пайда (залал)
Прибыль (убыток) до налогообложения

4 Кезең бойынша қорытынды пайда (залал)
Итоговая прибыль (убыток) за период

4. Бухгалтерлік теңгерім көрсеткіштері бойынша мəліметтерді көрсетіңіз, мың 
теңгемен
 Укажите сведения по показателям бухгалтерского баланса, в тысячах тенге
Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Есепті жылға
За отчетный год

А Б 1

1 Активтер
Активы
соның ішінде:
в том числе:

х

1.1 қысқа мерзімді активтер
краткосрочные активы

1.2 ұзақ мерзімді активтер
долгосрочные активы 

1.3 өзге де
прочие 

2 Пассивтер
Пассивы
соның ішінде:
в том числе:

х

2.1 қысқа мерзімді міндеттемелер
краткосрочные обязательства

Жол коды
Код строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Есепті жылға
За отчетный год

А Б 1

2.2 ұзақ мерзімді міндеттемелер
долгосрочные обязательства

2.3 капитал
капитал

2.4 өзге де 
прочие

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз2

Согласны на распространение первичных статистических данных2       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз2

Не согласны на распространение первичных статистических данных2  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

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

–––––––––
Ескертпе: 
Примечание:
2Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 

2010 жылғы 19 наурыздағы 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
2Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы № 163 бұйрығына 2-қосымша

«Денсаулық сақтау ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі 
көрсеткіштері туралы есеп» (коды 631112069, индексі Əлеуметтік қаржы 

(денсаулық сақтау), кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

1. Осы «Денсаулық сақтау ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің негізгі көрсет-
кіштері туралы есеп» (коды 631112069, Əлеуметтік қаржы (денсаулық сақтау) индексі, 
жылдық кезеңділігі) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан 
Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына 
сəйкес əзірленді жəне «Денсаулық сақтау ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің 
негізгі көрсеткіштері туралы есеп» (коды 631112069, Əлеуметтік қаржы (денсаулық 
сақтау) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын индексі, 
жылдық кезеңділігі) (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады: 

1) ағымдағы трансферттер – республикалық жəне жергілікті бюджеттен, ұйымдар 
мүшелерінің ерікті жарналары мен қайырымдылық түсімдерінен (соның ішінде шетел-
ден) қайтаруға жатпайтын біржақты төлемдер;

2) ағымдағы шығыстар – субъектінің негізгі жəне қосалқы қызмет бойынша өндірілген 
өнімнің (тауар жəне қызмет) өзіндік құнын қалыптастыратын шығындары сияқты 
қаржылық-шаруашылық қызметтерімен байланысты шығыстарының барлық түрлері;

3) активтер – субъектінің құнды бағасы бар мүлкі, мүліктік жəне жеке мүліктік 
игіліктері мен құқықтары;

4) коммуналдық қызмет көрсетулер – электр мен жылу энергиясына, сумен 
жабдықтау жəне кəрізге жұмсалатын шығыстар; 

5) күрделі трансферттер – активтерге (қолма-қол ақшадан жəне материалдық ай-
налымнан басқа) немесе оларды сатып алу үшін қаражаттарға ақысыз меншік құқығын 
бір институционалдық бірліктен басқасына өтеусіз беру;

6) қорлар – əдеттегі қызмет барысында сатуға арналған немесе өндірістік үдерісте 
немесе қызмет көрсету кезінде пайдалануға арналған, шикізаттар мен материалдар 
түріндегі кəсіпорынның қысқа мерзімді активтері; 

7) қорытынды табыс (шығын) – салық салынғанға дейінгі пайда (залал) алу кезең 
бойынша қорытынды пайда (залал) ;

8) қызметкерлердің жалақы қоры – Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілеріне сəйкес салықтар мен басқа да ұстап қалуларды (жеке табыс 
салығы, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға 
аударымдар жəне (немесе) жарналар) ескере отырып, олардың қаржыландыру көзіне 
жəне оларды нақты төлеу мерзіміне қарамастан қызметкерлердің еңбекақысын төлеу 
үшін ұйымның есептелген ақшалай жиынтық қаражаттары (лауазымдық қызметақылар 
(тарифтік мөлшерлемелер), үстеме ақылар, қосымша ақылар, сыйақылар мен ынта-
ландырушы жəне өтемдік сипаттағы өзге де төлемдер);

9) қысқа мерзімді міндеттемелер – кəсіпорынның айналымдағы активтерді пайда-
лану немесе жаңа қысқа мерзімді міндеттемелерді құру жолымен өтеу ұйғарылатын 
берешегі;

10) негізгі құралдар – бұл басқа тұлғаларға жалға беру үшін немесе əкімшілік 
мақсаттарға жəне субъекті өндірісте пайдалану үшін немесе тауарды (қызметті) 
өндіруде жəне жеткізу үшін ұсталатын жəне оларды пайдалану бір жылдан астам кезең 
бойына созылатын материалдық активтер;

11) негізгі қызмет түрі – қосылған құны субъектінің іске асыратын кез келген басқа 
қызметтерінің қосылған құнынан асатын қызмет түрі;

12) өтелім – сатып алынған актив құнын өнімнің өзіндік құнына немесе активті пай-
далы қолдану мерзімі ішінде болатын шығысқа бірте-бірте көшіру үрдісі; 

13) салық салынғанға дейінгі пайда (залал) – табыстар жəне шығыстар арасындағы 
айырмашылығы;

14) салықтар – қайтарусыз жəне өтеусіз сипаттағы, белгілі бір мөлшерде өндірілетін, 
«Салықтар жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексімен (Салық кодексі) көзделген, 
жағдайларды қоспағанда, мемлекет заңнамамен белгілеген, біржақты тəртіпте бюд-
жетке төленетін міндетті ақшалай төлемдер;

15) ұзақ мерзімді міндеттемелер – кəсіпорын бір операциялық цикл ішінде өтеуді 
болжамайтын берешектің барлық түрлері.

3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық 
нысанды тапсыру бойынша уəкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелердің мұндай уəкілеттіктері болмаған жағдайда 
статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады. 

4. «Табыстар мен шығыстар баптары бойынша мəліметтерді көрсетіңіз»
2-бөлімнің 1-жолында табыстар – ұйымдардың бухгалтерлік есептілігі əдіснамасы 

бойынша есептелетін, негізгі қызмет түрі тізбесіне жатпайтын, қызмет көрсетуден 
жəне осы ұйымның қызметі нəтижесінде өндірілген жəне нарық бағасымен өткізілген 
(қосымша құнға салықсыз (бұдан əрі – ҚҚС), сондай-ақ үй шаруашылықтарының 
өтеусіз немесе шамалы бағамен берілген қоса алғанда, өз тұтынуына немесе жал-
пы жинақтауға өндірілген тауарлар өндірісінен алынған, қаржы қаражатының түсімі 
көрсетіледі.

Қаржы қаражаттарының түсімі көрсетілген ұйымдарды қаржыландырудың бар бо-
луын жəне қаржыландыру көздерін сипаттайтын, көрсеткіштерден тұрады: бюджет-
тен (республикалық, жергілікті), ұйымдармен (кəсіпорындармен) шарттар бойынша 
түсімдер немесе халық қаражаты, үй-жайды, жабдықтарды жəне басқаларын жалға 
беруден түскен түсімдер көрсетіледі.

1.1-жол бойынша күрделі шығындарға алынған ағымдағы трансферттер, жарғылық 
капиталды арттыруға бағытталған шығындар көрсетіледі. 

1.4-жол бойынша пайыздардан, акциялар бойынша дивидендтерден, рента-
лардан түсетін табыстар, осы ұйымға тиесілі, оның заңдық құзырындағы басқа да 
кəсіпорындардан түскен табыстар ескеріледі.

1.5-жол бойынша статистикалық нысанның жоғарыда тұрған жолдарында 
аталмаған, қосалқы қызметтен жəне жалгерлік қызмет көрсетулерден түскен қалған 
табыстар көрсетіледі. 

3-жол бойынша ұйымның меншікті немесе қарыз қаражаты сияқты басқа қаражат 
көздері есебінен негізгі құралдарды сатып алудан түскен табыстар көрсетіледі.

4-жол бойынша ағымды шығыстар бойынша шығындар баптарының тізбесі жəне 
олардың осы статистикалық есептілікте көрініс табу əдістемесі есеп беруші субъектінің 
функционалдық ерекшелігіне жəне оның есептік саясатының ерекшеліктеріне байла-
нысты болады. 

Бақылайтын жəне қаржыландыратын бірліктер мүддесінде табыс алу үшін емес, 
қызметтерді бөлу мақсатында құрылған, нарықтық емес өндіріспен айналысатын 
коммерциялық емес ұйым (КЕҰ) бойынша шығыстар (шығындар) баптарының тізбесі 
«кезең шығыстары» ретінде ғана сипатталуы мүмкін, нарықтық өндіріспен айналысатын 
КЕҰ-да бұл – өндірістік шығыстарына негізделген төлем алатын клиникалар, аурухана-
лар, бұл шығыстар өнімнің өзіндік құнын анықтайтын шығындар ретінде көрініс табады.

4.2, 4.4-4.6 жолдар бойынша ұйымның есепті кезеңде жүргізген материалдық 
шығындарының жалпы сомасы ҚҚС–мен (қайтарылатын қалдықтар құнын шегерген-
де) қоса көрсетіледі. 

4.2-жол бойынша ұйым шеңберіне жұмыс жасайтын жəне оның теңгерімінде тұрған 
асханалар мен буфеттер үшін алынған тағамдық азық-түліктер құны көрсетіледі.

4.7-жол бойынша негізгі құралдарды жалдау, жабдықтар, жай жалдауды төлеу, 
техникалар жəне басқада құралдар.

4.8.9-жол бойынша: заласыздандыру, дезинсекциялау, дератизациялау, улау 

немесе дəрілеу, қалдықтарды пайдалану, өрт дабылы, бағдарламалық қамтамасыз 
етуге қызмет көрсету бойынша, қоқыс, қар шығару, жəне тағы басқалар бойынша бөгде 
ұйымдардың қызметі көрсетіледі.

4.9-жол бойынша пайыздар, дивидендтер осы ұйымға қарайтын, яғни соның 
заңдық құзырындағы басқа кəсіпорындарға төлемдер жəне акциялар бойынша ди-
видендтер есептелінеді.

4.10-жол бойынша негізгі құрал-жабдықтардың тозуы жəне материалдық емес 
активтердің өтелімі мекеменің меншік, шаруашылық жүргізуі жəне жедел басқару 
құқығындағы, сондай-ақ ұзақ мерзімге жалға алынған негізгі құралдардың барлық 
түрлері жəне материалдық емес активтер бойынша есепті кезеңдегі есептелінген 
жəне төленген амортизациялық аударымдар көрсетіледі. Бюджеттік ұйым көрсетілген 
жолды толтырмайды.

4.11.1-жол бойынша салықтар көрсетіледі.
4.11.3-жолда тараптық ұйымдар орындаған өндірістік емес сипаттағы қызмет 

түрлерімен байланысты өзгеде шығыстар көрсетіледі.
5-жолда шаруашылық жүргізуші субъектілердің күрделі шығыстары, негізінен 

құрылыспен жəне негізгі өндірістік қорларды жаңалаумен, жаңа техника мен техно-
логия игерумен, еншілес кəсіпорындарға салынатын инвестициямен байланысты 
шығыстар көрсетіледі. Олар пайдалы қызмет мерзімінің басында бағаланған, пайда-
ланудан болашақ экономикалық пайда артқан жағдайда бастапқы құнын өсіреді. Басқа 
шығындар олар өндірілген кезеңнің шығыстары болып танылады. 

5.2-жолда жою, өткізу, айырбастау, өтеусіз беру нəтижесінде қалдық құны бойынша 
мекеме теңгерімінен алынып тасталған негізгі құралдардың істен шығуы көрсетіледі.

Негізгі құралдарды өткізген жағдайда аталған жолда өткізу құны мен теңгерімдік 
құны арасындағы айырма, сондай-ақ негізгі құралдарды өткізуден немесе өзге де істен 
шығуынан табыс немесе залал болуы мүмкін өткізу шығыстары көрсетіледі. Негізгі 
құралдарды өткізуден табыс түскен жағдайда, табыс сомасы 5 жолда көрсетіледі.

5.3-жол бойынша жұмыс істеп тұрған субъектілерді күрделі жөндеуге, жаңартуға, 
қайта құруға жəне техникалық қайта жарақтандыруға жұмсалған шығындар негізгі 
құралдар объектісінің бастапқы құны өскен жағдайда есепке алынады. Мұның өзінде 
келесі күрделі салымдардың нəтижесінде негізгі құралдар объектілерінің бастапқы 
құнын арттыру, оның бастапқы бағаланған нормативтік көрсеткіштерін: қызмет ету 
мерзімін, өндірістік қуатын арттыратын, объектінің жағдайы жақсарған жағдайда 
ғана жүргізіледі. Объектінің техникалық жағдайын сақтау жəне қолдау мақсатында 
өндірілетін, бастапқы құнын өсірмейтін, негізгі құралдарды жөндеу мен пайдалануға 
беруге жұмсалған шығындар күрделі шығыстарға енгізілмейді.

5. 3-бөлім ұйымның пайдасы мен залалы туралы деректері негізінде толтырылады. 
Салық салынғанға дейінгі пайда (залал) ұйымның шығыстары жəне кірістері арасындағы 
айырмашылық ретінде көрсетіледі, ал қорытынды пайда (залал) корпоративті табыс 
салығын шегергенде, салық салынғанға дейінгі пайдаға (залал) тең. Шығыстар жолына 
ағымдағы шығыстар жəне күрделі шығыстар кіреді.

6. 4-бөлімде ұйымның бухгалтерлік теңгерімінің көрсеткіштері қаржылық есептіліктің 
ұлттық немесе халықаралық стандарттарына сəйкес толтырылады.

7. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар ор-
нына, қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын 
мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6459 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 
бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну 
қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

8. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

9. Ескерту: Х - бұл позиция толтыруға жатпайды.
10. Арифметикалық-логикалық бақылау.
1) 2-бөлім. «Кірістер мен шығыстар баптары бойынша мəліметтерді көрсетіңіз»:
1-жол = 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5-жолдар қосындысына;
1.1-жол = 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3-жолдар қосындысына;
1.1.1.1-жол ≤ 1.1.1-жолдан;
1.1.3.1-жол ≤ 1.1.3-жолдан;
1.4-жол = 1.4.1, 1.4.2-жолдар қосындысына;
2-жол = 2.1–2.5-жолдар қосындысына;
4-жол = 4.1-жол + 4.2-жол + 4.3-жол + 4.4-жол+ 4.5-жол + 4.6-жол + 4.7-жол + 

4.8-жол + 4.9-жол + 4.10-жол + 4.11-жол – 4.11.1.1-жол – 4.11.1.4-жол - 4.11.2.1-жол 
– 4.11.2.2-жол;

4.1.1.1-жол < 4.1.1-жолдан;
4.1.1.2-жол ≤ 4.1.1-жолдан;
4.8-жол = 4.8.1 - 4.8.9-жолдар қосындысына;
4.9-жол = 4.9.1-жол + 4.9.2-жол;
4.11-жол = 4.11.1, 4.11.2, 4.11.3-жолдар қосындысына;
4.11.1-жол ≥ 4.11.1.1-4.11.1.7-жолдар қосындысына;
4.11.2-жол ≥ 4.11.2.1, 4.11.2.2, 4.11.2.3-жолдар қосындысына;
5-жол = 5.1, 5.2, 5.3-жолдар қосындысына.
2) 3-бөлім. «Ұйымның қаржы-шаруашылық қызметінің нəтижелерін көрсетіңіз»:
3-жол = 1-жол – 2-жол.
3) 4-бөлім. «Бухгалтерлік теңгерім көрсеткіштері бойынша мəліметтерді көрсетіңіз»:
1-жол = 1.1, 1.2-жолдар қосындысына;
2-жол = 2.1, 2.2, 2.3-жолдар қосындысына;
1-жол = 2-жол;
1.3-жол < 1.1-жолдан;
2.4-жол < 2.1-жолдан.
4) Бөлімдер арасындағы бақылау:
3-бөлімдегі 1-жол = 2-бөлімдегі 1, 2, 3 жолдардың қосындысына;
3-бөлімдегі 2-жол = 2-бөлімдегі 4-жол + 2-бөлімдегі 5-жол;
3-бөлімдегі 4-жол = 3-бөлімдегі 3-жол – 2-бөлімдегі 4.11.1.1-жол.
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Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған 
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статис тика-
лық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген мер-
зімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Ко-
дексі нің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 631103079 
Код статистической формы 631103079

Денсаулық сақтау қызметтері Денсаулық сақтау мен əлеуметтік 
Услуги здравоохранения                       қызметтерді көрсету саласындағы 
              көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп
                          Отчет об объеме оказанных услуг 
                в области здравоохранения и предоставления 
                                       социальных услуг

Тоқсандық  Есепті кезең  тоқсан                   жыл
Квартальная  Отчетный период        квартал       год

Қызметкерлер санына қарамастан, қызметінің негізгі түрі «Денсаулық сақтау мен 
əлеуметтік қызметтер» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің ко-
дына сəйкес (ЭҚЖЖ) – 86, 87, 88) болып табылатын заңды тұлғалар жəне (немесе) 
олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подраз-
деления с основным видом деятельности «Здравоохранение и социальные услуги» 
(согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности (ОКЭД) 
– 86, 87, 88), независимо от численности работающих

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

БСН коды
код БИН 

1. Ұйымның нақты орналасқан жерін көрсетіңіз (заңды тұлғаның жəне (немесе) 
оның құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшесінің тіркелген жеріне қарамастан) 
- облыс, қала, аудан, селолық округ, елді мекен

 Укажите фактическое местонахождение организации (независимо от места реги-
страции юридического лица и (или) его структурного и обособленного подразделения) 
– область, город, район, сельский округ, населенный пункт

 Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес 
аумақ коды (аумақтық статистика
 органының қызметкері толтырады)           
 Код территории согласно Классификатору 
административно-территориальных объектов
 (заполняется работником территориального органа статистики) 

2. Денсаулық сақтау мен əлеуметтік қызметтер көрсету саласында көрсетілген 
қызметтердің көлемін көрсетіңіз, мың теңгемен қосымша құн салығынсыз 
(бұдан əрі - ҚҚС)

 Укажите объем оказанных услуг в области здравоохранения и предоставления со-
циальных услуг, в тысячах тенге без налога на добавленную стоимость (далее – НДС)
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А Б В 1 2 3 4

1

Денсаулық сақтау 
саласындағы көрсетілген 
қызметтердің көлемі, 
барлығы
Объем оказанных услуг 
в области здравоохране-
ния, всего

86

соның ішінде:
в том числе: х х х х х

1.1
ауруханалардың 
қызметтері
услуги больниц

86.10.1

соның ішінде:
в том числе: х

–––––––––
Ескертпе: 
Примечание:
1 Мұнда жəне бұдан əрі ЭҚТӨЖ - Экономикалық қызмет түрлері бойынша 

өнімдер жіктеуіші Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитетінің интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «Жіктеуіштер» 
бөлімінде орналастырылған

1 Здесь и далее КПВЭД - Классификатор продукции по видам экономической де-
ятельности, размещен на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz), в разделе 
«Классификаторы»
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есебінен:

в том числе за 
счет средств:

бю
дж

ет
бю

дж
ет

а

ха
лы

қ
на

се
ле

ни
я 

кə
сі

по
ры

нд
ар

 
пр

ед
пр

ия
ти

й

А Б В 1 2 3 4

1.1.1
ауруханалардың хирургиялық 
бөлімшелерінің қызметтері
услуги хирургических отделений 
больниц

86.10.11

1.1.2

ауруханалар мен 
перзентханалардың 
гинекологиялық бөлімшелерінің 
қызметтері
услуги гинекологических отделений 
больниц и родильных домов

86.10.12

1.1.3 оңалту орталықтарының қызметтері
услуги центров реабилитации 86.10.13

1.1.4
психиатриялық ауруханалардың 
қызметтері
услуги психиатрических больниц

86.10.14

1.1.5

дəрігерлердің бақылауымен 
ұсынылатын ауруханалардың өзге 
де қызметтері 
услуги больниц, предоставляемые под 
контролем врачей, прочие

86.10.15

1.1.6 өзге де ауруханалардың қызметтері
услуги прочих больниц 86.10.19

1.2
жалпы дəрігерлік тəжірибе 
саласындағы қызметтер
услуги в области врачебной практи-
ки общей

86.21.1

1.3
мамандандырылған дəрігерлік 
тəжірибе саласындағы қызметтер
услуги в области врачебной практики 
специализированной

86.22.1

1.4
стоматология саласындағы 
қызметтер
услуги в области стоматологии

86.23.1

1.5
адам денсаулығын қорғау бойынша 
өзге де қызметтер
услуги по охране здоровья челове-
ка прочие

86.90.1

2

Көрсетілген қызметтердің көлемі 
əлеуметтік, тұратын орынды 
қамтамасыз етумен, барлығы
Объем оказанных услуг социальных с 
обеспечением проживания, всего

87

соның ішінде:
в том числе: х х х х х

2.1

тұратын орынды қамтамасыз ету-
мен науқастарды күту бойынша 
қызметтер
услуги по уходу за больными с обеспе-
чением проживания

87.10.1

2.2

ақыл-ой немесе дене кемшіліктері, 
психикалық аурулар жəне 
наркологиялық ауытқулары бар 
адамдардың тұруымен байланысты 
қызметтер
услуги, связанные с проживанием 
лиц с умственными или физическими 
недостатками, психическими забо-
леваниями и наркологическими рас-
стройствами

87.20.1

2.3

қарттар мен мүгедектерге арналған 
тұратын орынмен байланысты 
қызметтер
услуги, связанные с проживанием для 
престарелых и инвалидов

87.30.1

2.4
тұрумен байланысты өзге де 
қызметтер
услуги, связанные с проживанием, 
прочие

87.90.1

3

Көрсетілген қызметтердің көлемі 
əлеуметтік, тұратын орынды 
қамтамасыз етусіз, барлығы
Объем оказанных услуг социальных 
без обеспечения проживания, всего

88

соның ішінде:
в том числе: х х х х х

3.1

тұратын орынмен қамтамасыз 
етусіз қарттар мен мүгедектерге 
арналған əлеуметтік қызметтер
услуги социальные без обеспечения 
проживания для престарелых и ин-
валидов

88.10.1
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3.2
балалардың күндізгі күтімі 
бойынша қызметтер
услуги по дневному уходу за 
детьми

88.91.1

3.3

басқа да топтамаларға 
кірмеген, тұратын орын-
мен қамтамасыз етусіз 
көрсетілетін өзге де 
əлеуметтік қызметтер
услуги социальные без обе-
спечения проживания прочие, 
не включенные в другие груп-
пировки

88.99.1

3. Қызметтің қосалқы түрі бойынша көрсетілген қызметтердің көлемін 
көрсетіңіз, мың теңгемен, ҚҚС-сыз2

 Укажите объем оказанных услуг по вторичному виду деятельности, в тысячах 
тенге, без НДС2
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Код 
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Қызметтің атауы
Наименование услуги
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1

Денсаулық сақтау саласындағы 
көрсетілген қызметтердің көлемі, 
барлығы
Объем оказанных услуг в области 
здравоохранения, всего

х

–––––––––
Ескертпе: 
Примечание:
2Аталған бөлім осы статистикалық нысанға қосымшада көрсетілген Қызметтің 

қосалқы түрлеріне арналған өнімдер жіктеуішіне сəйкес толтырылады 
2Данный раздел заполняется согласно Классификатору продукции для вторич-

ных видов деятельности, указанному в приложении к данной статистической форме

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз3

Согласны на распространение первичных статистических данных3       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз3

Не согласны на распространение первичных статистических данных3  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

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

–––––––––
Ескертпе: 
Примечание:
3Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 

2010 жылғы 19 наурыздағы 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
3 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»

«Денсаулық сақтау мен əлеуметтік қызметтерді көрсету саласындағы 
көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп» (коды 631103079, индексі 
Денсаулық сақтау қызметтері, кезеңділігі тоқсандық) статистикалық 

нысанына қосымша
Приложение к статистической форме «Отчет об объеме оказанных услуг в 

области здравоохранения и предоставления социальных услуг» 
(код 631103079, индекс Услуги здравоохранения, периодичность квартальная)

Қызметтің қосалқы түрлеріне арналған өнімдер жіктеуіші
Классификатор продукции для вторичных видов деятельности

Жол 
коды
Код 

строки

ЭҚТӨЖ* 
бойынша 
қызмет 

түрінің коды
Код вида 

деятельности 
по КПВЭД*

Қызметтің атауы Наименование услуги

1 01
Ауыл шаруашылығы, аңшылық 
өнімдері жəне осылармен бай-
ланысты қызметтер 

Продукция сельского хо-
зяйства, охоты и связан-
ные с этим услуги

2 02
Орман шаруашылығының, 
ағаш дайындаудың өнімдері 
жəне осы саладағы қызметтер 

Продукция лесного хозяй-
ства, лесозаготовок и услу-
ги в этих областях

3 03

Балық жəне басқа да балық 
аулау өнімдері; аквадақылдар; 
балық аулау саласындағы 
қосалқы қызметтер 

Рыба и продукция рыбо-
ловства прочая; аквакуль-
тура; услуги вспомога-
тельные в области рыбо-
ловства

4 05 Тас көмір жəне лигнит Уголь каменный и лигнит

5 06 Шикі мұнай жəне табиғи газ 
Нефть сырая и газ при-
родный

6 07 Металл кендері Руды металлические

7 08 Кен өндіру өнеркəсібінің 
өнімдері 

Продукция горнодобываю-
щей промышленности

8 09
Кен өндіру өнеркəсібі 
саласындағы қосалқы 
қызметтер 

Услуги вспомогательные в 
области горнодобывающей 
промышленности

9 10 Тамақ өнімдері Продукты пищевые
10 11 Сусындар Напитки
11 12 Темекі өнімдері Изделия табачные
12 13 Тоқыма Текстиль
13 14 Киім бөлшектері Предметы одежды

14 15 Былғары жəне оған қатысты 
бұйымдар 

Кожа и изделия, относящи-
еся к ней

15 16

Ағаш жəне ағаш пен 
тығындардан жасалған 
бұйымдар (жиһаздан басқа), 
сабаннан жасалған бұйымдар 
жəне өруге арналған мате-
риалдар 

Древесина и изделия из 
древесины и пробки (кроме 
мебели), изделия из со-
ломки и материалов для 
плетения

–––––––––
Ескертпе: 
Примечание:
*Мұнда жəне бұдан əрі ЭҚТӨЖ - Экономикалық қызмет түрлері бойынша 

өнімдер жіктеуіші Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитетінің интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «Жіктеуіштер» 
бөлімінде орналастырылған

*Здесь и далее КПВЭД - Классификатор продукции по видам экономической де-
ятельности, размещен на интернет-ресурсе Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан (www.stat.gov.kz), в разделе 
«Классификаторы»

16 17 Қағаз жəне қағаз бұйымдары Бумага и изделия бумажные
17 18 Басып шығару жəне жаңғырту бой-

ынша қызметтер 
Услуги по печатанию и воспроиз-
ведению

18 19 Кокс жəне мұнайды қайта өңдеу 
өнімдері 

Кокс и продукция переработки 
нефти

19 20 Химиялық заттар жəне химиялық 
өнімдер 

Вещества химические и продукты 
химические

20 21 Фармацевтикалық өнімдер жəне 
негізгі фармацевтикалық пре-
параттар

Продукты фармацевтические и 
препараты фармацевтические 
основные

21 22 Резеңке жəне пластмасса 
бұйымдары

Изделия резиновые и пластмас-
совые

22 23 Өзге де металл емес минералды 
бұйымдар 

Изделия минеральные неметалли-
ческие прочие

23 24 Негізгі металдар Металлы основные
24 25 Машиналар мен жабдықтардан 

басқа дайын металл өнімдер 
Изделия металлические готовые, 
кроме машин и оборудования

25 26 Компьютерлер, электронды жəне 
оптикалық өнімдер 

Компьютеры, продукция электрон-
ная и оптическая

26 27 Электр жабдықтары Оборудование электрическое
27 28 Басқа топтамаларға енгізілмеген 

машиналар мен жабдықтар 
Машины и оборудование, не вклю-
ченные в другие группировки

28 29 Автомобильдер, тіркемелер жəне 
жартылай тіркемелер

Автомобили, прицепы и полу-
прицепы

29 30 Өзге де көлік жабдығы Оборудование транспортное 
прочее

30 31 Жиһаз Мебель
31 32 Өзге де дайын бұйымдар Изделия готовые прочие
32 33 Машиналар мен жабдықтарды 

жөндеу жəне орнату бойынша 
қызметтер 

Услуги по ремонту и установке ма-
шин и оборудования

33 35 Электр энергиясы, газ, бу жəне 
ыстық су

Электроэнергия, газ, пар и вода 
горячая

34 36 Табиғи су; суды өңдеу жəне бөлу 
бойынша қызметтер 

Вода природная; услуги по обра-
ботке и распределению воды

35 37 Кəріз бойынша қызметтер, 
ағынды су

 Услуги по канализации; воды 
сточные

36 38 Қалдықтарды жинау, өңдеу 
жəне жою бойынша қызметтер; 
қайталама шикізатты алу бойынша 
қызметтер 

Услуги по сбору, обработке и уда-
лению отходов; услуги по получе-
нию вторичного сырья

37 39 Зарарсыздандыру бойынша 
қызметтер жəне қалдықтарды жою 
саласындағы өзге де қызметтер

Услуги по обеззараживанию и ус-
луги в области удаления отходов 
прочие

38 41 Ғимараттар мен құрылыстарды 
салу бойынша жұмыстар

Работы по возведению зданий и 
сооружений

39 42 Азаматтық құрылыс объектілерін 
салу бойынша құрылыс 
жұмыстары 

Работы строительные по возведе-
нию объектов гражданского стро-
ительства

40 43 Мамандандырылған құрылыс 
жұмыстары 

Работы строительные специали-
зированные

41 45 Көтерме жəне бөлшек сауда бой-
ынша қызметтер; автомобильдер 
мен мотоциклдерді жөндеу бойын-
ша қызметтер

Услуги по торговле оптовой и роз-
ничной; услуги по ремонту автомо-
билей и мотоциклов

42 46 Автомобильдер мен мотоциклдер 
саудасынан басқа көтерме сауда 
бойынша қызметтер

Услуги по торговле оптовой, кроме 
торговли автомобилями и мото-
циклами

43 47 Автомобиль мен мотоциклдерді 
қоспағанда, бөлшек сауда бойын-
ша қызметтер

Услуги по торговле розничной, 
за исключением автомобилями и 
мотоциклами

44 49 Құрлық көлігінің қызметтері жəне 
құбырлармен тасымалдау

Услуги сухопутного транспорта 
и транспортирование по трубо-
проводам

45 50 Су көлігінің қызметтері Услуги водного транспорта
46 51 Əуе көлігінің қызметтері Услуги воздушного транспорта
47 52 Сақтау бойынша қызметтер жəне 

қосалқы көлік қызметтері
Услуги по хранению и услуги транс-
портные вспомогательные

48 53 Почталық жəне курьерлік 
қызметтер

Услуги почтовые и курьерские

49 55 Тұруды ұйымдастыру бойынша 
қызметтер

Услуги по организации проживания

50 56 Тамақ өнімдері мен сусындарды 
ұсыну бойынша қызметтер 

Услуги по предоставлению продук-
тов питания и напитков

51 58 Баспа қызметтері Услуги по изданию
52 59 Кино, бейнефильмдер жəне 

телевизиялық бағдарламалар, фо-
нограммалар мен музыкалық жаз-
балар өндіру бойынша қызметтер 

Услуги по производству кино, 
видео фильмов и телевизионных 
программ, фонограмм и музыкаль-
ных записей

53 60 Бағдарламалар мен телерадиоха-
барлар жасау бойынша қызметтер 

Услуги по созданию программ и 
телерадиовещанию

54 61 Байланыс қызметтері Услуги связи
55 62 Компьютерлік бағдарламалау 

бойын ша қызметтер, кеңес беру 
жəне осыған ұқсас қызметтер 

Услуги по компьютерному програм-
мированию, услуги консультацион-
ные и аналогичные

56 63 Ақпараттық қызметтер Услуги информационные
57 64 Қаржы қызметтері, сақтандыру 

жəне зейнетақылық қамтамасыз 
ету бойынша қызметтерден басқа

Услуги финансовые, кроме услуг 
по страхованию и обеспечению 
пенсионному

58 65 Сақтандыру, қайта сақтандыру 
жəне зейнетақылық қамтамасыз 
ету бойынша қызметтер, міндетті 
əлеуметтік қамтамасыз ету бойын-
ша қызметтерден басқа

Услуги по страхованию, перестра-
хованию и пенсионному обеспече-
нию, кроме услуг по обязательному 
социальному обеспечению

59 66 Қаржы делдалдығына жəне 
сақтандыруға қатысты қосалқы 
қызметтер 

Услуги вспомогательные по 
отношению к финансовому 
посредничес тву и страхованию

60 68 Жылжымайтын мүлікпен 
байланыс ты қызметтер

Услуги, связанные с имуществом 
недвижимым

61 69 Заң жəне бухгалтерлік қызметтер Услуги юридические и бухгал-
терские

62 70 Бас компаниялардың қызметтері; 
басқару мəселелері бойынша 
кеңес беру қызметтері

Услуги головных компаний; услуги 
консультационные по вопросам 
управления

63 71 Сəулет, инженерлік ізденістер, 
техникалық сынақтар жəне талдау 
саласындағы қызметтер 

Услуги в области архитектуры, ин-
женерных изысканий, технических 
испытаний и анализа

64 72 Ғылыми зерттеулер мен 
əзірлемелер бойынша қызметтер 

Услуги по научным исследованиям 
и разработкам

65 73 Жарнама жəне нарықты зерттеу 
саласындағы қызметтер 

Услуги в области рекламы и изуче-
ния рынка

66 74 Кəсіби, ғылыми жəне техникалық 
өзге де қызметтер 

Услуги профессиональные, науч-
ные и технические прочие

67 75 Ветеринарлық қызметтер Услуги ветеринарные
68 77 Жалға беру бойынша қызметтер Услуги по аренде
69 78 Жұмысқа орналастыру бойынша 

қызметтер
Услуги по трудоустройству

70 79 Туристік агенттіктердің, 
туроператорлардың қызметтері 
жəне брондау бойынша қызметтер 
мен оларға ілеспе қызметтер

Услуги туристических агентств, тур-
операторов и услуги по бронирова-
нию и сопутствующие им услуги

71 80 Тергеу жүргізу жəне қауіпсіздікті 
қамтамасыз ету бойынша 
қызметтер 

Услуги по проведению расследо-
ваний и обеспечению безопасности

72 81 Ғимараттарға жəне аумақтарға 
қызмет көрсету саласындағы 
қызмет

Услуги в области обслуживания 
зданий и территорий

73 82 Кеңселік əкімшілік, кеңселік 
қосалқы жəне өзге де қызметтер 

Услуги офисные административ-
ные, офисные вспомогательные 
и прочие

74 84 Мемлекеттік басқару жəне 
қорғаныс саласындағы қызметтер; 
міндетті əлеуметтік қамтамасыз 
ету бойынша қызметтер 

Услуги в области государственного 
управления и обороны; услуги по 
обязательному социальному обес-
печению

75 85 Білім беру саласындағы қызметтер Услуги в области образования
76 90 Шығармашылық, өнер жəне ойын-

сауық саласындағы қызметтер
Услуги в области творчества, ис-
кусства и развлечений

77 91 Кітапханалар, мұрағаттар, 
мұражайлар жəне өзге де мəдени 
мекемелердің қызметтері 

Услуги библиотек, архивов, музеев 
и прочих культурных учреждений

78 92 Құмар ойындар жəне бəс тігуді 
ұйымдастыру бойынша қызметтер 

Услуги по организации азартных 
игр и заключению пари

79 93 Спорт қызметтері жəне демалысты 
ұйымдастыру бойынша қызметтер 

Услуги спортивные и услуги по ор-
ганизации отдыха

80 94 Мүше- ұйымдардың қызметтері Услуги членских организаций
81 95 Компьютерлерді, жеке қолданатын 

заттарды жəне тұрмыстық тауар-
ларды жөндеу бойынша қызметтер

Услуги по ремонту компьютеров, 
предметов личного потребления и 
бытовых товаров

82 96 Өзге де жеке қызметтер Услуги индивидуальные прочие
83 97 Үй шаруашылықтарының жұмыс 

беруші ретінде үй қызметшісіне 
арналған қызметтері 

Услуги домашних хозяйств в каче-
стве работодателей для домашней 
прислуги

84 98 Үй шаруашылықтарының өзі 
тұтыну үшін əр түрлі тауарларды 
өндіруі бойынша қызметтер 

Услуги частных домашних хозяйств 
по производству разнообразных 
товаров для собственного потреб-
ления

85 99 Аумақтан тыс ұйымдар мен 
органдардың қызметтері

Услуги экстерриториальных орга-
низаций и органов

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы № 163 бұйрығына 4-қосымша

«Денсаулық сақтау мен əлеуметтік қызметтерді көрсету саласындағы 
көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп» (коды 631103079, индексі 
Денсаулық сақтау қызметтері, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 

нұсқаулық

1. Осы «Денсаулық сақтау мен əлеуметтік қызметтерді көрсету саласындағы 
көрсетілген қызметтердің көлемі туралы есеп» (коды 631103079, индексі Денсаулық 
сақтау қызметтері, кезеңділігі тоқсандық) толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік 
статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 
Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Денсаулық сақтау мен 
əлеуметтік қызметтерді көрсету саласындағы көрсетілген қызметтердің көлемі туралы 
есеп» (коды 631103079, индексі Денсаулық сақтау қызметтері, кезеңділігі тоқсандық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында 
қолданылады: 

1) көрсетілген қызмет көлемі – кəсіпорындардан, ұйымдардан жəне (немесе) тікелей 
халықтан (үй шаруашылықтарынан) оларға көрсетілген қызметтер үшін төлеміне 
түскен қаржы көлеміндегі денсаулық сақтау ұйымдары көрсеткен қызметтердің құны 
болып табылады жəне ол өз кезегінде алынған немесе алынуға тиіс табыс ретінде 
мекемелердің өткізу құны бойынша бағаланатын ұйымның табысы ретінде бағаланады;

2) қызмет көрсету – адамның немесе тұтастай қоғамның қандай да бір 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет.

3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық 
нысанды тапсыру бойынша уəкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелердің мұндай уəкілеттіктері болмаған жағдайда 
статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады. 

4. «Денсаулық сақтау мен əлеуметтік қызметтер көрсету саласында көрсетілген 
қызметтердің көлемін көрсетіңіз» 2-бөлімдегі «Денсаулық сақтау мен əлеуметтік 
қызмет көрсету саласындағы көрсетілген қызметтердің көлемі» көрсеткіші негізгі 
қызмет түрі бойынша орындалған қызметтің жалпы көлемін көрсетеді. Көрсетілген 
қызметтердің құны қосылған құн салығын жəне акциздерді есептемегенде ағымдағы 

(Жалғасы. Басы 18-бетте) 

(Жалғасы 20-бетте) 
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бағалармен көрсетіледі. Бұл сомадан халықтың жəне қызметті тұтынушылардың басқа 
санаттарының (кəсіпорындар жəне бюджеттің) меншікті қаражаты есебінен төленетін 
қызмет көлемі бөлінеді. Бұл көрсеткіш оларды орындау кезінде оларды төлеу уақытына 
қарамастан (көрсетілген қызмет көлемін есепке алу есептеу əдісі бойынша жүргізіледі) 
көрсетілген қызметтердің құнын білдіреді.

Көрсетілген қызметтердің көлеміне көрсетілген қызметтердің барлық шығындары 
кіреді:

1) көліктік-дайындау шығыстарын есепке ала отырып, қызмет көрсету үдерісінде 
қолданылатын барлық материалдардың құны;

2) қызмет көрсету үдерісінде қолданылатын отынның барлық түрлері мен сатып 
алынған энергияның (электр, жылу) құны;

3) өзге ұйымдар орындаған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтердің құны:
4) негізгі құралдардың барлық түрлері бойынша есепті кезеңде есептелген 

амортизациялық аударымдар сомасы;
5) жалақы төлеміне шығыстар;
6) өзге де шығыстар: бюджетке төленетін салықтар мен басқа да міндетті 

төлемдердің сомасы (акциздерді, қосылған құн салығы жəне басқа да оған теңестірілген 
төлемдерді қоспағанда), қызметтік іссапар кезіндегі тəуліктік ақы, қайырымдылық көмек, 
өзге ұйымдар орындаған өндірістік емес қызметтердің құны (құқық, бухгалтерлік есеп 
жəне аудит, сəулет саласындағы қызметтерге, жарнамаға шығындар, банк қызметтері, 
сақтандыру ұйымдарының қызметтері, байланыс қызметтері).

Көрсетілген қызметтердiң көлемiне құрылысқа немесе ғимараттың жəне имараттың 
күрделi жөндеулеріне, жаңғырту машиналар жəне жабдықтардың оларды пайдалану 
мерзiмін көбейту жəне өнiмдiлiгін жоғарылату мақсатында жаңарту жəне (мұндай 
шығыстар негiзгi капиталдың жалпы жинақталуы ретiнде түсiндiрілдi) жөндеуге 
жұмсалатын шығыстар қосылмайды.

Қызмет көлемі бойынша деректер мың теңгемен, ондық белгісіз келтіріледі. Барлық 
көрсеткіштер əрбір есепті тоқсанға бөлек келтіріледі.

Қызмет көрсету сатып алу-сату объектісі болып табылады, мұнда өндірушінің 
(қызмет көрсетуші тараптың) шығындары оларды өткізуден түскен түсім жəне 
мемлекеттік бюджеттің қаражаты, ерікті жарналар немесе мемлекеттік əлеуметтік 
бағдарламалар, сондай-ақ кəсіпорындар мен халықтың қаражаты есебінен толығымен 
немесе едəуір өлшемде жабылады.

5. 2-бөлімнің 1.1.3-жолда оңалту орталықтары қызметтерінің (санаторлық-курорттық 
қызметтер) көлемі көрсетіледі. 

1.1.6-жолда өзге де ауруханалардың қызметтерінің (фармацевтикалық қызмет, күту 
бойынша қызмет, радиологиялық жəне анестезиологиялық қызмет жəне басқаларды 
қоса алғандағы техникалық қызмет жəне зертханалардың қызметі) көлемі көрсетіледі.

6. 3-бөлімде қосалқы қызмет түрлері бойынша жылдық (тек төртінші тоқсанда 
толтырылады) 2-бөлімде көрсетілген деректерді қоспағанда көрсетілген қызметтің 
көлемі туралы мəлімет көрсетіледі. Қосалқы қызмет түрлері бойынша көрсетілген 
қызметтердің тізбесі осы статистикалық нысандағы 1-қосымшада келтірілген Қосалқы 
қызмет түрлеріне арналған өнімдер жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі.

7. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар ор-
нына, қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын 
мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6459 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 
бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну 
қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

8. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

9. Ескерту: Х - бұл позиция толтыруға жатпайды.
10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім. «Қызметтің негізгі түрі бойынша көрсетілген қызметтердің көлемі»:
1-жол = ∑ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 жолдар əрбір баған үшін;
1.1 -жол = ∑ 1.1.1-1.1.6 жолдар əрбір баған үшін;
2-жол = ∑ 2.1-2.4 жолдар əрбір баған үшін;
3-жол = ∑ 3.1-3.3 жолдар əрбір баған үшін;
1-баған = ∑ 2-4 бағандар əрбір жол үшін.
2) 3-бөлім. «Қызметтің қосалқы түрі бойынша көрсетілген қызметтердің көлемі»:
1-жол = ∑ жолдар əрбір баған үшін;
1-баған = ∑ 2-4 бағандар əрбір жол үшін.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №163 бұйрығына 5-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 5 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма                   национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения             от 8 ноября 2017 года №163

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статис ти-
калық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген 
мер зімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып та-
былады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 631112132
Код статистической формы 631112132

1-санаторий           Санаториялық-курорттық қызмет туралы есеп
               Отчет о санаторно-курортной деятельности

Жылдық  Есепті кезең             жыл
Годовая  Отчетный период          год

Экономикалық қызмет түрлері номенклатурасының «Санаториялық-курорттық 
ұйымдардың қызметі» 86.10.3-кодына сəйкес жəне осы статистикалық нысанға 
қосымшада келтірілген санаториялық-курорттық ұйымдардың тізбесіне сəйкес 
қыз меттің негізгі жəне қосалқы түрлері бар заңды тұлғалар жəне (немесе) олар-
дың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, дара кəсіпкерлер ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подраз-
деления, индивидуальные предприниматели с основным и вторичным видами деятель-
ности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности – 86.10.3 
«Деятельность санаторно-курортных организаций» и Перечню санаторно-курортных 
организаций, приведенному в приложении к настоящей статистической форме

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок предоставления – до 25 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

ЖСН коды
код ИИН 

1. Ұйымның нақты орналасқан жерін көрсетіңіз (дара кəсіпкерлердің, заңды 
тұлғаның жəне (немесе) оның құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшесінің 
тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое местонахождение организации (независимо от места регистра-
ции индивидуального предпринимателя, юридического лица и (или) его структурного и 
обособленного подразделения) - область, город, район, населенный пункт

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сəйкес аумақ коды (аумақтық статис-
тика органының қызметкері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объ-
ектов (заполняется работником территориального органа статистики)

 Ұйым коды1: 
 Код организации1:

2. Бағыныстылығының (немесе бағыныстылығы жоқ) белгісі
 Признак подчиненности (или отсутствие подчиненности) 
_________________________________________________________________________

 (министрлік (ведомство) атауы немесе дербес мəртебесі)
 (название министерства (ведомство) или самостоятельный статус)

–––––––––
Ескертпе:
Примечание:
1 Ұйым коды осы статистикалық нысанға қосымшада келтірілген Сана-

ториялық-курорттық ұйымдардың тізбесіне сəйкес қойылады
1 Код организации проставляется согласно Перечню санаторно-курортных органи-

заций, приведенному в приложении к
 данной статистической форме

3. Санаториялық-курорттық ұйымның медициналық персоналының сипат-
тамасы

 Характеристика медицинского персонала санаторно-курортной организации 

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіштің атауы
Наименование показателя

Ба
рл

ы
ғы

Вс
ег

о

Од
ан

 ə
йе

лд
ер

Из
 н

их
 ж

ен
щ

ин
ы Азаматтық-құқықтық 

сипаттағы шарттар бой-
ынша жұмысты орын-

дайтын тұлғалар
Лица, выполняющие 
работы по договорам 
гражданско-правового 

характера 
А Б 1 2 3

1

Жыл соңына санаториялық 
-курорттық ұйымның 
дəрігерлерінің саны, адам
Численность врачей санаторно-
курортной организации на конец 
года, человек

2

Жыл соңына санаториялық 
-курорттық ұйымның орта 
медициналық персоналының 
саны, адам 
Численность среднего медицин-
ского персонала
 санаторно-курортной организа-
ции на конец года, человек

2.1 одан тіс дəрігерлері
из них зубные врачи

4. Санаториялық-курорттық ұйымның төсек қоры
 Коечный фонд санаторно-курортной организации

Барлығы
Всего

Орташа жылдық
Среднегодовое

А Б 1 2

1
Санаторий төсектерінің саны, жылдың 
соңына, бірлік 
Число санаторных коек, на конец года, единиц 

1.1
соның ішінде балаларға арналған санато-
рий төсектерінің саны, бірлік
в том числе число санаторных коек для де-
тей, единиц

2 Өткізілген тəулік-күн, тəулік-күн
Проведено койко-дней, койко-день х

2.1 одан резидент еместер
из них нерезидентами х

5. Емделгендер (дем алғандар) туралы мəліметтер
 Сведения о лечившихся (отдохнувших)

Жол 
коды
Код 
строки

Бір жылда емделгендер (дем алғандар) саны, адам
Численность лечившихся (отдохнувших) за год, человек

ба
рл

ы
ғы

вс
ег

о

одан
из них
əйелдер
женщины

резидент еместер
нерезиденты

күндізгі стационарда
в дневном стационаре

А 1 2 3 4
1

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз2

Согласны на распространение первичных статистических данных2       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз2

Не согласны на распространение первичных статистических данных2  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

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

–––––––––
Ескертпе: 
Примечание:
2Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 

2010 жылғы 19 наурыздағы 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
2 Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»

«Санаториялық-курорттық қызмет туралы есеп» (коды 631112132, индексі 
1-санаторий, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанына қосымша
Приложение к статистической форме «Отчет о санаторно-курортной дея-
тельности» (код 631112132, индекс 1-санаторий, периодичность годовая)

Санаториялық-курорттық ұйымдардың тізбесі
Перечень санаторно-курортных организаций 

Жол коды
Код строки

Айқындама коды
Код позиции

Атауы
Наименование

1 05
Қалпына келтіру емі жəне медициналық оңалту 
ұйымдары
Организации восстановительного лечения и меди-
цинской реабилитации

2 05.01 Санаторий
Санаторий

3 05.02 Мамандандырылған санаторий
Специализированный санаторий

4 05.03 Профилакторий
Профилакторий

5 05.04 Оңалту орталығы
Реабилитационный центр

6 05.99 Басқа да
Другие

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №163 бұйрығына 6-қосымша

«Санаториялық-курорттық қызмет туралы есеп» (коды 631112132, индексі 
1-санаторий, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Санаториялық-курорттық қызмет туралы есеп» (коды 631112132, индексі 
1-санаторий, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика тура-
лы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 
8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Санаториялық-курорттық қызмет туралы 
есеп» (коды 631112132, индексі 1-санаторий, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) 
толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі түсініктеме 
қолданылады:

Төсек-күн – бұл орналастырылған төсекті емделген (дем алған), толық (тəулік 
бойы) стационарлық емделудегі, келіп түскен күнінен бастап жəне шығарылған не-
месе ауыстырылған күндерін қоспағанда, оның ауруханадағы болған əрбір келесі күні. 

3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық 
нысанды тапсыру бойынша уəкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелердің мұндай уəкілеттіктері болмаған жағдайда 
статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады. 

4. 2-бөлімде бағыныстылық белгісі бойынша бағынысында мемлекеттік меншік 
нысанындағы медициналық бейіндегі ұйымы бар министрлік немесе ведомство ата-
уы көрсетіледі.

5. 3-бөлімде дəрігерлер санына дəрігерлердің атқаратын лауазымы емес, жеке 
тұлғалар кіреді.

Жұмысты азаматтық-құқықтық шарттар бойынша орындайтын тұлғаларға ұйым-
ның ішкі тəртібіне бағынбай жүзеге асырылатын, белгіленген нақты жұмыс көле мін 
(бір жолғы, арнаулы шаруашылық) орындау уақытына ғана шарт бойынша қабылдан-
ған дар жатады.

Орта медициналық персоналдың санына орта арнаулы білімі бар тіс дəрігерлері 
(дантистер, стоматологтың ассистенттері) енгізіледі.

6. 4-бөлімде жыл соңына қажетті мүкəммалмен жабдықталған жəне санаториялық 
емдеуден жəне оңалтудан өтетін адамдарды қабылдауға дайын санаторий төсектерінің 
саны есепке алынады. Санаторий төсектерін мамандану бойынша бөлу барысында 
санаторий төсектерінің санына балаларға жəне ересектерге арналған санаторий 
төсектерінің саны кіреді.

1-бағанның 1-жолында санаторий төсектерінің санына ең жоғары өрістеу айында 
уақытша (қосымша) төсектер енгізілмейді.

2-бағанның 1-жолында орташа жылдық төсектердің саны орташа айлық төсектердің 
саны сомасын жұмыс істеу айларының санына бөлу кезінде шығады. Орташа айлық 
төсектердің саны айдың барлық күндерінде нақты қабылдаған төсектердің са-
нын (жөндеу кезіндегі жұмыс істемейтіндерді қоса, алайда уақытша жəне қосалқы 
төсектерсіз) ай күндері санына бөлу жолымен алынған орташа арифметикалық 
мөлшерлеме болып табылады. 

Мысал: Санаторий 5 қаңтарда маусымын (ашылу күні) ашты. Жұмыс істейтін 
төсектердің саны - 100 бірлік. 31 наурыз – жабылу күні.

Қаңтарда жұмыс істеген күндер - 26 х 100=2600/31=83,9.
Ақпанда жұмыс істеген күндер - 28 х 100=2800/28=100.
Наурызда жұмыс істеген күндер - 31 х100=3100/31=100.
Барлығы: 83,9+100+100=283,9/3=94,6 (төсектердің орташа жылдық саны).
1, 2-бағандардың 1.1-жолында санаторий төсектерінің жалпы санынан балаларға 

арналған санаторий төсектерінің саны көрсетіледі. 
2-жолда санаториялық-курорттық ұйымда өткізілген тəулік-күндер көрсетіледі, ол 

тұрақты санаторий төсектерін пайдаланылған санын көрсетеді жəне барлық келушілер 
өткізген тəулік-күндердің санын қосумен анықталады.

2.1-жолда резидент еместерге ұсынылған санаторий төсектерінің саны көрсетіледі.
7. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 

кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар ор-
нына, қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын 
мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6459 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 
бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну 
қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

8. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылады.

9. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.
10. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 3-бөлім. «Санаториялық-курорттық ұйымның медициналық персоналының си-

паттамасы»:
1-баған ≥ 2-бағанның əрбір жолы үшін;
2-жол ≥ 2.1-жолдан.
2) 4-бөлім. «Санаториялық-курорттық ұйымның төсек қоры»:
1-бағанның 1-жолы ≠ 0;
2-бағанның 1-жолы ≠ 0;
1-бағанның 2-жолы ≠ 0;
1.1-жол ≤ 1-жолдан əрбір баған үшін;
1-бағанның 2.1-жолы ≤ 1-бағанның 2-жолынан;
1-бағанның 1-жолы ≥ 2-бағанның 1-жолынан;
1-бағанның 1.1-жолы ≥ 2-бағанның 1.1-жолынан.
3) 5-бөлім. «Емделгендер (дем алғандар) туралы мəліметтер»:
1-бағанның 1-жолы ¹ 0;
1-баған ≥ 2-бағаннан;
1-баған ≥ 3-бағаннан;
1-баған ≥ 4-бағаннан.
Бөлімдер арасындағы бақылау:
егер 5-бөлімнің 3-бағаны бойынша 1-жолы = 0, онда 4-бөлімнің 1-бағаны 2.1-

жолы = 0;
егер 5-бөлімнің 3-бағаны бойынша 1-жолы ≠ 0, онда 4-бөлімнің 1-бағаны 2.1-

жолы ≠ 0.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №163 бұйрығына 7-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 7 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма                   национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения             от 8 ноября 2017 года №163

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статисти-
калық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген 
мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып та-
былады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 631112222
Код статистической формы 631112222
                  Еңбек қызметімен 
7-ТПЗ       байланысты жарақаттану жəне
   кəсіптік аурулар туралы есеп
       Отчет о травматизме, связанном 
             с трудовой деятельностью, 
      и профессиональных заболеваниях

Жылдық  Есепті кезең             жыл
Годовая  Отчетный период          год

Заңнамада белгіленген тəртіппен сəйкес атына жазатайым оқиға тіркелген заңды 
тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері 
ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделе-
ния, на которых был зарегистрирован несчастный случай в соответствии с порядком, 
установленным законодательством

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 ақпанға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 25 февраля (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

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

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне 
(ƏАОЖ) сəйкес аумақ коды (статистика 
органының қызметкері толтырады)  
Код территории согласно Классификатору 
административно-территориальных объектов 
(КАТО) (заполняется работником органа статистики)

Заңды тұлғаның (бөлімшенің) экономикалық  
қызметінің нақты жүзеге асырылатын түрлерінің 
коды мен атауын Экономикалық қызмет түрлерінің 
номенклатурасына (ЭҚЖЖ бойынша код) сəйкес көрсетіңіз
Укажите наименование и код согласно Номеклатуре видов 
экономической деятельности (код по ОКЭД) фактически 
осуществляемого основного вида экономической 
деятельности юридического лица (подразделения)    

2. Өндірістік жарақат оқиғасының (кəсіптік аурудың, уланудың) коды
Код случая производственной травмы (профессиональные заболевания, отравления)

2.1 жазатайым оқиға актісінің №  2.2 жазатайым оқиғаның күні
№ акта несчастного случая  дата несчастного случая

     
 нөмірі    күні  айы  жылы
 номер    число  месяц  год 

3. Зардап шегушінің жынысы: ер            əйел     
Пол пострадавшего:  мужской женский

4. Жасы (жарақат алған сəтіндегі толық жасының 
санын көрсету керек)    
 Возраст (указать число полных лет на момент получения травмы)      

5. Кəсіптердің тізбесіне сəйкес зардап шегушінің   
мəртебесі (коды) (осы статистикалық нысанға 1-қосымша)
 Статус пострадавшего в соответствии с перечнем занятий 
(код) (приложение 1 к настоящей статистической форме)

6. Сіздің жұмысыңыз ауысымды болып табыла ма, соны көрсетіңіз
 Укажите, является ли ваша работа сменной 

 Иə → 7-сұрақ    Жоқ  →   8-сұрақ 
      Да  вопрос 7         Нет          вопрос 8

7. Жазатайым оқиға болған ауысымды көрсетіңіз  1  2  3  
 Укажите смену, в которой произошел несчастный случай 

8. Зардап шегушінің жазатайым оқиға сəтіндегі денсаулық жағдайын (сот-
медициналық сараптама қорытындысына сəйкес) белгілеңіз:

 Отметьте физическое состояние пострадавшего в момент несчастного 
 случая (согласно заключению судебно - медицинской экспертизы):
   Иə Жоқ
   Да Нет

8.1. алкогольден масаю    
алкогольное опьянение 

8.2. есірткіден масаю   
наркотическое опьянение 

8.3. психиканың бұзылуы  
психическое расстройство

9. Осы статистикалық нысанға 2-қосымшаға сəйкес жарақат түрінің кодын 
көрсетіңіз

Укажите код вида травмы в соответствии с приложением 2 к настоящей стати-
стической форме 

                      

10. Осы статистикалық нысанға 3-қосымшаға сəйкес зардап шеккен дене 
мүшелерінің кодын көрсетіңіз

 Укажите код пострадавших частей тела в соответствии с приложением 3 к настоя-
щей статистической форме 

   

11. Кəсіптік ауру түрінің тиісті кодын белгілеңіз 
 Отметьте соответствующий код вида профессионального заболевания 

                      

12. Осы статистикалық нысанға 4-қосымшаға сəйкес 
оқиға түрінің кодын көрсетіңіз    
Укажите код вида происшествия в соответствии 
с приложением 4 к настоящей статистической форме 

13. Осы статистикалық нысанға 5-қосымшаға сəйкес 
жазатайым оқиға себебінің кодын көрсетіңіз  
 Укажите код причины несчастного случая в соответствии 
с приложением 5 к настоящей статистической форме 

14. Осы статистикалық нысанға 6-қосымшаға сəйкес 
зардап шегуші жарақатының ауыртпалық дəрежесінің 
кодын көрсетіңіз     
Укажите код степени тяжести травмы пострадавшего 
в соответствии с приложением 6 к настоящей статистической форме 

15. Еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан күнтізбелік 
адам-күндерінің саны               
 Число календарных человеко-дней потери трудоспособности 

16. Еңбекке қабілеттілігін жоғалтқан жұмыс адам-күндерінің саны    
 Число рабочих человеко-дней потери трудоспособности 

17. Жазатайым оқиғаның материалдық зардаптары:
 Материальные последствия несчастного случая:

 17.1. Еңбекке жарамсыздық парағы бойынша төленді, мың теңге  
 Выплачено по листку нетрудоспособности, тысяч тенге 

 17.2. Басқа жұмысқа ауыстырғанда бұрынғы табысқа дейінгі
 қосымша төлемдердің сомасы, мың теңге       
 Сумма доплат до прежнего заработка при переводе на другую работу, тысяч тенге 

 17.3. Біржолғы жəрдемақылар төленді, мың теңге      
 Выплачено единовременных пособий, тысяч тенге 

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 
Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*

Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*

Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

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

–––––––––
Ескертпе: 
Примечание:
*Аталған тармақ «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 

2010 жылғы 19 наурыздағы 8-бабының 5-тармағына сəйкес толтырылады 
* Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 

от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»

«Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік 
аурулар туралы есеп» (коды 631112222, индексі 7-ТПЗ, 

кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанына 1-қосымша

Жұмыстардың үлкейтілген топтарының, 
шағын топтарының, құрамалы жəне базалық топтарының тізбесі*

Коды Атауы
1 Басшылар жəне мемлекеттік қызметшілер
2 Кəсіби мамандар
3 Техник мамандар жəне басқа да кəсіби көмекші персонал
4 Əкімшілендіру саласындағы қызметшілер
5 Көрсетілетін қызметтер жəне сауда-саттық саласының қызметкерлері
6 Фермерлер жəне ауыл мен орман шаруашылығының, балық 

шаруашылығының жəне балық аулау жұмысшылары
7 Өнеркəсіп, құрылыс, көлік жəне басқа тектес қызметтердің жұмысшылары

71 Құрылысшы-монтажшылар, құрылысшы-əрлеушілер, сылақшылар жəне 
электриктерден басқа, тектес қызметтердің жұмысшылары

72 Металл өңдеу, жабдықтарға қызмет көрсету жөніндегі жəне электриктер-
ден басқа, тектес қызметтердің жұмысшылары

73 Қолөнершілер, дəл (жоғары дəлдіктегі) құрал-саймандар, полиграфия 
жəне картография жөніндегі жұмысшылар

74 Электрика, электроника жəне телекоммуникациялар жөніндегі 
жұмысшылар

75 Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы шикізаттарын қайта өңдеу жəне 
олардан өнім шығару жөніндегі жұмысшылар жəне тектес қызметтердің 
жұмысшылары

8 Өндірістік жабдық операторлары, құрастырушылары жəне жүргізушілері
81 Өндірістік стационалық жабдық операторлары
82 Бұйымдарды құрастырушылар мен сынаушылар
83 Қозғалмалы жабдықтардың жүргізушілері мен операторлары
9 Біліктілігі жоқ жұмысшылар

91 Тазалаушылар жəне үй қызметшісі
92 Ауыл жəне орман шаруашылығы, балық өсіру жəне балық аулау 

шаруашылығының біліктілігі жоқ жұмысшылары
93 Өнеркəсіп, құрылыс жəне тасымалдаудың біліктілігі жоқ жұмысшылары
94 Тез дайындалатын тағам дайындаушылар жəне тазалаушылардан басқа, 

қоғамдық тамақтану орындарының біліктілігі жоқ жұмысшылары
х Басқа топтарға кірмейтін жұмыскерлер

х1000 Құқық қорғау органдарының қызметшілері
х2000 Арнайы мемлекеттік органдардың қызметкерлері, əскери қызметшілері 

жəне жұмыскерлері
х3000 Əскери қызметшілер
х4000 Кəсібінің деректерін толық ұсынбайтын жұмыскерлер
х5000 Кəсіптерін ұсынбайтын жұмыскерлер

––––––––
Ескертпе:
* бұл жіктелім Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі 

Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің 2017 жылғы 11 мамыр №130-од 
бұйрығымен бекітілген Қызметтер ұлттық жіктеуішіне негізделген ҚР ҰЖ 01-2017 

«Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік 
аурулар туралы есеп» (коды 631112222, индексі 7-ТПЗ, 

кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанына 2-қосымша

Жарақат түрлерінің тізбесі*
Коды Сипаттама
T0001 Сыртқы жарақат (тырналу, су көпіршігі (термиялық емес), соғып 

алу, сыртқы бөтен денеден жарақаттану, (үлкен ашық жараларсыз), 
жəндіктердің шағып алуы (улы емес) **

T01 Дененің бірнеше бөліктеріне жайылған ашық жарақат (соның ішінде 
кесілген, жұлынған, басқа денеге қадалған жарақат, шағып алу, қауып алу)

S0001 Жабық сынықтар**
S0002 Ашық сынықтар**
S0009 Басқа сынықтар (шығып кетумен, ығысумен) **

T143 Дененің анықталмаған бөлігінің қаптамалы-байламалық аппаратының 
шығуы, созылуы жəне оған артық күш тусуі

T058 Əртүрлі комбинацияларда дененің басқа мүшелерін қамтитын 
травматикалық отау

T0002 Шайқалудан болған жарақаттар жəне ішкі ағзалардың жарақаттары 
(соның ішінде жарылыс толқынынан, қанталаудан, шайқалудан, 
мылжаланған, шабылғаннан болған жарақаттар, қанды ісік жарақаты, 
тесілген жарылған жəне ішкі ағзалардың тесілуі) **

T0003 Күйіктер (термиялық) (электр қыздырғыш приборлардан, электр тогынан, 
жалыннан, үйкелуден, ыстық ауадан жəне ыстық газдан, ыстық заттардан, 
найзағайдан, радиациядан болған) **

T0004 Химиялық күйіктер**
T0005 Ыстық сұйықтықтан жəне будан болған күйіктер**
T0006 Үсу**
T0007 Жіті улану (кері əсерлер, инъекцияға тез реакция, улы, іріп-шіріген жəне 

каустикалық заттарды жұту, сору немесе дем алу; улы сұйықтықтармен 
байланыстағы удың əсерін қосқанда) **

A0001 Инфекциялар, соның ішінде жұқпалы ішек аурулары, кейбір зооноздар, 
паразиттік аурулар, вирустық жұқпалар, микоздар) **

J0001 Радиацияның күшті əсері**
T67 Жоғары температура мен жарық ықпалының əсерлері
T68 Гипотермия 
T70 Атмосфера қысымы мен су қысымының əсері
T71 Тұншығу
T74 Қатыгез қарау синдромы

T750 Найзағайдан зақымдану (найзағайдан зақымданудан болған шок, БДУ 
найзағайынан зақымдану)

T751 Суға бату жəне батудан өлмеу
T752 Дірілдің əсері (бірден естімей қалуды қоса алғанда)
T754 Электр тогының əсері (электр тогымен өлімші болып зақымдану, электр 

тогынан болған шок)
T0098 Бірқатар басқа да жарақаттар**
T0099 Анықталмаған жарақат түрі**

––––––––
Ескертпе:
* бұл жіктелім АХЖ-10 аурулар мен денсаулыққа байланысты проблемалардың 

халықаралық статистикалық жіктеуішіне негізделген
** аталған сипаттамалар жарақаттардың (жиынтықталған атаумен) топтама-

лары болып табылады

«Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік 
аурулар туралы есеп» (коды 631112222, индексі 7-ТПЗ, кезеңділігі жылдық) 

статистикалық нысанына 3-қосымша

Дененің зақымданған мүшелерінің тізбесі
Коды Атауы

A1 Бастың шаш бөлігі, бас сүйек, ми, бас сүйек нервтері жəне қан тамырлары 
А2 Құлақ (құлақтар)
АЗ Көз (көздер) 
А4 Тіс, тістер
А5 Беттің басқа да белгіленген мүшелері 
А6 Бас, бастың көптеген зақымдары 
А7 Бас, бастың басқа бөлімдерде көрсетілмеген басқа да белгіленген 

мүшелері
А8 Бас, анықталмаған бөлігі
B1 Мойынның артқы бөлігі жəне бұғананың үстіңгі жағы 
В8 Мойын, оның басқа бөлімдерде көрсетілмеген басқа да анықталған 

мүшелері
В9 Мойын, анықталмаған бөлігі
C1 Омыртқа жəне омыртқалар
С8 Арқа, оның басқа бөлімдерде көрсетілмеген басқа да анықталған мүшелері
С9 Арқа, анықталмаған бөлігі
D1 Кеуде клеткасы (қабырға, соның ішінде төс жəне омыртқаның кеуде бөлігі)
D2 Кеуде клеткасының басқа бөліктері, соның ішінде ішкі ағзалар
D3 Жамбас пен іштің төменгі бөлігі, соның ішінде ішкі ағзалар
D4 Сыртқы жыныс мүшелері
D7 Дене, оның көптеген бөліктерін зақымдау
D8 Дене, оның басқа бөлімдерде көрсетілмеген басқа да анықталған мүшелері
D9 Дене жəне анықталмаған ішкі ағзалар
E1 Иық жəне иықтың жігі
Е2 Қол, соның ішінде шынтақ
ЕЗ Білезік
Е4 Қолдың басы
Е5 Қол басының үлкен саусағы
Е6 Басқа саусақ (басқа саусақтар)
Е7 Қолдар, оның көптеген бөліктерін зақымдау
Е8 Қолдар, оның басқа бөлімдерде көрсетілмеген басқа да анықталған 

мүшелері
Е9 Қолдар, анықталмаған 
F1 Сан жəне ұршық буыны
F2 Тобық, соның ішінде тізе
F3 Тобық буыны
F4 Табан
F5 Табан башпайы (табан башпайлары)
F6 Аяқтар, оның көптеген бөліктерін зақымдау
F7 Аяқтар, оның басқа бөлімдерде көрсетілмеген басқа да анықталған мүшелері
F8 Аяқтар, анықталмаған
G1 Жалпы əсері (мысалы, улану немесе жұқпалардан)
G8 Дененің көптеген бөліктерін зақымдау
Y Басқа да зақымданған дене мүшелері
Z Анықталмаған зақымданған дене мүшесі

«Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік
 аурулар туралы есеп» (коды 631112222, индексі 7-ТПЗ, кезеңділігі жылдық) 

статистикалық нысанына 4-қосымша

Жазатайым оқиғаға əкеп соққан оқиға түрлерінің тізбесі*
Коды Атауы

1 Ұйымның көлігінде болған жол-көлік оқиғасы
2 Қоғамдық көлікте болған жол-көлік оқиғасы
3 Жеке меншік көлікте болған жол-көлік оқиғасы
4 Теміржол көлік оқиғасы
5 Əуежол көлік оқиғасы
6 Сужол көлік оқиғасы
7 Зардап шегушінің құлауы
8 Зардап шегушінің биіктен құлауы
9 Заттардың, материалдардың, жердің жəне құлауы, қирауы, опыры-

луы
10 Қозғалып жүрген, ұшып жүрген, айналмалы заттар мен 

бөлшектердің əсері
11 Электр тоғымен зақымдану
12 Шектен тыс температуралардың əсері (өрт)
13 Зиянды жəне қауіпті өндірістік факторлар мен заттардың əсері
14 Иондаушы сəулелердің əсері
15 Шамадан тыс жүктемелер
16 Жануарлармен жəне жəндіктермен жанасу нəтижесіндегі зақымдану
17 Суға бату
18 Кісі өлтіру немесе денесіне зақым келтіру
19 Сұрапыл зілзала кезінде зақымдану
20 Кəсіби ауыру жəне улану
99 Оқиғалардың басқа түрі
––––––––
Ескертпе:
*«Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 

материалдарын ресімдеу бойынша нысандарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
28 желтоқсандағы № 1055 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12655 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 26 қаңтарда жарияланған)

«Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік 
аурулар туралы есеп» (коды 631112222, индексі 7-ТПЗ, кезеңділігі жылдық) 

статистикалық нысанына 5-қосымша

Жазатайым оқиға себептерінің тізбесі*
Коды Атауы

1 Жұмыс аймағындағы ауаның шамадан тыс тозаңдануы мен газ-
дануы

2 Шудың жоғары деңгейі
3 Тербелістің жоғары деңгейі
4 Иондаушы сəулелердің жоғары деңгейі
5 Жұқпалы ауру көздерімен қарым-қатынас (аурудың атауы 

көрсетіледі)
6 Шамадан артық жүктің адам организміне əсері
7 Машиналар, тетіктер жəне жабдықтардың құрылысындағы 

кемшіліктер
8 Ақаулы машиналарды, тетіктерді жəне жабдықтарды пайдалану
9 Технологиялық процестердің бұзылуы

10 Көлік құралдарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптарының 
бұзылуы

11 Автожол қозғалысы ережелерінің бұзылуы
12 Теміржол қозғалысы ережелерінің бұзылуы
13 Əуежол қозғалысы ережелерінің бұзылуы
14 Сужол қозғалысы ережелерінің бұзылуы
15 Авариялар
16 Жұмыс жүргізудің қанағаттанғысыз ұйымдастырылуы
17 Ғимараттардың, құрылыстардың техникалық қанағаттанғысыз 

жай-күйі, аумақтардың ұсталуы, жұмыс орындарының 
ұйымдастырылуындағы кемшіліктер

18 Еңбек қауіпсіздігі тəсілдерін оқытудағы кемшіліктер
19 Жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілмеуі немесе 

қолданбауы
20 Ұжымдық қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етілмеуі
21 Еңбек жəне өндіріс тəртіптерін бұзу
22 Еңбекті қорғау жəне еңбек қауіпсіздігі ережелерін бұзу
23 Белгіленген еңбек режимін бұзу
24 Зардап шегушінің өрескел абайсыздығы
99 Өзге де
––––––––
Ескертпе:
*«Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 

материалдарын ресімдеу бойынша нысандарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
28 желтоқсандағы № 1055 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12655 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 26 қаңтарда жарияланған)

«Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік аурулар туралы 
есеп» (коды 631112222, индексі 7-ТПЗ, кезеңділігі жылдық) статистикалық ныса-

нына 6-қосымша

Зардап шегушінің жарақат ауыртпалығының дəрежесі*
Коды Атауы

1 Жеңіл жарақат
2 Орташа жарақат
3 Ауыр жарақат
4 Қайтыс (қаза) болды

––––––––
Ескертпе:
*«Еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиғаларды тергеп-тексеру 

материалдарын ресімдеу бойынша нысандарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 
28 желтоқсандағы № 1055 бұйрығымен бекітілген (нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12655 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 26 қаңтарда жарияланған)

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №163 бұйрығына 8-қосымша

«Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік аурулар туралы 
есеп» (коды 631112222, индексі 7-ТПЗ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 

статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық

1. Осы «Еңбек қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік аурулар тура-
лы есеп» (коды 631112222, индексі 7-ТПЗ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 

(Жалғасы. Басы 18-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 
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«Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 
наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Еңбек 
қызметімен байланысты жарақаттану жəне кəсіптік аурулар туралы есеп» (коды 
631112222, индексі 7-ТПЗ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық 
байқау дың статистикалық нысанын (бұдан əрі – статистикалық нысан) толтыруды 
нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі анықтамалар 
қолданылады: 

1) еңбек қызметіне байланысты жазатайым оқиға – өзінің еңбек (қызметтік) 
міндеттерін немесе жұмыс берушінің тапсырмаларын орындауы кезінде жұмыскердің 
өндірістік жарақаттануы, денсаулығының кенеттен нашарлауы немесе улануы сал-
дарынан оның еңбекке қабілеттілігінен уақытша немесе тұрақты айырылуына не 
қайтыс болуына əкеп соқтырған зиянды жəне (немесе) қауіпті өндірістік фактордың 
жұмыскерге əсер етуі;

2) кəсіптік ауру – жұмыскердің өз еңбек (қызметтік) міндеттерін орындау кезінде 
оған зиянды жəне (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың əсер етуінен туындаған 
созылмалы немесе қатты ауру;

3) өндірістік жарақат – жұмыскердің еңбек міндеттерін орындау кезінде алған, 
оның еңбекке қабілеттіліктен айырылуына əкеп соққан денсаулығының зақымдануы.

3. Статистикалық нысан Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қаңтардағы 
Еңбек кодексінің (бұдан əрі – Еңбек кодексі) «Еңбек қызметіне байланысты жазатай-
ым оқиғаларды тергеп-тексеру жəне есепке алу» 20-тарауының «Еңбек қауіпсіздігі 
жəне еңбекті қорғау» 4-бөліміне жəне «Еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиғаларды тергеп-тексеру материалдарын ресімдеу бойынша нысандарды бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1055 бұйрығына сəйкес толтырылады (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12655 болып тіркелген, 2016 жылғы 
26 қаңтарда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

Өлімге əкеліп соқтырған өндірістік жарақат осы жарақаттың себебі болған өндірістегі 
жазатайым оқиға күнінен бастап бір жыл ішінде өлімге əкеліп соқтырған өндірістік 
жарақат ретінде өлшенеді.

Статистикалық нысанға өндірісте жұмысшылармен, қызметшілермен, олар бойынша 
Еңбек кодексіне сəйкес жазатайым оқиға тіркелген барлық меншік нысандарындағы 
кəсіпорындарда, мекемелерде, ұйымдарда тəжірибеден өтуі немесе жұмыстарды 
орындауы кезінде оқушылармен жəне студенттермен болған жазатайым оқиғалар 
туралы деректер кіреді.

Есепке алуға жұмыс берушілермен еңбек қатынастарында болған қызметкерлермен 
еңбек міндеттемелерін орындау үдерісінде жазатайым оқиға немесе денсаулыққа өзге 
де кері əсер ету нəтижесінде болған, ағымдағы жылы тексеріс жүргізілген барлық 
жарақаттар, кəсіби сырқаттар, уланулар жəне денсаулыққа өзге де кері əсер етулер 
жатады. 

Тергеп-тексеру барысында алкогольден немесе есірткіден масаю жағдайында өз 
денсаулығына қасақана зиян келтірген деп белгіленген, жұмыс берушінің мүддесімен 
байланысты емес қауіпті жəне зиянды өндірістік факторлардың əсеріне қатысты емес 
зардап шегушінің денсаулығының кенеттен нашарлауы нəтижесіндегі еңбек қызметімен 
байланысты емес жарақаттар жəне қызметкер денсаулығының өзге де зақымданулары 
өндірістік (кəсіптік) ауру болып ресімделмейді. 

4. 1-сұрақта заңды тұлғаның (бөлімшенің) (оның тіркелген жеріне қарамастан) 
нақты орналасқан орны - облыс, қала, аудан, елді мекен, сондай-ақ Экономикалық 
қызмет түрлерінің номенклатурасына (ЭҚЖЖ бойынша код) сəйкес заңды тұлғаның 
(бөлімшенің) экономикалық қызметінің нақты жүзеге асырылатын негізгі түрінің коды 
мен атауы көрсетіледі.

2.1-сұрақта жазатайым оқиға (кəсіптік ауру, улану) актісінің нөмірі қойылады; 
2.2- сұрақта жазатайым оқиғаның (қəсіптік аурудың, уланудың) күні көрсетіледі.
3-сұрақта зардап шегушінің жынысы, 4-сұрақта жарақат алу сəтіндегі зардап 

шегушінің жасы көрсетіледі (толық жасының саны).
5-сұрақта осы статистикалық нысанның 1-қосымшасында көрсетілген Кəсіптер 

жіктеуішінен зардап шегушінің мəртебесі келтіріледі.
6-сұрақта жұмыс ауысымды болған-болмағаны жайлы көрсетіледі Еңбек кодексінің 

73-бабының 1-тармағына сəйкес. «Жоқ» жауабын көрсеткен жағдайда 7-сұрақ тол-
тырылмайды.

7-сұрақта жазатайым оқиға болған ауысым көрсетіледі Еңбек Кодексінің 71-бабының 
5-тармағына сəйкес (бөлім ауысымдық жұмыс кезінде толтырылады).

8-сұрақта сот-медициналық сараптама қорытындысы бойынша жазатайым оқиға 
сəтіндегі науқастың денсаулық жағдайы толтырылады.

9-сұрақта жарақат түрінің коды көрсетіледі. Осы жіктелім осы статистикалық 
нысанның 2-қосымшасында келтірілген Аурулар мен денсаулыққа байланысты 
проблемалардың халықаралық статистикалық жіктеуішіне (бұдан əрі – АХЖ-10) 
негізделген. (Жарақат түрі – жабық сынық – коды – S0001). Көптеген жарақаттарда 
5-ке дейінгі кодтарды толтыру көзделген.

10-сұрақта осы статистикалық нысанның 3-қосымшасында келтірілген АХЖ-10 
негізінде зардап шеккен дене мүшесінің коды көрсетіледі, (дененің бірнеше бөлігі 
зардап шеккен жағдайда 5-ке дейінгі кодтарды толтыру көзделген).

11-сұрақта кəсіптік ауру түрінің коды көрсетіледі. Өндірістегі ауыр кəсіптік ауру мен 
улану жағдайы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 23 
маусымдағы № 440 бұйрығымен бекітілген Халықтың инфекциялық жəне паразиттік, 
кəсіптік аурулары мен улану жағдайларын тексеру қағидаларына сəйкес аталған нысан 
бойынша жүргізілген материалдар негізінде Еңбек қызметіне байланысты жазатайым 
оқиға туралы актімен ресімделеді (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11748 болып тіркелген), (бірнеше кəсіби ауру болған жағдайда 5-ке дейінгі 
кодтарды толтыру көзделген).

12-сұрақта осы статистикалық нысанның 4-қосымшасында көрсетілген оқиғалар 
түрлері тізбесінің коды көрсетіледі (Оқиға түрі – электр тогымен зақымдану – коды – 11).

13-сұрақта осы статистикалық нысанның 5-қосымшасында келтірілген жазатайым 
оқиға себептері тізбесінің коды көрсетіледі (Жазатайым оқиғаның себебі -еңбектің 
қауіпсіздігі тəсілдеріне оқытудағы кемшіліктер – коды -18).

14-сұрақта осы статистикалық нысанның 6-қосымшасында көрсетілген зардап 
шегуші жарақатының ауыртпалық дəрежесінің коды көрсетіледі (ауыртпалық деңгейі – 
орташа – коды – 2). Адам өліміне əкелген жағдайларды қоспағанда кəсіптік аурулардан 
зардап шеккендер бойынша бұл сұрақ толтырылмайды. 

15, 16-сұрақтарда көрсетілген жоғалған уақыт еңбекке қабілеттілікті уақытша 
жоғалтуға əкеп соғатын өндірістік жарақаттың əрбір жағдайы бойынша жеке өлшенеді. 
Осы жарақаттың жұмыс күндеріндегі де ауыртпалығын бағалау үшін ол зардап шек-
кен адамның уақытша еңбекке жарамсыз болған күнтізбелік күндерінің саны ретінде 
өлшенеді. 

Жоғалған уақыт жазатайым оқиға болған күннен кейінгі бірінші күннен бастап 
жұмыс орнына оралған күннің алдындағы күнге дейін өлшенеді. Нақты өндірістік 
жарақат салдарынан жұмыста қайтадан болмаған жағдайда, əрбір кезең жоғарыда 
көрсетілгенге сəйкес өлшенеді, ал əрбір кезеңдегі жоғалтқан күндердің саны осы 
жарақаттың нəтижесінде жоғалтқан уақыттың жалпы санына қосылады. Жұмыста 
уақытша болмаған уақыт, егер ол емделу себебіне байланысты бір күннен аспаса, 
онда ол жоғалған уақытқа қосылмайды.

Бір жəне оданда көп күнге еңбекке қабілетін жоғалтумен жазатайым оқиғаның 
материалдық зардаптары (адам өліміне əкеліп соқтырған жазатайым оқиғаның 
материалдық зардаптарын қосқанда) 17.1, 17.2, 17.3-жолдар бойынша көрсетіледі. Егер 
зардап шегушінің уақытша еңбекке жарамсыздығы алдыңғы жылдың соңынан бастап 
созылса, онда мұндай жағдайда есепті жылдағы еңбекке жарамсыз (күнтізбелік жəне 
жұмыс) күндері мен (жазатайым оқиғаны сəйкестендіру үшін), кезеңдегі материалдық 
зардаптары тек бірінші жолға толтырылады.

5. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электрондық түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электрондық түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді оn-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 8 қарашадағы
        №163 бұйрығына 9-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 9 к приказу
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма                   национальной экономики
общегосударственного                     Республики Казахстан
статистического наблюдения             от 8 ноября 2017 года №163

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

Время, затраченное на заполнение статистической 
формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

Статистикалық нысан www.stat.gov.kz интернет-ресурсына орналастырылған
Статистическая форма размещена на интернет-ресурсе www.stat.gov.kz 

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес бастапқы статис-
тикалық деректерді ұсыну жəне бастапқы статистикалық деректерді белгіленген 
мерзімде ұсынбау «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 497-бабында көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар болып та-
былады
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных 
в соответствующие органы государственной статистики в установленный срок являют-
ся административными правонарушениями, предусмотренными статьей 497 Кодекса 
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»

Статистикалық нысан коды 661112208
Код статистической формы 661112208
   Арнаулы əлеуметтік көрсетілетін 
               қызметтерді ұсыну жөніндегі ұйымның есебі
3-əлеуметтік қамсыздандыру              Отчет организации по предоставлению
3-социальное обеспечение    специальных социальных услуг

Жылдық  Есепті кезең             жыл
Годовая  Отчетный период          год

Меншік нысанына жəне ведомстволық тиістілігіне қарамастан, халықты 
əлеуметтік қорғау саласында арнаулы əлеуметтік қызмет көрсетуге (Эконо-
микалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 87, 88-кодтары) бағытталған 
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері ұсынады
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подраз-
деления, деятельность которых направлена на оказание специальных социальных 
услуг в области социальной защиты населения (коды 87, 88 Общего классификатора 
видов экономической деятельности), независимо от форм собственности и ведом-
ственной принадлежности

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 20 қаңтарға (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 20 января (включительно) после отчетного периода

БСН коды
код БИН 

1. Бағыныстылық белгісі
Признак подчиненности________________________________________________
   (министрлік немесе ведомство атауы)
   (название министерства или ведомства)

2. Ұйымның типін «√» белгісімен белгілеңіз
Отметьте тип организации знаком «√»
2.1 Стационарлық үлгідегі ұйымдар 
 Организации стационарного типа
2.1.1 қарттар мен мүгедектерге арналған медициналық-əлеуметтік мекеме
медико-социальное учреждение для престарелых и инвалидов ………………… 
2.1.2 психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік мекеме
психоневрологическое медико-социальное учреждение……………………………   
2.1.3 балалар психоневрологиялық медициналық-əлеуметтік мекемесі
детское психоневрологическое медико-социальное учреждение………………… 
2.1.4 тірек-қозғалыс аппараты бұзылған мүгедек-балаларға арналған 
медициналық-əлеуметтік мекеме
медико-социальное учреждение для детей-инвалидов с нарушением 
опорно-двигательного аппарата……………………………………….……….………. 
2.1.5 тəулік бойы тұру шартында арнаулы əлеуметтік қызмет көрсетуге 
арналған өзге ұйымдар
иные организации, предназначенные для оказания специальных 
социальных услуг в условиях круглосуточного проживания……………………… 

2.2 Жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдар 
      Организации полустационарного типа
2.2.1 мүгедектерге арналған оңалту орталықтары
реабилитационные центры для инвалидов………………………………………………
2.2.2 мүгедек балаларға арналған оңалту орталықтары
реабилитационные центры для детей-инвалидов………………………………………
2.2.3 аумақтық орталықтар
территориальные центры 
2.2.3.1 күндіз болу аумақтық орталықтары1

территориальные центры дневного пребывания1……………….………………………  
2.2.3.2 үйде əлеуметтік көмек көрсету аумақтық орталықтары2 

территориальные центры социальной помощи на дому2………………………………
2.2.4 күндіз болу шартында арнаулы əлеуметтік қызмет көрсетуге арналған 

өзге ұйымдар 
иные организации, предназначенные для оказания специальных 
социальных услуг в условиях дневного пребывания ……………………………….

2.3 Уақытша болу ұйымдары 
 Организации временного пребывания
2.3.1 белгiлi тұрғылықты жері жоқ адамдарға арналған əлеуметтiк бейiмделу 

орталықтары 
центры социальной адаптации для лиц без определенного 
места жительства…………………………………………………………………………. 
2.3.2 түнде болу үйлері 
дома ночного пребывания............................................................................................ 
2.3.3 тұрмыстық зорлық-зомбылық жəне адам саудасының құрбандарына 

арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсету ұйымдары 

организации, оказывающие специальные социальные услуги жертвам 
бытового насилия и торговли людьми .......................................………………....... 
2.4 Арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсетудің бірнеше шарттары бар 

ұйымдар (мысалы, стационарлық типтегі ұйымдар күндіз болу бөлімшелерінің 
көрсетілетін қызметтерін ұсынады)

Организации с несколькими условиями оказания специальных социальных 
услуг (например, организации стационарного типа оказывают услуги 
дневного пребывания)………………………………………….………………………… 

–––––––––
Ескертпе:
Примечание:
1Күндіз болу бөлімшелері көрсетіледі
1Указываются отделения дневного пребывания
2Үйде əлеуметтік көмек көрсету бөлімшелері көрсетіледі
2Указываются отделения социальной помощи на дому

3. Тұратындар контингентінің сипаттамасын толтырыңыз, адам
Заполните характеристику контингента проживающих, человек
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А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Жыл басында тұратындар 

(қызмет көрсетілетіндер) 
саны, адам
Численность проживающих 
(обслуживающихся) на начало 
года, человек

1.1 одан əйелдер
из них женщин

2 Жыл ішінде келгендер саны, 
адам
Численность прибывших в те-
чение года, человек

2.1 одан əйелдер
из них женщин

3 Жыл ішінде кеткендер саны, 
адам
Численность выбывших в тече-
ние года, человек

3.1 одан əйелдер
из них женщин

4 Мынадай себептер бойынша 
кеткендер санынан (3-жол-
дан), адам
Из численности выбывших по 
причине (из строки 3), человек

х х х х х х х
х х

4.1 өлім
смерть

4.2 өз бетімен тұру үшін 
шығарылғаны
отчисления для самостоятель-
ного проживания

4.3 басқа себептер 
другие причины

5 Жыл соңына тұратындар 
(қызмет көрсетілетіндер) 
саны, адам
Численность проживающих 
(обслуживающихся) на конец 
года, человек

5.1 одан əйелдер
из них женщин

6 Жыл соңында тұратындар 
(қызмет көрсетілетін) саны-
нан мүгедектігі бар, адам:
Из численности проживающих 
(обслуживающихся) на конец 
года имеют инвалидность, 
человек:

6.1 1 топ (18 жас жəне одан 
үлкен)
1 группа (18 лет и старше)

6.2 2 топ (18 жас жəне одан 
үлкен)
2 группа (18 лет и старше)

6.3 3 топ (18 жас жəне одан 
үлкен)
3 группа (18 лет и старше)

6.4 16 жасқа дейінгі мүгедек 
балалар 
дети-инвалиды до 16 лет

х х

6.5 1-топтағы мүгедек балалар 
(16-17 жас)
дети-инвалиды 1 группы (16-
17 лет)

х х

6.6 2-топтағы мүгедек балалар 
(16-17 жас)
дети-инвалиды 2 группы (16-
17 лет)

х х

6.7 3-топтағы мүгедек балалар 
(16-17 жас)
дети-инвалиды 3 группы (16-
17 лет)

х х

7 Жыл соңына тұратындардың 
(қызмет 
көрсетілетіндердің) санынан 
заңмен белгіленген тəртіпте 
əрекетке қабілетсіз деп 
танылғандар
Из численности проживающих 
(обслуживающихся) на конец 
года, признанных в установ-
ленном законом порядке неде-
еспособными

8 Жыл соңына тұратындар са-
нынан (қызмет көрсетілетін) 
төсек тартып жатқандар, 
адам:
Из численности проживающих 
(обслуживающихся) на конец 
года, находящихся на постель-
ном режиме, человек

9 Жыл соңына тұратындар 
(қызмет көрсетілетіндер) 
жалпы санынан мына 
жастағылар (5-жолдан), адам
Из численности проживающих 
(обслуживающихся) на конец 
года в возрасте (из строки 5), 
человек

х х х х х х х х х

9 Жыл соңына тұратындар 
(қызмет көрсетілетіндер) 
жалпы санынан мына 
жастағылар (5-жолдан), адам
Из численности проживающих 
(обслуживающихся) на конец 
года в возрасте (из строки 5), 
человек

х х х х х х х х х

9.1 0 -3 жас
 года

х х х х

9.2 4-7 жас
 лет

х х х х

9.3 8-13 жас
 лет

х х х

9.4 14-17 жас
 лет

х х

9.5 18-24 жас
 года

х х

9.6 25-29 жас
 лет

х х

9.7 30-39 жас
 лет

х х

9.8 40-49 жас
 лет

х х

9.9 50-58 жас
 лет

х

9.10 59-63 жас
 года

х

9.11 64 жас жəне одан жоғары
 лет и старше

10 Жыл iшiнде арнаулы 
əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтерді алушылардың 
саны, адам 
Число получателей специаль-
ных социальных услуг в тече-
ние года, человек 

11 Жыл соңына тұрмыстық-
еңбек қызметіне тартылған 
тұратын (қызмет көрсеті летін-
дер) адамдар саны, адам
Численность проживающих 
(обслуживающихся) лиц, во-
влеченных в бытовую-трудо-
вую деятельность на конец 
года, человек 

х

12 Жыл соңына отбасыла-
рына оралғандардың 
(берілгендердің) жəне (не-
месе) арнаулы əлеуметтік 
көрсетілетін қызметтерді 
жартылай стационарлық 
шарттарда алатындардың 
жəне үйде көрсетілетін 
қызметтер саны, адам 
Численность возвращенных 
(переданных) в семьи и (или) 
получающих специальные соци-
альные услуги в условиях полу-
стационаров и оказания услуг 
на дому на конец года, человек 

х

13 Жыл соңына дəрігердің 
қорытындысы бойынша 
жұмыс істеуге мүмкіндігі 
бар тұратындардың (қызмет 
көрсетілетіндер) саны, адам 
Численность проживающих 
(обслуживающихся) на конец 
года, которые по заключению 
врача могут работать, человек

х х

14 Жұмыс істейтіндер 
контингентінің саны, адам
Численность контингента рабо-
тающих, человек

х х

3.1. Мүгедектігі бойынша тұратындар контингентінің сипаттамасын 
толтырыңыз, адам

 Заполните характеристику контингента проживающих по инвалидности, человек

Ж
ол

 ко
ды

Ко
д 

ст
ро

ки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Мүгедектер 
барлығы
Всего инва-
лидов

А Б 1

1
Жыл басына тұратындар (қызмет көрсетілетіндер) саны, 
адам
Численность проживающих (обслуживающихся) на начало 
года, человек

1.1 одан əйелдер
из них женщин

2 Жыл ішінде келгендер саны, адам
Численность прибывших в течение года, человек

2.1 одан əйелдер
из них женщин

3 Жыл ішінде кеткендер саны, адам
Численность выбывших в течение года, человек

3.1 одан əйелдер
из них женщин

4
Мынадай себептер бойынша кеткендер санынан (3-жол-
дан), адам
Из численности выбывших по причине (из строки 3), человек

х

4.1 өлім
смерть

4.2
өз бетімен тұру үшін шығарылғаны
отчисления для
самостоятельного
проживания

4.3 басқа себептер бойынша
другие причины

5
Жыл соңында тұратындар (қызмет көрсетілетіндер) саны, 
адам
Численность проживающих (обслуживающихся) на конец года, 
человек

5.1 одан əйелдер
из них женщин

6

Жыл соңына тұратындардың (қызмет көрсетілетіндердің) 
санынан заңмен белгіленген тəртіпте əрекетке қабілетсіз 
деп танылғандар
Из численности проживающих (обслуживающихся) на конец 
года, признанных
в установленном законом порядке недееспособными

7
Жыл соңына тұратындардың (қызмет көрсетілетіндер) 
төсек тартып жатқандар, адам
Из численности проживающих (обслуживающихся) на конец 
года, находящихся на постельном режиме, человек

8
Жыл соңына тұратындардың (қызмет көрсетілетіндер) 
жалпы санынан мына жастағылар (5-жолдан), адам
Из численности проживающих (обслуживающихся) на конец 
года в возрасте (из строки 5), человек

х

8.1 0-3 жас
 года

8.2 4-7 жас
 лет

8.3 8-13 жас
 лет

8.4 14-17 жас
 лет

8.5 18-24 жас
 года

8.6 25-29 жас
 лет

8.7 30-39 жас
 лет

8.8 40-49 жас
 лет

8.9 50-58 жас
 лет

8.10 59-63 жас
 года

8.11  64 жас жəне одан жоғары
 лет и старше

9
Жыл iшiнде арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді 
алушылардың саны, адам 
Численность получателей специальных социальных услуг в 
течение года, человек

10
Жыл соңына тұрмыстық-еңбек қызметіне тартылған 
тұратын (қызмет көрсетілетіндер) адамдар саны, адам
Численность проживающих (обслуживающихся) лиц, вовлечен-
ных в бытовую-трудовую деятельность на конец года, человек 

11

Жыл соңына отбасыларына оралғандардың (берілгендер-
дің) жəне (немесе) арнаулы əлеуметтік көрсетілетін 
қызметтерді жартылай стационарлық шарттарда 
алатындардың жəне үйде көрсетілетін қызметтер саны, адам 
Численность возвращенных (переданных) в семьи и (или) полу-
чающих специальные социальные услуги в условиях полуста-
ционаров и оказания услуг на дому на конец года, человек 

12 Жыл соңына дəрігердің қорытындысы бойынша жұмыс 
істеуге мүмкіндігі бар
тұратындардың (қызмет көрсетілетіндердің) саны, адам
Численность проживающих (обслуживающихся) на конец года, 
которые по заключению врача могут работать, человек

13 Жұмыс істейтіндер контингентінің саны, адам
Численность контингента работающих, человек

кестенің жалғасы
тұратындар санынан мүгедектігі бар, адам

из численности проживающих имеют инвалидность, человек
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4. Қызмет көрсетуші персонал туралы мəліметтерді көрсетіңіз
 Укажите сведения об обслуживающем персонале

Жол 
коды
Код 

стро-
ки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Лауазымдардың 
штат саны, 

бірлік
Штатное количе-
ство должностей, 

единиц

Қызметкерлердің 
нақты саны, 

адам 
Фактическая чис-
ленность работ-
ников, человек

А Б 1 2

1
Əкімшілік жəне қосалқы персонал
Административный и вспомогатель-
ный персонал
соның ішінде:
в том числе: х х

1.1

басшы қызметкерлер мен 
шаруашылық қызмет көрсетуші 
персонал
 руководящие работники и хозяй-
ственно-обслуживающий персонал

1.2
 арнаулы əлеуметтік қызметтерді 
көрсету бойынша персонал
 персонал по оказанию специальных 
социальных услуг

1.3

 əлеуметтік-тұрмыстық 
қызметтерді көрсету бойынша 
персонал
 персонал по оказанию социально-
бытовых услуг 

2.

Əлеуметтік-медициналық 
қызметтерді көрсету бойынша 
персонал 
Персонал по оказанию социально-
медицинских услуг 
 соның ішінде:
 в том числе: х х

2.1  педиатр дəрігер
 врач педиатр

2.2  терапевт дəрігер
 врач терапевт

2.3  невропатолог дəрігер
 врач невропатолог 

2.4  психиатр дəрігер
 врач психиатр

2.5  травматолог-ортопед дəрігер
 врач травматолог-ортопед

2.6  өзге де дəрігерлер
 другие врачи 

2.7  фармацевт
 фармацевт

2.8  медбике
 медицинская сестра

3.

Əлеуметтік-педагогикалық жəне 
психологиялық қызметтерді 
көрсету бойынша персонал 
Персонал по оказанию социаль-
но-педагогических и психологиче-
ских услуг
 соның ішінде:
 в том числе: х х

3.1  психолог
 психолог

3.2  əдіскер
 методист

3.3  тəрбиеші
 воспитатель

3.4  логопед
 логопед

3.5  дефектолог
 дефектолог

3.6  музыка мұғалімі
 учитель музыки

3.7  дене шынықтыру мұғалімі
 учитель физкультуры

3.8

 еңбек терапиясы бойын-
ша нұсқаушы (еңбекке оқыту 
мұғалімі)
 инструктор по трудотерапии (учи-
тель по трудовому обучению)

3.9

 кітапхана, мəдени 
ұйымдастырушы жəне музыкалық 
жетекші
 библиотекарь, культорганизатор и 
музыкальный руководитель

3.10  өзге де оқытушылар
 другие преподаватели

5. Ұйым сипаттамасын толтырыңыз

    Заполните характеристику организации3

Жол 
коды
Код 

строки

Көрсеткіш атауы
Наименование показателя

Барлығы
Всего

А Б 1

1 Ғимараттың жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь здания, квадратных метров

2 Ұйықтайтын бөлмелердің жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь спальных комнат, квадратных метров

3 Ұйықтайтын бөлмелердің саны, бірлік 
Количество спальных комнат, единиц

4 Төсек орындардың жоспарлы саны, бірлік
Плановое число коек, единиц

5 Нақты қойылған төсек-орындар, бірлік
Фактически развернуто коек, единиц 

6 Еңбекпен емдеу шеберханаларының саны, бірлік 
Количество лечебно-трудовых мастерских, единиц

7 Цехтар мен учаскелердің саны, бірлік
Количество цехов и участков, единиц

8 Қосалқы шаруашылықтардың саны, бірлік 
Количество подсобных хозяйств, единиц

9 Əлеуметтік-тұрмыстық бағыттағы кабинеттер саны, бірлік
Количество кабинетов социально-бытовой ориентации, единиц

10 Телефондар саны барлығы, бірлік
Количество телефонов всего, единиц

–––––––––
Ескертпе:
Примечание:
35-бөлімді үйде əлеуметтік көмек көрсетудің аумақтық орталықтары тол-

тырмайды
3Раздел 5 не заполняется территориальными центрами социальной помощи на дому

6. Ғимаратты абаттандыру туралы ақпаратты 
көрсетіңіз4   Абаттандыру, барлығы
 Укажите информацию о благоустройстве здания4 Благоустройство, всего

6.1 Жауапты «√» белгісімен белгілеңіз              
Отметьте знаком «√»

6.1.1 Электр қуаты                
Электричество

6.1.2 Орталықтан жылыту               
Центральное отопление

6.1.3 Жеке қондырғылардан жылыту 
(жеке қондырғылардан, қазандықтардан жылыту)            
Автономное отопление (отопление от индивидуальных
установок, котлов)                

6.1.3.1 қатты отынмен
на твердом топливе

6.1.3.2 сұйық отынмен
на жидком топливе

–––––––––
Ескертпе:
Примечание:
4 6-бөлімді үйде əлеуметтік көмек көрсетудің аумақтық орталықтары тол-

тырмайды
4 Раздел 6 не заполняется территориальными центрами социальной помощи на 

дому

6.1.3.3  газбен     
 на газу
6.1.3.4  электрмен    
 от электричества 
6.1.4  Басқа жылу    
 Прочее отопление
6.1.5  Ғимараттағы су құбыры   
 Водопровод в здании
6.1.6  Кəріз     
 Канализация

6.2 Мыналармен қамтылған ұйықтайтын бөлмелер санын көрсетіңіз, бірлік:
Укажите количество спальных комнат, единиц, в которых есть:

Соның ішінде тұрғындар ақы төлейтін ұйықтайтын бөлмелерде 
В том числе в спальных комнатах, оплачиваемых проживающими

6.2.1 санитарлық торап (сумен шайылатын дəретхана)        
         санузел (туалет со смывом)

6.2.2 тұрақты ванна немесе сусебезгі                   
         стационарная ванна или душ

6.2.3 тұрақты телефон байланысы                    
         стационарная телефонная связь

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 
Телефоны 
Телефон ___________________________

Электрондық пошта мекенжайы (респонденттің) 
Адрес электронной почты (респондента)                _______________________________

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз5

Согласны на распространение первичных статистических данных5       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз5

Не согласны на распространение первичных статистических данных5  

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

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға
Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности 
_________________________________________________   ________________________
 тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болған жағдайда)                            қолы
          фамилия, имя и отчество (при его наличии)                                 подпись

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

––––––––
Ескертпе:
Примечание: 
5Аталған тармақ Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 19 наурыздағы 

«Мемлекеттік статистика туралы» Заңының 8-бабының 5-тармағына сəйкес 
толтырылады 

5Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
от 19 марта 2010 года «О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №163 бұйрығына 10-қосымша

«Арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі ұйымның 
есебі» (коды 661112208, индексі 3-əлеуметтік қамсыздандыру, кезеңділігі 

жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі ұйымның 
есебі» (коды 661112208, индексі 3-əлеуметтік қамсыздандыру, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру 
жөніндегі нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасының 
2010 жылғы 19 наурыздағы Заңының 12-бабының 8) тармақшасына сəйкес əзірленді 
жəне «Арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі ұйымның 
есебі» (коды 661112208, индексі 3-əлеуметтік қамсыздандыру, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды. 

2. Келесі анықтамалар мен түсіндірмелер осы статистикалық нысанды толтыру 
мақсатында қолданылады:

1) адамдар саудасының құрбаны – жасалған əрекеттерге катысты қылмыстық іс 
жүргізуді қозғау фактісінің бар-жоғына қарамастан, адамдар саудасымен байланысты 
құқық бұзушылықтан тікелей зардап шеккені жөнінде пайымдауға негіз бар жеке тұлға;

2) арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді алушылар – психоневрологиялық 
ауытқулары бар мүгедек балалар, тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек балалар, 
психоневрологиялық аурулары бар он сегіз жастан асқан мүгедектер, бірінші жəне 
екінші топтағы мүгедектер (бұдан əрі – мүгедектер), егде жасына байланысты өзіне 
қызмет көрсетуге қабілетсіз адамдар (бұдан əрі – қарттар), белгілі бір тұрғылықты 
жері жоқ адамдар, тұрмыстық зорлық-зомбылық жəне адам саудасының құрбандары, 
бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған жəне (немесе) сынақ мерзімі 
қызметінде есепте тұрған адамдар;

3) арнаулы əлеуметтік қызметтерді көрсетудің бірнеше шарттары бар ұйымдар – 
қарттарға, мүгедектерге, оның ішінде мүгедек балаларға арнаулы əлеуметтiк қызмет 
ұсынатын ұйымдар (мысалы, стационарлық типтегі ұйымдар күндізгі бөлімшелердің 
көрсетілетін қызметтерін көрсетеді);

4) жалғыз басты туыссыз адамдар – «Неке (ерлі-зайыптылық) жəне отбасы туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексіне (бұдан əрі – Кодекс) сəйкес өздерінің ата-ана-
ларын, жұбайын (зайыбын) асырап-бағуға жəне оларға қамқорлық жасауға міндетті 
еңбек етуге қабілетті кəмелетке толған балалары, жұбайы (зайыбы) жоқ немесе оларға 
объективті себептер бойынша (бірінші, екінші топтағы мүгедектігінің, онкологиялық, 
психикалық ауруларының болуына, бас бостандығынан айыру орындарында отыруына, 
наркологиялық диспансерде есепте тұруына немесе елден тыс жерге тұрақты тұруға 
кетуіне, қосымша жұбайы (зайыбы) үшін – егде жаста болуына байланысты) тұрақты 
көмекпен жəне күтіммен қамтамасыз ете алмайтын еңбек етуге қабілетті кəмелетке 
толған балалары, жұбайы (зайыбы) бар, мүгедектер мен қарттар;

5) жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдар – қызмет алушыларды ұйымда тəуліктің 
күндізгі уақытында ұзақ немесе уақытша (6 айға дейінгі мерзімге) болуына арналған 
күндіз болу бөлімшелері, аумақтық жəне оңалту орталықтары, өзге де ұйымдар (бұдан 
əрі – жартылай стационарлық үлгідегі ұйымдар) танылады;

6) қарттарға жəне мүгедектерге арналған медициналық-əлеуметтік мекемелер 
(ұйымдар) – өзіне қызмет көрсетуге мүмкіндігі жоқ жəне денсаулығына байланысты ар-
наулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтер көрсетуге мұқтаж қарттар мен мүгедектердің, 
тұрақты тəулік бойы немесе уақытша (3 айға дейінгі мерзімге) тұруына арналған арна-
улы əлеуметтік қызметтерді ұсынатын ұйымдар;

7) стационарлық үлгідегі ұйымдар – қызметі мүгедек-балаларға, психоневрологиялық 
аурулары бар 18 жастан асқан мүгедектерге, қарттар мен бірінші жəне екінші топ 
мүгедектеріне əлеуметтік қызмет көрсетуге бағытталған, бірақ емдеу мен білім беру 
олардың қызметтерінің басты элементі болып табылмайтын стационар жағдайында 
қызмет алушылардың тəулік бойы тұрақты немесе уақытша (үш айға дейінгі мерзімге) 
тұруына арналған медициналық-əлеуметтік мекемелер (ұйымдар);

8) тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбаны – Əлеуметтік бейімсіздікке жəне əлеуметтік 
депривацияға əкеп соққан қатыгездікпен қараудың бар-жоғын бағалау критерийлерінің 
негізінде айқындалатын, тұрмыстық зорлық-зомбылықпен байланысты тікелей құқық 
бұзушылықтан моральдық, дене жəне (немесе) мүліктік зиян келтірілген деп пайымдауға 
негіз бар жеке тұлға, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2014 жылғы 22 
қыркүйектегі №630, Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрінің 2014 жылғы 

(Жалғасы. Басы 18-20-беттерде) 

(Соңы 22-бетте) 
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26 қыркүйектегі № 399 жəне Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік 
даму министрінің 2014 жылғы 19 қарашадағы № 240 бірлескен бұйрығымен бекітілген, 
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10013 болып тіркелген; 

9) тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек-балаларға арналған медициналық-
əлеуметтік мекемелер (ұйымдар) – арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді 
ұсынатын жəне арнаулы əлеуметтiк көрсетілетін қызметтер көрсетуге мұқтаж, 
интеллектісі сақталған, тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек балалардың тұрақты 
тəулік бойы жəне уақытша (3 айға дейінгі мерзімге) тұруына арналған ұйымдар;

10) уақытша болу ұйымдары – көрсетілетін қызметтерді алушыларға арналған 
əлеуметтік бейімдеу орталықтары, түнде болу үйлері, дағдарыс орталықтары, 
əлеуметтік көмек көрсету орталықтары, пана үйлері, оңалту орталықтары жəне өзге 
де ұйымдар.

3. Статистикалық нысанды өзінің орналасқан жері бойынша заңды тұлғаның 
құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері, оларға заңды тұлғаның статистикалық 
нысанды тапсыру бойынша уəкілеттігі берілген жағдайда тапсырады. Егер құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелердің мұндай уəкілеттіктері болмаған жағдайда 
статистикалық нысанды олардың орналасқан жерін көрсете отырып, өзінің құрылымдық 
жəне оқшауланған бөлімшелері бөлінісінде заңды тұлға ұсынады. 

4. 3 жəне 3.1-бөлімдердің деректері осы медициналық-əлеуметтік мекемеде (болған 
жағдайда) тұратын тұлғалардың жеке ісі мен ауру тарихының негізінде толтырылады. 

Жыл басындағы тұратындардың саны өткен жылдың соңындағы тұратындардың 
санымен теңестіріледі. 

Келгендердің санына басқа мекемелерден ауысып келгендер қосылады. 
Кеткендер санына өлім себебінен, өз бетімен тұру үшін шығарылған жəне басқа да 

себептермен кеткендердің саны қосылады. 
3-бөлімнің 12-жолы бойынша «Жыл соңына отбасыларына оралғандардың 

(берілгендердің) жəне (немесе) арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді жар-
тылай стационарлық шарттарда алатындардың жəне үйде көрсетілетін қызметтерді 
көрсету саны, адам» көрсеткішіне арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну 
жөніндегі ұйымда жыл соңына тұрғандардың (қызмет көрсетілгендер) жалпы саны-
нан жартылай стационарға ауыстырылғандар немесе үйде көрсетілетін қызметтерді 
алушылар қосылады. 

5. 4-бөлімде қызмет көрсететін персонал туралы мəліметтер толтырылады. 
Штаттық лауазымдар туралы деректер штат кестесінің негізінде толтырылады. 
Жұмыс істейтіндердің саны туралы деректер алғашқы есепке алу құжаттамасының 
біріздендірілген нысаны, қызметкерді жұмысқа қабылдау туралы, басқа жұмысқа 
ауысқаны туралы бұйрықтар (өкімдер); жеке еңбек шартын тоқтату, жұмыс уақытын 
жəне жалақыны есепке алу табельдері, есептік-төлем тізімдемелері жəне басқа да 
құжаттар негізінде толтырылады. 

Қоса атқарушылық бойынша жұмысты орындайтын қызметкерлерге негізгі жұмыс 
уақытынан бос уақытында еңбек шартының талаптарында тұрақты ақы төленетін басқа 
жұмысты орындайтындар жатады.

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

4-бөлімде көрсетілген лауазымдар тізбесі:
- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 

жылғы 26 наурыздағы № 165 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11038 болып тіркелген, Халықты əлеуметтік қорғау 
саласында арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандарттарына;

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
міндетін атқарушы 2016 жылғы 24 ақпандағы № 138 бұйрығымен бекітілген, Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13543 болып тіркелген, Адам 
саудасының құрбандарына арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына;

- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2016 
жылғы 21 желтоқсандағы № 1079 бұрығымен бекітілген, Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14701 болып тіркелген, Тұрмыстық зорлық-зомбылық 
құрбандарына арнаулы əлеуметтік қызметтер көрсету стандартына сəйкес келеді.

6. 5-бөлімнің деректері бастапқы есептілік (инвентарлық карточкалар, тізімдемелер, 
техникалық паспорттар жəне құжаттамалар) деректеріне сəйкес есепті жылдың 
қорытындылары бойынша толтырылады. Медициналық-əлеуметтік мекеменің жалпы 
ауданы туралы деректер шаршы метр жəне бүтін сандармен келтіріледі. 

7. 6-бөлімде ұйым орналасқан ғимараттың абаттандыруы туралы ақпарат 
көрсетіледі.

8. Респонденттің есепті кезеңде қызметі болмаған жағдайда, респондент есепті 
кезең мерзімінің аяқталатын күнінен кешіктірмей статистикалық нысандар ор-
нына, қызметінің болмау себептерін жəне осы қызметтің жүзеге асырылмайтын 
мерзімдерін көрсете отырып, қызметінің болмауы туралы хабарламаны Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6459 болып тіркелген, Қазақстан 
Республикасы Статистика агенттігі төрағасының 2010 жылғы 9 шілдедегі № 173 
бұйрығымен бекітілген Респонденттердің алғашқы статистикалық деректерді ұсыну 
қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес ұсынуға құқылы.

9. Осы статистикалық нысанды ұсыну қағаз жеткізгіште немесе электронды түрде 
жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды түрде толтыру Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің интернет-ре-
сурсында (www.stat.gov.kz) орналастырылған «Деректерді on-line режимде жинау» 
ақпараттық жүйесін қолдану арқылы жүзеге асырылады.

10. Ескертпе: Х – осы позиция толтыруға жатпайды.
11. Ұйғарынды деректердің арифметикалық-логикалық бақылауы: 
1) 2-бөлім. Ұйымның типін белгілеңіз. 
13 типтің біреуі белгіленеді:
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4;
2) 3-бөлім. Тұратындар контингентінің сипаттамасы: 
егер 4 немесе 2-бағандардың 5-жолы ≠ 0, онда 2-бөлімде 2.1.1 немесе 2.1.2 немесе 

2.1.5 немесе 2.2.1 немесе 2.2.3.1, немесе 2.2.3.2, немесе 2.2.4 немесе 2.3.1 немесе 
2.3.2 немесе 2.3.3-типі белгіленеді;

егер 9.1-9.4-жолдар қосындысы ≠ 0, онда 2-бөлімде 2.1.3 немесе 2.1.4 немесе 2.3.1 
немесе 2.3.2 немесе 2.3.3-типі белгіленеді;

егер 9.5-9.11-жолдар қосындысы ≠ 0, онда 2-бөлімде 2.1.1 немесе 2.1.2 немесе 2.1.5 
немесе 2.2.1 немесе 2.2.3.1, немесе 2.2.3.2, немесе 2.2.4 немесе 2.3.1

немесе 2.3.2 немесе 2.3.3-типі белгіленеді; 
2-бөлімде егер тип = 2.1.3 немесе 2.1.4 немесе 2.2.2 болса, онда 3-бөлім 7-жол = 

0 барлық бағандар бойынша;
2 баған ≤ əрбір жол үшін 1-бағаннан; 
3 баған ≤ əрбір жол үшін 1-бағаннан;
4 баған ≤ əрбір жол үшін 1-бағаннан; 
5 баған ≤ əрбір жол үшін 1-бағаннан; 
6 баған ≤ əрбір жол үшін 1-бағаннан; 
7 баған ≤ əрбір жол үшін 1-бағаннан; 
8 баған ≤ əрбір жол үшін 1-бағаннан; 
9 баған ≤ əрбір жол үшін 1-бағаннан; 
1.1-жол ≤ əрбір баған үшін 1-жолдан; 
2.1-жол ≤ əрбір баған үшін 2-жолдан; 
3.1-жол ≤ əрбір баған үшін 3-жолдан; 
3-жол = əрбір баған үшін 4.1-4.3 жолдар қосындысына; 
5.1-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
5-жол = əрбір баған үшін 1-жол + 2-жол – 3-жол; 
5.1-жол = əрбір баған үшін 1.1-жол + 2.1-жол – 3.1-жол;
6-жол = əрбір баған үшін 6.1-6.7 жолдар қосындысына; 
6-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
7-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
8-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
5-жол = əрбір баған үшін 9.1-9.11 жолдар қосындысына; 
егер əрбір баған үшін 5-жол ≠ 0, онда əрбір баған үшін 10 жол да ≠ 0; 
10-жол = 3 жəне 5 жолдар қосындысына = 1 жəне 2 жолдар қосындысына; 
10-жол ≥ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
11-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
12-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
13-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
14-жол ≤ əрбір баған үшін 13-жолдан. 
4-жəне 9-жолдар енгізілмейді.
3) 3.1-бөлім. Мүгедектігі бойынша тұратындар контингентінің сипаттамасы: 
егер 3-5 немесе 11-13-бағандардың 5-жолы ≠ 0, онда 2-бөлімде 2.1.1 немесе 2.1.2 

немесе 2.1.5 немесе 2.2.1 немесе 2.2.3.1, немесе 2.2.3.2, немесе 2.2.4 немесе 2.3.1 
немесе 2.3.2 немесе 2.3.3-типі белгіленеді;

егер 6-9 немесе 14-17-бағандардың 5-жолы ≠ 0, онда 2-бөлімде 2.1.3 немесе 2.1.4 
немесе 2.1.5 немесе 2.2.2 немесе 2.2.3.1, немесе 2.2.3.2, немесе 2.2.4 немесе 2.3.1 
немесе 2.3.2 немесе 2.3.3-типі белгіленеді;

егер 8.1-8.4-жолдар қосындысы ≠ 0, онда 2-бөлімде 2.1.3 немесе 2.1.4 немесе 2.1.5 
немесе 2.2.2 немесе 2.2.3.1, немесе 2.2.3.2, немесе 2.2.4 немесе 2.3.1 немесе 2.3.2 
немесе 2.3.3-типі белгіленеді;

егер 8.5-8.11-жолдар қосындысы ≠ 0, онда 2-бөлімде 2.1.1 немесе 2.1.2 немесе 
2.1.5 немесе 2.2.1 немесе 2.2.3.1, немесе 2.2.3.2, немесе 2.2.4 немесе 2.3.1 немесе 
2.3.2 немесе 2.3.3-типі белгіленеді;

2-бөлімде егер тип = 2.1.3 немесе 2.1.4 немесе 2.2.2 немесе 3.1-бөлім 6-жол=0 
əрбір баған үшін;

1-баған ≥ 2 баған + 10 баған əрбір жол үшін; 
2-баған = 3-9 бағандардың қосындысына əрбір жол үшін;
10-баған = 11-17 бағандардың қосындысына əрбір жол үшін;
1.1-жол ≤ əрбір баған үшін 1-жолдан; 
2.1-жол ≤ əрбір баған үшін 2-жолдан; 
3.1-жол ≤ əрбір баған үшін 3-жолдан; 
3-жол = əрбір баған үшін 4.1-4.3 жолдар қосындысына;
5.1-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
5-жол = əрбір баған үшін 1-жол + 2-жол – 3-жол;
5.1-жол = əрбір баған үшін 1.1-жол + 2.1-жол – 3.1-жол; 
6-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
7-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
5-жол = əрбір баған үшін 8.1-8.11 жолдар қосындысына; 
егер əрбір баған үшін 5-жол ≠ 0, онда əрбір баған үшін 9 жол да ≠ 0; 
9-жол = 3 жəне 5жолдар қосындысына= 1 жəне 2 жолдар қосындысына; 
9-жол ≥ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
10-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
11-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан; 
12-жол ≤ əрбір баған үшін 5-жолдан;
13-жол ≤ əрбір баған үшін 12-жолдан;
4-жəне 8-жолдар енгізілмейді.
4) 4-бөлім. Қызмет көрсетуші персонал туралы мəліметтер: 
1-жол = 1.1, 1.2, 1.3-жолдар қосындысына;
2-жол = 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8-жолдар қосындысына; 
3-жол = 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10-жолдар қосындысына. 
5) 5-бөлім. Ұйым сипаттамасы: 
1, 2-жолдардағы деректер ондық белгісінсіз шаршы метрмен көрсетіледі.
Егер 2-бөлімнің 2.2.3.2 жолы ≠ 0, онда 5-бөлім = 0
2-жол < 1-жолдан; 
5-жол ≤ 4-жолдан; 
6-жол < «10»; 
7-жол < «10»; 
8-жол < «10»; 
9-жол < «50»; 
10-жол < «30»;
3-жол < 1-жол.
6) 6-бөлім. Ғимаратты абаттандыру туралы ақпарат: 
Егер 2-бөлімнің 2.2.3.2 жолы ≠ 0, онда 6-бөлім = 0
егер 6.1.2-жол ≠ 0, онда 6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.3.4, 6.1.4-жолдар = 0;
егер 6.1.3.1-жол ≠ 0, онда 6.1.2, 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.3.4, 6.1.4-жолдар = 0; 
егер 6.1.3.2-жол ≠ 0, онда 6.1.2, 6.1.3.1, 6.1.3.3, 6.1.3.4, 6.1.4-жолдар = 0; 
егер 6.1.3.3-жол ≠ 0, онда 6.1.2, 6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.1.3.4, 6.1.4-жолдар = 0; 
егер 6.1.3.4-жол ≠ 0, онда 6.1.2, 6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.4-жолдар = 0; 
егер 6.1.4-жол ≠ 0, онда 6.1.2, 6.1.3.1, 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.3.4-жолдар = 0; 
егер 6.1.3.1-6.1.3.4 жолдары ≠ 0, онда 6.1.3-жолы ≠ 0;
егер 6.1.3-жолы ≠ 0, онда 6.1.3.1-6.1.3.4 жолдары ≠ 0.
1-бағанның 6.2-жолы ≥ 2-бағанның барлық жолдарынан.
Жауаптың бірнеше нұсқасы таңдалуы мүмкін.
7) Бөлімдер арасындағы бақылау:
егер 6-бөлім 6.2.3-жол 1-баған ≠ 0, онда 5-бөлімнің 10-жолы ≠ 0;
6-бөлімнің 1-бағанының 6.2.1-жолы ≤ 5-бөлімнің 1-бағанының 3-жолынан;
6-бөлімнің 1-бағанының 6.2.2-жолы ≤ 5-бөлімнің 1-бағанының 3-жолынан;
6-бөлімнің 1-бағанының 6.2.3-жолы ≤ 5-бөлімнің 1-бағанының 3-жолынан;
3-бөлім 1-баған 6-жол = 3.1-бөлім 1-баған 5-жол;
3-бөлім 1-баған 6.1-жол ≥ 3.1-бөлім 3-баған 5-жол + 3.1-бөлім 11-баған 5-жол;
3-бөлім 1-баған 6.2-жол ≥ 3.1-бөлім 4-баған 5-жол + 3.1-бөлім 12-баған 5-жол;
3-бөлім 1-баған 6.3-жол ≥ 3.1-бөлім 5-баған 5-жол + 3.1-бөлім 13-баған 5-жол;
3-бөлім 1-баған 6.4-жол ≥ 3.1-бөлім 6-баған 5-жол + 3.1-бөлім 14-баған 5-жол;
3-бөлім 1-баған 6.5-жол ≥ 3.1-бөлім 7-баған 5-жол + 3.1-бөлім 15-баған 5-жол;
3-бөлім 1-баған 6.6-жол ≥ 3.1-бөлім 8-баған 5-жол + 3.1-бөлім 16-баған 5-жол;
3-бөлім 1-баған 6.7-жол ≥ 3.1-бөлім 9-баған 5-жол + 3.1-бөлім 17-баған 5-жол;
егер 3-бөлім 1-баған 5-жол = 0, онда 4-бөлім = 0, 5-бөлім = 0, 6-бөлім = 0; 
3-бөлім 1-баған 12-жол ≥ 3.1-бөлім 1-баған 11-жол. 
8) Өткен жылмен бақылау:
есепті жылдың 3-бөлімінің 1-жолы = тиісті бағандар бойынша өткен жылдың 

3-бөлімінің 5-жолына;
есепті жылдың 3-бөлімінің 1.1-жолы = тиісті бағандар бойынша өткен жылдың 

3-бөлімінің 5.1-жолына;
есепті жылдың 3.1-бөлімінің 1-жолы = тиісті бағандар бойынша өткен жылдың 

3.1-бөлімінің 5-жолына;
есепті жылдың 3.1-бөлімінің 1.1-жолы = тиісті бағандар бойынша өткен жылдың 

3.1-бөлімінің 5.1-жолына.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитеті төрағасының 2017 жылғы 8 қарашадағы №163 бұйрығына 11-қосымша
 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің күші жойылды деп тануға жататын кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Денсаулық сақтау статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2014 жылғы 14 қарашадағы № 51 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10084 болып тіркелген, 2015 жылғы 30 
қаңтарда «Əділет» «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған). 

2. «Денсаулық сақтау статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2014 жылғы 14 қарашадағы № 51 бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2015 жылғы 28 тамыздағы № 133 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12128 болып тіркелген, 2015 жылғы 12 қазанда «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған). 

3. «Арнаулы əлеуметтік көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөніндегі ұйымның 
есебі» (коды 1401104, индексі 3-əлеуметтік қамсыздандыру, кезеңділігі жылдық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны мен оны толты-
ру жөніндегі нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2015 жылғы 5 қазандағы № 150 бұйрығы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12242 болып тіркелген, 
2015 жылғы 20 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

4. «Денсаулық сақтау статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
комитеті төрағасының 2014 жылғы 14 қарашадағы № 51 бұйрығына өзгерістер енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті 
төрағасының 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 293 бұйрығы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14611 болып тіркелген, 2017 жылғы 10 
қаңтарда Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2017 жылғы 
5 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №16050 болып енгізілді.

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

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан         №251          Алматы қаласы

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара 

сақтандыру қоғамдарына және сақтандыру брокерлерiне 
арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспарын, 

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, исламдық 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара 

сақтандыру қоғамдарының, сақтандыру брокерлерiнiң 
бухгалтерлік есеп жүргізуі жөніндегі нұсқаулықты бекіту 

туралы және Қазақстан Республикасының кейбір 
нормативтік құқықтық актілеріне бухгалтерлік есеп 

жүргізу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, 
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 ақпандағы 
жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы қаулы етеді:

1. Мыналар: 
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, 

исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына 
жəне сақтандыру брокерлерiне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, 
исламдық сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының, өзара сақтандыру 
қоғамдарының, сақтандыру брокерлерiнiң бухгалтерлік есеп жүргізуі жөнінде нұсқаулық;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп жүргізу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін кейбір 
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі (бұдан əрі – Тізбе) бекітілсін.

2. Бухгалтерлік есеп департаменті (Рахметова С.К.) 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 қаулы ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 
3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы ком-
муникациялар 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

 «КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің Төрағасы
_____________________ Н. Айдапкело в 
2018 жылғы 2 ақпан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №251 қаулысына 1-қосымша

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына жəне сақтандыру 

брокерлерiне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары

1-тарау. Жалпы ережелер
 
1. Осы Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына, исламдық сақтандыру 

(қайта сақтандыру) ұйымдарына, өзара сақтандыру қоғамдарына жəне сақтандыру 
брокерлерiне арналған бухгалтерлік есептің үлгі шот жоспары (бұдан əрі – Шоттар 
жоспары) «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 2007 жылғы 28 
ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымдарының, сақтандыру брокерлерінің, өзара сақтандыру 
қоғамдарының, (бұдан əрі – ұйымдар) қаржылық есептілік элементтерін топтасты-
ру жəне қаржылық есептілікті жасау үшін бухгалтерлік есеп шоттарында құндық 
көрсеткішпен ағымдағы көрсетуге арналған.

2. Шоттар жоспарында «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» 
2007 жылғы 28 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңында жəне халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарында көзделген ұғымдар пайдаланылады.

3. Шоттар жоспары бухгалтерлік есепте қаржы-шаруашылық операцияларын топ-
тастыру схемасын білдіреді.

Шоттар жоспарында бухгалтерлік есептің синтетикалық шоттарының нөмірлері төрт 
жəне (немесе) алты белгіден тұрады. Нөмірдің бірінші цифры Шоттар жоспарының 
2-тарауының параграфтарына тиесілігін, екіншісі цифры – топтарға тиесілігін, үшінші 
жəне төртінші цифрлары – синтетикалық шоттардың шағын топтарына тиесілігін 
көрсетеді, бесінші жəне алтыншы цифрлары қолданылатын шағын топтарды 
нақтылайды.

4. Операциялар мен оқиғалардың талдамалық есебін жүргізу тəртібін ұйымның 
лауазымды адамдары белгілейді, олар Қазақстан Республикасының заңнамалық 
актілеріне жəне құрылтай құжаттарға сəйкес ұйымның қажеттіліктерін негізге ала оты-
рып ағымдағы басшылықты жəне істерді жүргізуді жүзеге асырады.

5. Шоттар жоспарының 2-тарауының 1 - 5 аралығындағы параграфтарында 
көзделген шоттар ұйымның бухгалтерлік балансында көрсетіледі.

Шоттар жоспарының 2-тарауының 6 жəне 7-параграфтарында көзделген шоттар 
ұйымның пайда жəне зиян туралы есебінде көрсетіледі.

Шоттар жоспарының 2-тарауының 8-параграфында көзделген шоттар баланстан 
тыс шоттарға жатқызылады жəне ұйымның шартты жəне ықтимал талаптары мен 
міндеттемелерін есепке алуға арналған.

Шоттар жоспарының 2-тарауының 9-параграфында көзделген шоттар баланстан 
тыс шоттарға жатқызылады жəне меморандум шоттары болып табылады.

 
2-тарау. Шоттар

 
1-параграф. Қысқа мерзімді активтер 

1000 Ақша қаражаты 
1010 Кассадағы ақша қаражаты
1020 Жолдағы ақша қаражаты
1030 Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты
1050 Жинақ шоттарындағы ақша қаражаты
1060 Басқа да ақша  қаражаты
1060 01 Басқа да ақша қаражаты
11 00 Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
1110 Қысқа мерзімді берілген қарыздар
1110 21 Клиенттерге берілген қысқа мерзімді қарыздар
1110 22 Берілген қарыздар бойынша клиенттердің мерзімі өткен 

берешегі
1110 23 Берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша дисконт
1110 24 Берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы
1120 Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 

құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері 
1120 01 Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 

құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері
1120 02 Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құны бойынша бағаланатын сатып алынған қысқа мерзімді 
қаржы активтері бойынша дисконт 

1120 03 Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын сатып алынған қысқа мерзімді 
қаржы активтері бойынша сыйлықақы 

1120 04 Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 
құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің 
əділ құнын оң түзету

1120 05 Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 
құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің 
əділ құнын теріс түзету

1130 Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар
1130 01 Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар
1130 02 Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвести-

циялар бойынша дисконт
1130 03 Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвести-

циялар бойынша сыйлықақы
1140 Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
1140 01 Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
1140 02 Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар 

бойынша дисконт
1140 03 Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар 

бойынша сыйлықақы
1140 04 Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың əділ құнын 

оң түзету
1140 05 Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың əділ құнын 

теріс түзету
1150 Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар
1150 01 Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары
1150 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 

жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге 
орналастырылған қысқа мерзімді салымдар

1150 03 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
талап ету бойынша қысқа мерзімді салымдар

1150 04 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді 
салымдар

1150 05 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
қысқа мерзімді шартты салымдар

1150 07 Тазартылған бағалы металдар
1150 08 Жолдағы тазартылған бағалы металдар
1150 09 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы ме-

талдар
1150 10 Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша 

мерзімі өткен берешек
1150 11 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт
1150 12 Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша 

сыйлықақы
1160 Бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек
1200 Қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1210 Сатып алушылардың жəне тапсырыс берушілердің қысқа 

мерзімді дебиторлық берешегі
1220 Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі
1230 Қауымдасқан жəне бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі
1240 Филиалдардың жəне құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді 

дебиторлық берешегі
1250 Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі
1260 Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек

1270 Алынатын қысқа мерзімді сыйақы
1270 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есеп-

телген кірістер
1270 02 Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша 

сыйақы түрінде есептелген кірістер
1270 03 Еншілес, бірлескен жəне қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бой-

ынша есептелген кірістер
1270 04 Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген 

сыйақы
1270 21 Ағымдағы шоттар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер
1270 22 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-

леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
талап ету бойынша салымдар бойынша сыйақы түрінде есеп-
телген кірістер

1270 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер

1270 25 Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есеп-
телген кірістер

1270 26 Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер

1270 28 Сыйақы түрінде есептелген басқа да кірістер
1270 29 Сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер
1270 41 Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер
1270 42 Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да 

комиссиялық кірістер
1270 43 Сақтандыру брокерлерінің есептелген комиссиялық кірістері 
1270 44 Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты мерзімі 

өткен комиссиялық кірістер
1270 45 Сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру 

сыйлықақысы
1270 46 Қайта сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру 

сыйлықақысы
1270 91 Мүлікті жалға беруден есептелген кірістер
1280 Басқа да қысқа мерзімді дебиторлық берешек
1280 01 Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері
1280 02 Фьючерс мəмілесі бойынша талаптар
1280 03 Форвард мəмілесі бойынша талаптар
1280 04 Опцион мəмілесі бойынша талаптар
1280 05 Спот мəмілесі бойынша талаптар
1280 06 Своп мəмілесі бойынша талаптар
1280 07 Басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша та-

лаптар
1280 08 Алынған вексельдер
1280 09 Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
1280 10 Басқа да дебиторлық берешек
1280 21 Қаржылық жалдау
1280 22 Клиенттердің қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешегі
1280 41 Сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары
1280 42 Қайта сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары
1280 43 Делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары
1280 44 Келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға қойылатын талаптар
1280 45 Сақтандырушыларға қойылатын талаптар
1280 46 Қайта сақтандырушыларға қойылатын талаптар
1280 47 Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру 

активтері
1280 48 Болған, бірақ мəлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру 

активтері
1280 49 Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша 

болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтері 
1280 50 Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта 

сақтандыру активтері
1280 51 Мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта 

сақтандыру активтері
1280 53 Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да 

дебиторлық берешек

1280 54 Жауапты сақтандырушыға тікелей реттеу бойынша қойылатын 
талап

1290 Күмəнді талаптар бойынша резерв
1290 01 Дебиторлық берешек бойынша зиянды өтеуге арналған резерв-

тер (провизиялар)
1290 21 Клиенттерге берілген қарыздар бойынша зиянды өтеуге 

арналған резервтер (провизиялар)
1290 22 Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша зиянды өтеуге 

арналған резервтер (провизиялар)
1290 23 Сату үшін қолда бар жəне өтеуге дейін ұсталатын бағалы 

қағаздар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (прови-
зиялар)

1290 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
салымдар бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер (про-
визиялар)

1290 41 Қайта сақтандыру активтерінің құнсыздануынан болған зиянды 
өтеуге арналған резервтер (провизиялар)

1300 Қорлар
1310 Шикізат жəне материалдар
1320 Дайын өнім
1330 Тауарлар
1340 Аяқталмаған өндіріс
1350 Басқа да қорлар
1360 Қорларды есептен шығару бойынша резерв
1400 Ағымдағы салық активтері
1410 01 Корпоративтік табыс салығы
1420 Өтелетін қосылған құн салығы
1430 Басқа салықтар жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер
1430 01 Əлеуметтік салық
1430 02 Жер салығы
1430 03 Көлік құралы салығы
1430 04 Мүлік салығы
1430 05 Өзге де салықтар жəне бюджетке төленетін міндетті төлемдер
1430 06 Міндетті əлеуметтік аударымдар
1500 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер
1510 Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер
1520 Сатуға арналған шығынға жазылатын топ 
1600 Басқа да қысқа мерзімді активтер
1610 01 Берілген қысқа мерзімді аванстар
1610 02 Брокерлермен есеп айырысу
1610 03 Басқа да берілген аванстар
1610 04 Алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу 
1610 05 Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)
1620 Болашақ кезеңдердің шығыстары
1620 01 Сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықақылары
1620 02 Жалдау ақысы
1620 03 Болашақ кезеңдердің басқа да шығыстары
1620 04 Аквизициялық шығыстар
1630 Басқа да қысқа мерзімді активтер

2-параграф. Ұзақ мерзімді активтер 
2000 Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2010 Берілген ұзақ мерзімді қарыздар 
2010 21 Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар 
2010 22 Берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша дисконт 
2010 23 Берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы 
2020 Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар 
2020 01 Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар 
2020 02 Сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвести-

циялар бойынша дисконт 
2020 03 Сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвести-

циялар бойынша сыйлықақы 
2030 Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2030 01 Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2030 02 Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық 

инвестициялар бойынша дисконт 
2030 03 Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық 

инвестициялар бойынша сыйлықақы 
2030 04 Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың 

əділ құнын оң түзету 
2030 05 Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың 

əділ құнын теріс түзету 
2040 Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар 
2040 01 Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге 

асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар
2040 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-

леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
ұзақ мерзімді шартты салымдар 

 2040 04 Тазартылған бағалы металдар 
2040 06 Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы ме-

талдар 
2040 07 Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша 

мерзімі өткен берешек 
2040 08 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт 
2040 09 Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы 
2040 10 Еншілес ұйымдарға инвестициялар
2050 Қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек 
2100 Ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 
2110 Сатып алушылардың жəне тапсырыс берушілердің ұзақ 

мерзімді дебиторлық берешегі 
2120 Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі 
2130 Қауымдасқан жəне бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді 

дебиторлық берешегі 
2140 Филиалдардың жəне құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді 

дебиторлық берешегі 
2150 Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі 
2170 Алынатын ұзақ мерзімді сыйақылар 
2170 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есеп-

телген кірістер 
2170 03 Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген 

сыйақы 
2170 23 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-

леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
мерзімді салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген 
кірістер 

2170 24 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
шартты салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер 

2170 25 Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есеп-
телген кірістер 

2170 26 Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер 

2170 28 Сыйақы түрінде есептелген басқа да кірістер 
2170 29 Сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер 
2180 Басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық берешек 
2180 01 Фьючерс мəмілесі бойынша талаптар 
2180 02 Форвард мəмілесі бойынша талаптар
2180 03 Опцион мəмілесі бойынша талаптар
2180 04 Своп мəмілесі бойынша талаптар
2180 05 Басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша 

талаптар
2200 Үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын инвестициялар 
2210 Үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын инвестициялар 
2300 Жылжымайтын мүлікке инвестициялар 
2310 Жылжымайтын мүлікке инвестициялар 
2320 Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы 
2330 Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан 

болған зиян 
2400 Негізгі құрал-жабдықтар 
2410 Негізгі құрал-жабдықтар 
2420 Негізгі құрал-жабдықтар амортизациясы
2430 Негізгі құрал-жабдықтардың құнсыздануынан болған зиян 
2600 Барлау жəне бағалау активтері 
2610 Барлау жəне бағалау активтері 
2620 Барлау жəне бағалау активтерінің амортизациясы 
2630 Барлау жəне бағалау активтерінің құнсыздануынан болған зиян 
2700 Материалдық емес активтер 

2710 Гудвилл 
2720 Гудвилдің құнсыздануы 
2730 Басқа да материалдық емес активтер 
2740 Басқа да материалдық емес активтердің амортизациясы 
2750 Басқа да материалдық емес активтердің құнсыздануынан 

болған зиян 
 2800 Кейінге қалдырылған салық активтері 
2810 Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған 

салық активтері 
2900 Басқа да ұзақ мерзімді активтер 
2910 Берілген ұзақ мерзімді аванстар 
2920 Болашақ кезеңдердің шығыстары 
2930 Аяқталмаған құрылыс 
2940 Басқа да ұзақ мерзімді активтер 
2940 21 Қаржылық жалдау 
2940 22 Клиенттердің қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен 

берешегі 
   3-параграф. Қысқа мерзімді міндеттемелер 

3000 Қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 
3010 Қысқа мерзімді банктік қарыздар 
3020 Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан алынған 

қысқа мерзімді қарыздар 
3030 Қатысушылардың дивидендтері жəне кірістері бойынша қысқа 

мерзімді кредиторлық берешек 
3040 Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелердің ағымдағы бөлігі 
3050 Басқа да қысқа мерзімді қаржылық міндеттемелер 
3050 01 Қазақстан Республикасы Үкіметінен алынған қысқа мерзімді 

қарыздар 
3050 02 Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдарынан 

алынған қысқа мерзімді қарыздар 
3050 03 Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары 
3050 05 Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы 
3050 06 Алынған қысқа мерзімді қарыздар бойынша дисконт 
3100 Салықтар бойынша міндеттемелер 
3110 01 Төленуі тиіс корпоративтік табыс салығы 
3120 Жеке табыс салығы 
3130 Қосылған құн салығы
3140 Акциздер
3150 Əлеуметтік салық
3160 Жер салығы
3170 Көлік құралы салығы
3180 Мүлік салығы
3190 Басқа да салықтар
3200 Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес басқа да міндетті 

жəне ерікті төлемдер бойынша міндеттемелер 
3210 Əлеуметтік сақтандыру бойынша міндеттемелер
3220 Зейнетақы аударымдары бойынша міндеттемелер
3230 Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес басқа міндетті 

төлемдер бойынша басқа да міндеттемелер 
3240 Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес басқа ерікті 

төлемдер бойынша басқа да міндеттемелер 
3300 Қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
3310 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге қысқа мерзімді кредиторлық 

берешек 
3320 Еншілес ұйымдарға қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
3330 Қауымдасқан жəне бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек 
3340 Филиалдарға жəне құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді 

кредиторлық берешек 
3350 Еңбекке ақы төлеу бойынша қысқа мерзімді берешек
3360 Жалдау бойынша қысқа мерзімді берешек 
3370 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешектің ағымдағы бөлігі 
3380 Төленетін қысқа мерзімді сыйақылар 
3380 01 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде 

есептелген шығыстар 
3380 02 Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары бойынша сыйақы 

түрінде есептелген шығыстар 
3380 25 Алынған қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген шығыстар 
3380 26 Алынған қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген 

шығыстар 
3380 27 Сыйақы түрінде есептелген басқа да шығыстар 
3380 82 Брокерлік жəне дилерлік қызмет бойынша қызмет көрсету үшін 

есептелген комиссиялық шығыстар 
3380 83 Кастодиандық қызмет көрсету бойынша қызмет көрсету үшін есеп-

телген комиссиялық шығыстар 
3380 84 Бағалы қағаздар нарығының өзге де кəсіби қатысушыларының есеп-

телген комиссиялық шығыстары 
3390 Басқа да қысқа мерзімді кредиторлық берешек 
3390 01 Фьючерс мəмілесі бойынша міндеттемелер 
3390 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер 
3390 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер 
3390 04 Спот мəмілесі бойынша міндеттемелер 
3390 05 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер 
3390 06 Басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша 

міндеттемелер 

3390 07 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) төлеу бойынша 
міндеттемелер

3390 41 Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен 
есеп айырысу 

3390 42 Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу 
3390 43 Қайта сақтанушылармен есеп айырысу 
3390 44 Сақтанушылармен есеп айырысу
3390 45 Регресстік талап ету бойынша қайта сақтандырушыға өтеу бойынша 

есептелген шығыстар 
3390 46 Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті жарналарды 

төлеу бойынша міндеттемелер 
3390 47 Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төтенше жарналарды 

төлеу бойынша міндеттемелер 
3390 48 Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві 
3390 49 Болған, бірақ мəлімделмеген зиян резерві 
3390 50 Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған 

зиян резерві 
3390 51 Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві 
3390 52 Мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві 

3390 53 Тікелей сақтандырушының пайда алушымен тікелей реттеу бойын-
ша есеп айырысуы

3390 54 Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да 
кредиторлық берешек 

3400 Қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 
3410 Қысқа мерзімді кепілдік беру міндеттемелері 
3420 Шағым-талап жұмысы бойынша қысқа мерзімді міндеттемелер
3430 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша қысқа мерзімді бағалау 

міндеттемелері 
3440 Басқа да қысқа мерзімді бағалау міндеттемелері 
3500 Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер 
3510 Алынған қысқа мерзімді аванстар
3510 01 Берілген қарыздар жəне орналастырылған салымдар бойынша алдын 

ала сыйақы төлеу 
3510 41 Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша алынған аванстар 
3520 Болашақ кезеңдердің кірістері 
3530 Сатуға арналған, шығынға жазу тобының міндеттемелері 
3540 Басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер 

  4-параграф. Ұзақ мерзімді міндеттемелер 
4000 Ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
4010 Ұзақ мерзімді банктік қарыздар 
4020 Екінші деңгейдегі банктерді қоспағанда, заңды тұлғалардан 

алынған ұзақ мерзімді қарыздар
4030 Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық міндеттемелер 
4030 01 Қазақстан Республикасының Үкіметінен алынған ұзақ мерзімді 

қарыздар 
4030 02 Қазақстан Республикасының жергілікті атқарушы органдары-

нан алынған ұзақ мерзімді қарыздар 
4030 04 Екінші деңгейдегі банктерден алынған қаржылық жалдау 
4030 05 Басқа заңды тұлғалардан алынған қаржылық жалдау 
4030 07 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар 
4030 08 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт 
4030 09 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша 

сыйлықақы 
4030 10 Сатып алынған бағалы қағаздар 
4030 11 Ұзақ мерзімді алынған қарыздар бойынша сыйлықақы 
4030 12 Ұзақ мерзімді алынған қарыздар бойынша дисконт 
4030 13 Ұлттық басқарушы холдингтен алынған ұзақ мерзімді қарыздар
4030 96 Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қор
4100 Ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 
4110 Жеткізушілерге жəне мердігерлерге ұзақ мерзімді 

кредиторлық берешек 
4120 Еншілес ұйымдарға ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 
4130 Қауымдасқан жəне бірлескен ұйымдарға ұзақ мерзімді 

кредиторлық берешек 
4140 Филиалдарға жəне құрылымдық бөлімшелерге ұзақ мерзімді 

кредиторлық берешек 
4150 Жалдау бойынша ұзақ мерзімді берешек 
4160 Төлеуге арналған ұзақ мерзімді сыйақы 
4160 01 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы 

түрінде есептелген шығыстар 
4170 Басқа да ұзақ мерзімді кредиторлық берешек 
4170 01 Фьючерс мəмілесі бойынша міндеттемелер 
4170 02 Форвард мəмілесі бойынша міндеттемелер
4170 03 Опцион мəмілесі бойынша міндеттемелер
4170 04 Своп мəмілесі бойынша міндеттемелер
4170 05 Басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша 

міндеттемелер
4200 Ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
4210 Ұзақ мерзімді кепілдік міндеттемелер 
4220 Шағым-талап жұмысы бойынша ұзақ мерзімді бағалау 

міндеттемелері 
4230 Қызметкерлерге сыйақылар бойынша ұзақ мерзімді бағалау 

міндеттемелері 
4240 Басқа да ұзақ мерзімді бағалау міндеттемелері 
4300 Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 
4310 Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған 

салық міндеттемелері 
4400 Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер 
4410 Алынған ұзақ мерзімді аванстар
4420 Болашақ кезеңдердің кірістері 
4430 Басқа да ұзақ мерзімді міндеттемелер 
4440 Артықшылықты акциялар бойынша міндеттемелер

      5-параграф. Капитал жəне резервтер 
5000 Жарғылық капитал
5010 Артықшылықты акциялар
5020 Жай акциялар
5030 Салымдар жəне пайлар
5200 Сатып алынған меншікті үлестік құралдар 
5210 Сатып алынған меншікті үлестік құралдар
5300 Эмиссиялық кіріс
5310 Эмиссиялық кіріс
5320 Қосымша төленген капитал
5400 Резервтер 
5410 Құрылтай құжаттарында белгіленген резервтік капитал
5420 Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалауға арналған резерв 
5430 Материалдық емес активтерді қайта бағалауға арналған резерв 
5440 Сатуға арналған қаржы активтерін қайта бағалауға арналған резерв 
5450 Басқа да активтерді қайта бағалауға арналған резерв 
5460 Басқа да резервтер
5490 40 Көзделмеген тəуекелдер резерві
5490 41 Тұрақтандыру резерві
5500 Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)
5520 Өткен жылдардағы бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)
5610 Есепті жылдағы бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)

(Соңы. Басы 18-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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    6-параграф. Кірістер 
6000 Өнім өткізуден жəне қызмет көрсетуден кірістер
6010 Өнім өткізуден жəне қызмет көрсетуден кіріс
6020 Сатылған өнімді қайтару
6030 Бағадан жəне сатудан болатын жеңілдіктер 
6100 Қаржыландырудан түсетін кірістер
6110 Сыйақылар бойынша кірістер
6110 01 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы алуға байла-

нысты кірістер
6110 02 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы 

амортизациясына байланысты кірістер 
6110 03 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша дисконт амортизация-

сына байланысты кірістер 
6110 04 Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша 

сыйақы алуға байланысты кірістер
6110 05 Орналастырылған салымдар бойынша дисконт амортизациясы 

бойынша кірістер 
6110 07 Берілген қарыздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша 

кірістер 
6110 08 Алынған қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бойын-

ша кірістер 
6110 28 Ағымдағы шоттар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер 
6110 29 Талап ету салымдары бойынша сыйақы алуға байланысты 

кірістер
6110 30 Мерзімді салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер 
6110 31 Шартты салымдар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер 
6110 32 Қарыздар бойынша сыйақы алуға байланысты кірістер 
6110 34 Сыйақы алуға байланысты басқа да кірістер 
6110 41 Қайта сақтандыру шарттары бойынша комиссиялық кірістер 
6110 42 Сақтандыру брокерлерінің комиссиялық кірістер 
6120 Дивидендтер бойынша кірістер
6130 Қаржылық жалдаудан түскен кірістер
6140 Жылжымайтын мүлікке инвестициялармен операциялардан 

түскен кірістер 
6150 Қаржы құралдарының əділ құнын өзгертуден түскен кірістер 
6150 01 Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының 
өзгеруінен түскен іске асырылмаған кірістер 

6150 02 Басқа да қаржы құралдарының əділ құнының өзгеруінен түскен 
іске асырылмаған кірістер 

6150 03 Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ 
құны бойынша бағаланатын жəне сату үшін қолда бар бағалы 
қағаздар құнының өзгеруінен түскен іске асырылған кірістер 

6150 04 Басқа да қаржы құралдарының əділ құнының өзгеруінен түскен 
іске асырылған кірістер 

6160 Қаржыландырудан түскен басқа да кірістер 
6200 Басқа да кірістер
6210 Активтерді шығынға жазудан түскен кірістер 
6220 Өтеусіз алынған активтерден түскен кірістер 
6230 Мемлекеттік субсидиялардан түскен кірістер 
6240 Құнсызданудан болған зиянды қалпына келтіруден түскен 

кірістер 
6240 01 Сату үшін қолда бар жəне өтеуге дейін ұсталатын бағалы 

қағаздар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) 
қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер

6240 02 Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған 
салымдар бойынша құрылған резервтерді (провизияларды) 
қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер 

6240 03 Басқа да дебиторлық берешек бойынша құрылған резервтерді 
(провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер 

6240 21 Клиенттерге берілген қарыздар бойынша құрылған резервтерді 
(провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер 

6240 22 Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша құрылған 
резервтерді (провизияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) 
түскен кірістер 

6240 23 Шартты міндеттемелер бойынша құрылған резервтерді (прови-
зияларды) қалпына келтіруден (жоюдан) түскен кірістер 

6240 91 Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қорды қалпына 
келтіруден (жоюдан) түскен кірістер 

6250 Бағамдық айырмадан түскен кірістер 
6250 01 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған 

кірістер 
6250 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан түскен іске асырылған 

кірістер 
6260 Операциялық жалдаудан түскен кірістер 
6280 Басқа да кірістер 
6280 01 Тазартылған бағалы металдарды сатып алу-сатудан түскен кіріс 
6280 02 Шетел валютасын сатып алу-сатудан түскен кіріс 
6280 03 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен іске 

асырылмаған кірістер 
6280 04 Басқа да қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кірістер 
6280 05 Тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан түскен іске 

асырылған кірістер 
6280 06 Басқа да қайта бағалаудан түскен іске асырылған кірістер 
6280 07 Басқа да кірістер 
6280 08 Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл) 
6280 09 Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан түскен кірістер 
6280 40 Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты кірістер 
6280 41 Сақтандыру сыйлықақылары түріндегі кірістер 
6280 42 Қайта сақтандырушының сақтандыру төлемдерін өтеуіне байла-

нысты кірістер 
6280 43 Регресстік талап бойынша өтеуге байланысты кірістер 
6280 44 Сақтандыру қызметінен түскен басқа да кірістер 
6280 45 Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резервін төмендетуден түскен 

кірістер 
6280 46 Болған, бірақ мəлімделмеген зиян резервін төмендетуден 

түскен кірістер 
6280 47 Мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервін төмендетуден 

түскен кірістер
6280 48 Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша 

болмаған зиян резервін төмендетуден түскен кірістер 
6280 49 Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервін 

төмендетуден түскен кірістер
6280 50 Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві бойынша қайта 

сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер 
6280 51 Болған, бірақ мəлімделмеген зиян резерві бойынша қайта 

сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер 
6280 52 Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша 

болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін 
қалыптастырудан түскен кірістер 

6280 53 Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша 
қайта сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер 

6280 54 Мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві бойынша қайта 
сақтандыру активтерін қалыптастырудан түскен кірістер 

6290 Туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша кірістер 
6290 01 Фьючерс мəмілесін қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған 

кіріс 
6290 02 Бағалы қағаздар бойынша форвард мəмілесін қайта бағалаудан 

түскен іске асырылмаған кіріс 
6290 03 Шетел валютасы бойынша форвард мəмілесін қайта бағалаудан 

түскен іске асырылмаған кіріс 
6290 04 Тазартылған бағалы металдар бойынша форвард мəмілесін 

қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кіріс 
6290 05 Опцион мəмілесін қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған 

кіріс 
6290 07 Своп мəмілесін қайта бағалаудан іске асырылмаған кіріс 
6290 08 Басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелерді қайта 

бағалаудан түскен іске асырылмаған кіріс 
6290 09 Фьючерс мəмілелері бойынша кірістер
6290 10 Форвард мəмілелері бойынша кірістер
6290 11 Опцион мəмілелері бойынша кірістер
6290 13 Своп мəмілелері бойынша кірістер
6290 14 Басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша 

кірістер 
6300 Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер 
6310 Тоқтатылатын қызметке байланысты кірістер 
6400 Ұйымдардың үлестік қатысу əдісі бойынша есепке алынатын 

пайдасының үлесі 
6410 Қауымдасқан ұйымдар пайдасының үлесі
6420 Бірлескен ұйымдар пайдасының үлесі

   7-параграф. Шығыстар 
7000 Өткізілген өнімдердің жəне көрсетілген қызметтің өзіндік құны 
7010 Өткізілген өнімнің жəне көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
7100 Өнімді өткізу жəне қызмет көрсету бойынша шығыстар
7110 Өнімді өткізу жəне қызмет көрсету бойынша шығыстар
7200 Əкімшілік шығыстар
7210 Əкімшілік шығыстар
7220 Салықтар бойынша шығыстар 
7220 01 Əлеуметтік салық жəне міндетті əлеуметтік аударымдар бой-

ынша шығыстар 
7220 02 Жер салығы бойынша шығыстар
7220 03 Мүлік салығы бойынша шығыстар
7220 04 Көлік құралы салығы бойынша шығыстар 
7220 05 Басқа да салықтар, алымдар жəне бюджетке төленетін міндетті 

төлемдер бойынша шығыстар
7300 Қаржыландыруға арналған шығыстар
7310 Сыйақы бойынша шығыстар
7310 01 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша сыйақы 

төлеуге байланысты шығыстар 
7310 02 Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы аморти-

зациясына байланысты шығыстар 
7310 03 Айналысқа шығарылған бағалы қағаздар бойынша дисконт 

амортизациясына байланысты шығыстар
7310 04 Бағалы қағаздармен «РЕПО» операциялары бойынша сыйақы 

төлеуге байланысты шығыстар
7310 05 Тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)
7310 07 Алынған қарыздар бойынша дисконт амортизациясы бойынша 

шығыстар 
7310 09 Берілген қарыздар бойынша сыйлықақы амортизациясы бой-

ынша шығыстар
7310 10 Орналастырылған салымдар бойынша сыйлықақы амортизаци-

ясы бойынша шығыстар
7310 24 Алынған қарыздар бойынша сыйақы төлеуге байланысты 

шығыстар 
7310 25 Сыйақы төлеуге байланысты басқа да шығыстар 
7320 Қаржылық жалдау бойынша пайыздар төлеуге арналған 

шығыстар
7330 Қаржы құралдарының əділ құнының өзгеруінен болған 

шығыстар
7340 Қаржыландыруға арналған басқа да шығыстар
7400 Басқа да шығыстар
7410 Активтерді шығынға жазу бойынша шығыстар
7420 Активтердің құнсыздануынан болған шығыстар
7430 Бағамдық айырма бойынша шығыстар
7430 01 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған 

шығыстар 
7430 02 Шетел валютасын қайта бағалаудан болған іске асырылған 

шығыстар 
7440 Резервті құру жəне үмітсіз талаптарды есептен шығару бойын-

ша шығыстар 
7440 01 Сату үшін қолда бар жəне өтеуге дейін ұсталатын бағалы 

қағаздар бойынша резервтерді (провизияларды) қалыптастыру 
бойынша шығыстар

7440 02 Орналастырылған салымдар бойынша резервтерді (провизия-
ларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 03 Басқа да дебиторлық берешек бойынша резервтерді (провизия-
ларды) қалыптастыру бойынша шығыстар 

7440 21 Берілген қарыздар бойынша резервтерді (провизияларды) 
қалыптастыру бойынша шығыстар 

7440 22 Берілген қаржылық жалдау бойынша резервтерді (провизия-
ларды) қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 23 Шартты міндеттемелер бойынша резервтерді (провизияларды) 
қалыптастыру бойынша шығыстар 

7440 41 Еңбек сіңірілмеген сыйлықақы резервін қалыптастыру бойын-
ша шығыстар

7440 42 Болған, бірақ мəлімделмеген зиян резервін қалыптастыру бой-
ынша шығыстар

7440 43 Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша 
болмаған зиян резервін қалыптастыру бойынша шығыстар 

7440 44 Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервін 
қалыптастыру бойынша шығыстар

7440 45 Мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервін қалыптастыру 
бойынша шығыстар 

7440 47 Қайта сақтандыру активтері бойынша резервтерді (провизия-
ларды) қалыптастыру бойынша шығыстар 

7440 48 Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар резерві бойынша қайта 
сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар

7440 49 Болған, бірақ мəлімделмеген зиян резерві бойынша қайта 
сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар

7440 50 Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша 
болмаған зиян резерві бойынша қайта сақтандыру активтерін 
төмендетуден болған шығыстар

7440 51 Мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян резерві бойынша қайта 
сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар

7440 52 Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резерві бойынша 
қайта сақтандыру активтерін төмендетуден болған шығыстар

7440 91 Исламдық бағалы қағаздар бойынша резервтік қорды 
қалыптастыру бойынша шығыстар

7450 Операциялық жалдау бойынша шығыстар
7470 Басқа да шығыстар
7470 01 Тазартылған бағалы металдарды сатып алу-сату бойынша 

шығыстар
7470 02 Шетел валютасын сатып алу-сату бойынша шығыстар 
7470 03 Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының 
өзгеруінен болған іске асырылмаған шығыстар 

7470 04 Тазартылған бағалы металдарды да қайта бағалаудан болған 
іске асырылмаған шығыстар 

7470 05 Басқа да қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыстар 
7470 06 Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 

əділ құны бойынша бағаланатын жəне сату үшін қолда бар 
бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған іске асырылмаған 
шығыстар

7470 07 Тазартылған бағалы металдарды да қайта бағалаудан болған 
іске асырылған шығыстар 

7470 08 Басқа да қайта бағалаудан болған іске асырылған шығыстар 
7470 09 Басқа да шығыстар
7470 10 Бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған шығыстар
7470 40 Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты 

шығыстар
7470 41 Сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру 

бойынша шығыстар
7470 42 Қайта сақтандыру бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге 

асыру бойынша шығыстар
7470 43 Талаптарды реттеу бойынша шығыстар
7470 44 Қайта сақтандырушыға регресстік талап бойынша өтеу бойын-

ша шығыстар
7470 45 Қайта сақтандыру бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойын-

ша шығыстар
7470 46 Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына міндетті жарна-

лар төлеу бойынша шығыстар
7470 47 Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қорына төтенше жарна-

лар төлеу бойынша шығыстар
7470 48 Сақтандыру брокерлері көрсеткен қызмет үшін ақы төлеу бой-

ынша шығыстар
7470 49 Актуарийлер көрсеткен қызмет үшін ақы төлеу бойынша 

шығыстар
7470 50 Басқа да шығыстар
7470 81 Қор биржасы көрсеткен қызмет үшін комиссиялық шығыстар 
7470 82 Брокерлік жəне дилерлік қызмет бойынша көрсетілген қызмет 

үшін комиссиялық шығыстар 
7470 83 Кастодиандық қызмет бойынша көрсетілген қызмет үшін 

комиссиялық шығыстар 
7470 84 Бағалы қағаздар нарығының өзге де кəсіби қатысушыларының 

комиссиялық шығыстары 
7480 Туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша шығыстар 
7480 01 Фьючерс мəмілесін қайта бағалаудан болған іске асырылмаған 

шығыс 
7480 02 Бағалы қағаздар бойынша форвард мəмілесін қайта 

бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс 
7480 03 Шетел валютасы бойынша форвард мəмілесін қайта 

бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс 
7480 04 Тазартылған бағалы металдар бойынша форвард мəмілесін 

қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс 
7480 05 Опцион мəмілесін қайта бағалаудан болған іске асырылмаған 

шығыс 
7480 07 Своп мəмілесін қайта бағалаудан болған іске асырылмаған 

шығыс 
7480 08 Басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелерді қайта 

бағалаудан болған іске асырылмаған шығыс 
7480 09 Фьючерс мəмілелері бойынша шығыстар
7480 10 Форвард мəмілелері бойынша шығыстар
7480 11 Опцион мəмілелері бойынша шығыстар
7480 13 Своп мəмілелері бойынша шығыстар
7480 14 Басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша 

шығыстар
7500 Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар
7510 Тоқтатылатын қызметке байланысты шығыстар
7600 Ұйымның үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын зиянындағы 

үлес 
7610 Қауымдасқан ұйымдардың зиянындағы үлес 
7620 Бірлескен ұйымдардың зиянындағы үлес 
7700 Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар
7710 Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар 

 8-параграф. Шартты жəне ықтимал талаптар мен міндеттемелер 
8100 Кепілдіктер бойынша талаптар шоттары 
8120 Қабылданған кепілдіктер бойынша ықтимал талаптар 
8130 Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру 

туралы заңнамасына сəйкес шартты төтенше жарналар 
8210 Берілетін қарыздар бойынша шартты талаптар 
8220 Болашақта қарыздар алу бойынша шартты талаптар 
8300 Туынды қаржы құралдары бойынша талаптар шоттары 
8300 01 Қаржы активтерін сатып алу бойынша шартты талаптар
8300 02 Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты талаптар 
8300 03 Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты талаптар
8300 04 Белгіленген пайыздық своп
8300 05 Өзгермелі пайыздық своп
8300 06 Сатып алынған опцион «колл» мəмілелері
8300 07 Сатып алынған опцион «пут» мəмілелері
8300 08 Сатылған опцион «пут» мəмілелері - контршот
8300 09 Сатылған опцион «колл» мəмілелері - контршот
8300 10 Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім - контршот
8300 11 Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім
8300 12 Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты талаптар
8400 Кепілдіктер бойынша міндеттемелер шоттары 
8420 Қабылданған кепілдіктер бойынша талаптарды ықтимал азайту
8430 Қазақстан Республикасының сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру 

туралы заңнамасы бойынша шартты міндеттемелер
8500 Болашақта қарыздар беру (алу) бойынша міндеттемелер шоттары
8510 Болашақта қарыздар беру бойынша шартты міндеттемелер
8520 Алынатын қарыздар бойынша шартты міндеттемелер
8600 Туынды қаржы құралдары бойынша міндеттемелер шоттары
8600 01 Қаржы активтерін сату бойынша шартты міндеттемелер
8600 02 Қаржы фьючерстерін сатып алу бойынша шартты міндеттемелер
8600 03 Қаржы фьючерстерін сату бойынша шартты міндеттемелер
8600 04 Өзгермелі пайыздық своп 
8600 05 Белгіленген пайыздық своп 
8600 06 Сатып алынған опцион «колл» мəмілелері - контршот
8600 07 Сатып алынған опцион «пут» мəмілелері - контршот
8600 08 Сатылған опцион «пут» мəмілелері
8600 09 Сатылған опцион «колл» мəмілелері
8600 10 Болашақтағы сыйақы туралы сатып алынған келісім
8600 11 Болашақтағы сыйақы туралы іске асырылған келісім - контршот
8600 12 Басқа да туынды қаржы құралдары бойынша шартты міндеттемелер 

    9-параграф. Меморандум шоттары 
8700 Меморандум шоттары – активтер
8710 Жалға берілген машиналар, жабдықтар, көлік жəне басқа да 

құрал-жабдықтар
8720 Төлем бөліп төленіп өткізілетін негізгі құрал-жабдықтар
8740 Инкассоға жіберілген құжаттар мен құндылықтар 
8750 Міндеттемелерді қамтамасыз етуге (кепілге) берілген мүлік 
8760 Оригинаторға сенімгерлік басқаруға берілген акциялар (қатысу 

үлестері) 
8800 Меморандум шоттары - пассивтер 
8810 Жалға қабылданған машиналар, жабдықтар, көлік жəне басқа 

да құрал-жабдықтар 
8830 Клиенттің міндеттемесін қамтамасыз етуге (кепілге) 

қабылданған мүлік 
8900 Меморандум шоттары - басқалары 
8920 Шет мемлекеттер жəне шетел банктері ашқан кредиттік 

желілер 
8930 Əртүрлі құндылықтар мен құжаттар 
8940 Жіберілген жəне есебіне берілген əртүрлі құндылықтар мен 

құжаттар 
8950 Сақтаудағы тазартылған балалы металдар 
8960 Сақтаудағы акциялар жəне басқа бағалы қағаздар 
8970 «Депо» шоты  

 3. Шоттардың сипаттамасы

1-параграф. Баланстық шоттар 
1010 «Кассадағы ақша қаражаты» (актив).
Мақсаты: ұйымның кассасындағы ұлттық жəне шетел валюталарындағы ақша со-

маларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйымның кассасына түскен ұлттық жəне шетел 

валютасындағы ақша сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұйымның кассасынан ұлттық жəне шетел валюталарындағы 

ақша сомаларын есептен шығару жазылады.
1020 «Жолдағы ақша қаражаты» (актив).
Мақсаты: жолдағы ұлттық жəне шетел валюталарындағы ақша сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша жолдағы ақша сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша алушыдан қолма-қол ақшаның алынғаны жəне ақшаның 

банк шотына есепке алынғаны туралы растама алғаннан кейін ақша сомасын есеп-
тен шығару жазылады.

1030 «Ағымдағы шоттардағы ақша қаражаты» (актив).
Мақсаты: ұйымның ағымдағы шоттарындағы ұлттық жəне шетел валюталарындағы 

ақша сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйымның ағымдағы шотындағы ақша сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұйымның ағымдағы шотынан ақша сомасын олар мақсаты 

бойынша пайдаланылған кезде есептен шығару жазылады.
1050 «Жинақ шоттарындағы ақша қаражаты» (актив).
Мақсаты: ұйымның жинақ шоттарындағы ұлттық жəне шетел валюталарындағы 

ақша сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйымның жинақ шотындағы ақша сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұйымның жинақ шотынан ақша сомасын олар мақсаты 

бойынша пайдаланылған кезде есептен шығару жазылады.
1060 01 «Басқа да ақша қаражаты» (актив). 
Мақсаты: № 1010, 1020, 1030 жəне 1050 баланстық шоттарда есепке алынбаған 

ұлттық жəне шетел валюталарындағы басқа да ақша қаражатының сомаларын есеп-
ке алу. 

Шоттың дебеті бойынша уақытша жəне кездейсоқ сипаты бар, туындаған сəтте басқа 
баланстық шоттар бойынша жүргізілмейтін ақша сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша ақша сомасы есептен шығарылған кезде жазылады.
1110 21 «Клиенттерге берілген қысқа мерзімді қарыздар» (актив).
Мақсаты: клиенттерге бір жылға дейінгі өтеу мерзімімен берілген қарыздардың 

сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қысқа мерзімді қарыздың сомасы 

жазылады.
Шоттың кредиті бойынша қысқа мерзімді қарыздың сомаларын оны клиент өтеген 

немесе төлем мерзімі өтіп кеткен кезде есептен шығару жазылады.
1110 22 «Берілген қарыздар бойынша клиенттердің мерзімі өткен берешегі» (актив).
Мақсаты: клиентке берілген қарыздар бойынша мерзімі өткен берешектің сома-

ларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қарыз бойынша мерзімі өткен берешектің 

сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша клиентке берілген қарыз бойынша мерзімі өткен 
берешектің сомалары оны клиент өтеген немесе ұйымның балансынан есептен 
шығарған кезде есептен шығару жазылады.

1110 23 «Берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша дисконт» (контрактив).
Мақсаты: қарызды өтеу сомасының нақты берілген қысқа мерзімді қарыздың со-

масынан асып кету сомаларын есепке алу (мəміле бойынша шығындарды қосқанда) 
(дисконт).

Шоттың кредиті бойынша қарызды өтеу сомасының нақты берілген қысқа мерзімді 
қарыздың сомасынан асып кету сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша берілген қысқа мерзімді қарыз бойынша дисконт 
амортизациясының сомасы № 6110 07 баланстық шотпен байланыстыра отырып 
жазылады.

1110 24 «Берілген қысқа мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы» (актив).
Мақсаты: нақты берілген қысқа мерзімді қарыз сомасының қарызды өтеу сомасынан 

асып кету сомаларын есепке алу (мəміле бойынша шығындарды қосқанда) (сыйлықақы).
Шоттың дебеті бойынша нақты берілген қысқа мерзімді қарыз сомасының қарызды 

өтеу сомасынан асып кету сомасы жазылады (мəміле бойынша шығындарды қосқанда) 
(сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша берілген қысқа мерзімді қарыз бойынша сыйлықақы 
амортизациясының сомасы № 7310 09 баланстық шотпен байланыстыра отырып 
жазылады.

1120 01 «Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтері» (актив).

Мақсаты: одан əрі өткізу жəне кіріс алу мақсатында сатып алынған қысқа мерзімді 
қаржы активтерінің номиналдық құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активінің номиналдық құны 
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша қысқа мерзімді қаржы активі өткізілген, басқа санатқа 
ауыстырылған, сондай-ақ төлем мерзімі өтіп кеткен кезде оның номиналдық құнын 
есептен шығару жазылады.

1120 02 «Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша бағаланатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша дис-
конт» (контрактив).

Мақсаты: өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны бой-
ынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің номиналдық құнының оларды 
сатып алу құнынан асып кету сомаларын есепке алу (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активінің номиналдық құнының 
оны сатып алу құнынан асып кету сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активі бойынша дисконт 
амортизациясының сомасы № 6110 01 баланстық шотымен байланыстыра отырып 
жазылады.

1120 03 «Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша бағаланатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активтері бойынша 
сыйлықақы» (актив).

Мақсаты: өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерін сатып алу құнының олардың 
номиналдық құнынан асып кету сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активін сатып алу құнының оның 
номиналдық құнынан асып кету сомасы жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын сатып алынған қысқа мерзімді қаржы активі бойынша 
сыйлықақы амортизациясының сомасы № 7310 02 баланстық шотымен байланысты-
ра отырып жазылады.

1120 04 «Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны бой-
ынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын оң түзету» (актив).

Мақсаты: өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны бой-
ынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын қайта бағалаудан 
болған іске асырылмаған кірістердің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын қайта 
бағалаудан болған іске асырылмаған кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активінің əділ құнын оң түзету 
сомаларын осы соманы қарсы əріптес өтеген немесе осы қаржы активін сату кезінде 
№ 1120 05 баланстық шотымен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

1120 05 «Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны 
бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын теріс түзету» 
(контрактив).

Мақсаты: өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін əділ құны бой-
ынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын қайта бағалаудан 
болған іске асырылмаған шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активтерінің əділ құнын қайта 
бағалаудан болған іске асырылмаған шығыстардың сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін 
əділ құны бойынша бағаланатын қысқа мерзімді қаржы активінің əділ құнын теріс түзету 
сомаларын осы соманы осы қысқа мерзімді қаржы активін сату кезінде № 1120 04 
баланстық шотымен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

1130 01 «Өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді инвестициялар» (актив).
Мақсаты: ұйым сатып алған жəне өтеуге дейін ұсталатын қысқа мерзімді 

инвестициялардың номиналдық құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған жəне өтеуге дейін ұсталатын қысқа 

мерзімді инвестицияның номиналдық құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұйым сатып алған қысқа мерзімді инвестицияның 

номиналдық құнын оны өтеу, басқа санатқа ауыстыру, сондай-ақ төлем мерзімі өткен 
кезде есептен шығару жазылады.

1130 02 «Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар 
бойынша дисконт» (контрактив).

Мақсаты: өтеуге дейін ұсталатын инвестициялардың номиналдық құнының оларды 
сатып алу құнынан асып кету сомаларын есепке алу (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша өтеуге дейін ұсталатын инвестицияның номиналдық 
құнының оларды сатып алу құнынан асып кету сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын инвестиция бой-
ынша дисконт амортизациясының сомасы № 6110 03 баланстық шотпен байланы-
стыра отырып жазылады.

1130 03 «Өтеуге дейін ұсталатын сатып алынған қысқа мерзімді инвестициялар 
бойынша сыйлықақы» (актив).

Мақсаты: өтеуге дейін ұсталатын инвестициялардың сатып алу құнының олардың 
номиналдық құнынан асып кету сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша өтеуге дейін ұсталатын инвестицияның сатып алу құнының 
оның номиналдық құнынан асып кету сомасы жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша өтеуге дейін ұсталатын инвестиция бойынша сыйлықақы 
амортизациясының сомасы № 7310 02 баланстық шотпен байланыстыра отырып 
жазылады.

1140 01 «Сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар» (актив).
Мақсаты: «саудаға арналған» жəне «өтеуге дейін ұсталатын» санатына 

жатқызылмаған қысқа мерзімді қаржы инвестициялардың номиналдық құнын есеп-
ке алу.

Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық 
инвестицияның номиналдық құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар қысқа мерзімді қаржылық 
инвестицияның номиналдық құнын оны іске асыру, қаржылық инвестициялардың басқа 
санатына аудару, сондай-ақ төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

1140 02 «Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша 
дисконт» (контрактив).

Мақсаты: сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялардың 
номиналдық құнының олардың сатып алу құнынан асып кету сомаларын есепке алу 
(дисконт).

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияның 
номиналдық құнының оны сатып алу құнынан асып кету сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестиция 
бойынша дисконт амортизациясының сомасы № 6110 03 баланстық шотпен байла-
ныстыра отырып жазылады.

1140 03 «Сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвестициялар бойынша 
сыйлықақы» (актив).

Мақсаты: сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың сатып алу құнының 
олардың номиналдық құнынан асып кету сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияның сатып 
алу құнының оның номиналдық құнынан асып кету сомасы жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар, сатып алынған қаржылық инвести-
ция бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы № 7310 02 баланстық шотпен 
байланыстыра отырып жазылады.

1140 04 «Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың əділ құнын оң түзету» 
(актив).

Мақсаты: сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияларды сатып алу бойынша 
біржолғы шығындардың сомаларын жəне осы қаржылық инвестициялардың əділ 
құнынан түскен іске асырылмаған кірістердің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияны сатып алу 
бойынша біржолғы шығындардың сомасы жəне осы қаржылық инвестицияның əділ 
құнынан түскен іске асырылмаған кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестицияның əділ 
құнын оң түзету сомаларын осы соманы қарсы əріптес өтеген немесе осы қаржылық 
инвестицияны сату кезінде № 1140 05 баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен 
шығару жазылады.

1140 05 «Сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың əділ құнын теріс 
түзету» (контрактив).

Мақсаты: сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың əділ құнын қайта 
бағалаудан болған іске асырылмаған шығыстардың сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың əділ 
құнын қайта бағалаудан болған іске асырылмаған шығыстардың сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар қаржылық инвестициялардың əділ 
құнын теріс түзету сомаларын осы қаржылық инвестицияларды сату кезінде осы со-
маны № 1140 04 баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

1150 01 «Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары» (актив).
Мақсаты: бағалы қағаздарды болашақта келісілген баға бойынша сатушыға қайтару 

міндеттемесімен операцияны ашу күні кепіл ретінде алынған бағалы қағаздармен «кері 
РЕПО» операциялары бойынша талаптардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша операцияны ашу күні бағалы қағаздармен «кері РЕПО» 
операциялары бойынша талаптардың сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша «кері РЕПО» операциялары бойынша талаптардың со-
маларын операцияны жабу немесе жою кезінде есептен шығару жазылады.

1150 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда бір түнге орналастырылған қысқа мерзімді 
салымдар» (актив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдардың сомаларын 
салым орналастырылған күннен кейінгі жұмыс күні басталғанға дейін есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкке не банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға бір түнге орналастырылған салымның 
сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған салымның сомасын оны ұйымға 
қайтарған немесе төлем мерзімі өтіп кеткен кезде есептен шығару жазылады.

1150 03 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша қысқа 
мерзімді салымдар» (актив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекеле-
ген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша 
салымдардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкке жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға орналастырылған талап ету бойынша 
салымның сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған салымның сомаларын оны ұйымға 
қайтарған немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

1150 04 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді салымдар» 
(актив). 

Мақсаты: банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдарда орналастырылған, бір жылға дейінгі өтеу мерзімі бар салымдардың 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша банкке жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымға орналастырылған қысқа мерзімді салымның сомасы жа-
зылады. 

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған қысқа мерзімді салымның сомаларын 
оны ұйымға қайтарған немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

1150 05 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған қысқа мерзімді шартты са-
лымдар» (актив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдардың со-
маларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкке жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымға орналастырылған шартты салымның 
сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған шартты салымның сомаларын оны 
ұйымға қайтарған немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

1150 07 «Тазартылған бағалы металдар» (актив).
Мақсаты: тазартылған бағалы металлдардың құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша тазартылған бағалы металлдардың құны, сондай-ақ олар-

ды оң қайта бағалау жазылады.
Шоттың кредиті бойынша тазартылған бағалы металлдардың құнын олар ба-

ланстан шығынға жазылған, сондай-ақ олар теріс қайта бағаланған кезде есептен 
шығару жазылады.

1150 08 «Жолдағы тазартылған бағалы металдар» (актив).
Мақсаты: жолдағы тазартылған бағалы металлдардың құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша жолдағы тазартылған бағалы металлдардың құны жа-

зылады.
Шоттың кредиті бойынша алушыдан тазартылған бағалы металлдарды не-

месе аванстық есепті алғаны туралы растама алғаннан кейін тазартылған бағалы 
металлдардың құнын есептен шығару жазылады.

1150 09 «Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар» 
(актив).

Мақсаты: ұйымның металл шоттарында орналастырылған тазартылған бағалы 
металлдардың құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұйымның металл шоттарында орналастырылған 
тазартылған бағалы металлдардың құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша ұйымның металл шоттарында орналастырылған 

тазартылған бағалы металлдардың құнын олар қайтарылған кезде есептен шығару 
жазылады.

1150 10 «Басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі 
өткен берешек» (актив).

Мақсаты: басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен 
берешектің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бой-
ынша мерзімі өткен берешектің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша басқа да қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар бой-
ынша мерзімі өткен берешектің сомаларын есептен шығару жазылады.

1150 11 «Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша дисконт» (кон-
трактив).

Мақсаты: орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша қайтарылған ақша 
сомасының салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша сомасынан асқан со-
маларды есепке алу (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған қысқа мерзімді салым бойынша 
қайтарылған ақша сомасының салым бойынша нақты орналастырылған ақша сома-
сынан асқан сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша орналастырылған қысқа мерзімді салым бойынша дис-
конт амортизациясының сомасы № 6110 05 баланстық шотпен байланыстыра оты-
рып жазылады.

1150 12 «Орналастырылған қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы» (актив).
Мақсаты: қысқа мерзімді салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша 

сомасының (мəміле бойынша шығындарды қосқанда) салымдар бойынша қайтарылған 
ақша сомасынан асатын сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша қысқа мерзімді салымдар бойынша нақты орналастырылған 
ақша сомасының (мəміле бойынша шығындарды қосқанда) салымдар бойынша 
қайтарылған ақша сомасынан асатын сомасы жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша қысқа мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы 
амортизациясының сомасы № 7310 10 баланстық шотпен байланыстыра отырып 
жазылады.

1160 «Бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек» (актив).
Мақсаты: ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешектің 

сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен 

берешектің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен 

берешектің сомаларын оларды эмитенттер өтеген (қарсы агент төлеген) немесе 
ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

1210 «Сатып алушылардың жəне тапсырыс берушілердің қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегі» (актив).

Мақсаты: ұйымның тиеп жіберілген дайын өнім (тауарлар), орындалған жұмыстар 
жəне көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуге ұсынылған бастапқы құжаттар бойынша 
сатып алушыларға жəне тапсырыс берушілерге талаптарының сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұйымның тиеп жіберілген дайын өнім (тауарлар), 
орындалған жұмыстар жəне көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуге ұсынылған 
бастапқы құжаттар бойынша сатып алушыға не тапсырыс берушіге талаптарының 
сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша алушының не тапсырыс берушінің дебиторлық берешегінің 
сомаларын олар осы берешекті өтеген немесе оны ұйымның балансынан шығарған 
кезде есептен шығару жазылады.

1220 «Еншілес ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» (актив).
Мақсаты: еншілес ұйымның орындалған жұмыстар жəне көрсетілген қызметтер бой-

ынша ұйым алдындағы қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша еншілес ұйымның қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің 

сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша еншілес ұйымның қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің 

сомаларын олар осы берешекті өтеген немесе оны ұйымның балансынан шығарған 
кезде есептен шығару жазылады.

1230 «Қауымдасқан жəне бірлескен ұйымдардың қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі» (актив).

Мақсаты: ұйымның қауымдасқан жəне бірлескен ұйымдарға қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша қауымдасқан не бірлескен ұйымның қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша қауымдасқан не бірлескен ұйымның қысқа мерзімді 
дебиторлық берешегінің сомалары ол өтелген немесе ұйымның балансынан 
шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

1240 «Филиалдардың жəне құрылымдық бөлімшелердің қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегі» (актив).

Мақсаты: ұйымның филиалдарға не құрылымдық бөлімшелерге қысқа мерзімді 
талаптарының сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұйым филиалының не құрылымдық бөлімшесінің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегінің сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша ұйым филиалының не құрылымдық бөлімшесінің қысқа 
мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын ол өтелген немесе ұйымның балансынан 
шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

1250 «Қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі» (актив).
Мақсаты: қызметкерлердің ұйым өз қызметкерлеріне еңбекке ақы төлеу (қызмет 

көрсету), іссапар жəне активтерді сатып алу үшін есебіне берілген басқа шығыстар бой-
ынша төлеген аванстық төлемдер бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешегінің со-
маларын, сондай-ақ ұйымға қызметкерлер келтірген материалдық зиянды (кем шығу, та-
лан-тараж, бүліну жəне басқалары) өтеу жөніндегі талаптардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша қызметкердің ұйым алдындағы қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша қызметкердің ұйым алдындағы қысқа мерзімді дебиторлық 
берешегінің сомаларын оның өтелуіне немесе ұйымның балансынан шығарылуына 
қарай есептен шығару жазылады.

1260 «Жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық берешек» (актив). 
Мақсаты: клиенттерге берілген операциялық жалдау бойынша қысқа мерзімді 

дебиторлық берешектің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген операциялық жалдау бойынша қысқа 

мерзімді дебиторлық берешектің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша берілген жалдау бойынша қысқа мерзімді дебиторлық 

берешектің сомаларын оны клиент өтеген немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен 
шығару жазылады.

1270 01 «Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген 
кірістер» (актив).

Мақсаты: ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон) түрінде 
есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (ку-
пон) түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы 
(купон) түрінде есептелген кірістердің сомаларын кірістер алынған кезде есептен 
шығару жазылады.

1270 02 «Бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістер» (актив).

Мақсаты: бағалы қағаздарды болашақта келісілген баға бойынша сатушыға қайтару 
міндеттемесімен операцияны ашу күні кепіл ретінде алынған бағалы қағаздармен 
«кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сома-
ларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша операцияны ашу күні бағалы қағаздармен «кері РЕПО» 
операциялары бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздармен «кері РЕПО» операциялары бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын оларды төлеу немесе операцияны 
жою кезінде есептен шығару жазылады.

1270 03 «Еншілес, бірлескен жəне қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойын-
ша есептелген кірістер» (актив). 

Мақсаты: еншілес, бірлескен жəне қауымдасқан ұйымдарға инвестициялар бойын-
ша есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша еншілес, бірлескен жəне қауымдасқан ұйымдарға инве-
стициялар бойынша есептелген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша еншілес, бірлескен жəне қауымдасқан ұйымдарға инве-
стициялар бойынша есептелген кірістердің сомаларын оларды төлеген немесе мерзімі 
өткен кезде есептен шығару жазылады.

1270 04 «Алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы» 
(актив).

Мақсаты: бағалы қағаздар бойынша оларды ұйым сатып алғанға дейін алдыңғы 
ұстаушылар есептеген сыйақының сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша бағалы қағаздар бойынша оларды ұйым сатып алғанға 
дейін алдыңғы ұстаушы есептеген сыйақының сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушы есептеген 
сыйақының сомаларын оларды алған кезде есептен шығару жазылады.

1270 21 «Ағымдағы шоттар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер» (актив).
Мақсаты: ұйымның клиенттердің ағымдағы шоттары бойынша есептелген, осы 

кезеңге жатқызылған, түсуі болашақта күтілетін кірістерінің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиенттің ағымдағы шоты бойынша есептелген кірістерінің 

сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша клиенттің ағымдағы шоты бойынша есептелген кірістерінің 

сомаларын оларды төлеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жа-
зылады.

1270 22 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша салымдар 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістер» (актив).

Мақсаты: ұйымның екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша 
салымдар бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған талап ету бойынша 
салым бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған талап ету бойынша салымы бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомаларын оларды екінші деңгейдегі банк не 
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген немесе 
төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

1270 23 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер» (актив).

Мақсаты: ұйымның екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған мерзімді салым бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған мерзімді салым бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістердің сомаларын оларды екінші деңгейдегі банк не банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген немесе төлеу 
мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

1270 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер» (актив).

Мақсаты: ұйымның екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған шартты салым бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған шартты салым бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістердің сомаларын оларды банк төлеген немесе төлеу мерзімі өткен 
кезде есептен шығару жазылады.

1270 25 «Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген 
кірістер» (актив).

Мақсаты: ұйымның клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есеп-
телген кірістерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қарыз бойынша сыйақы түрінде есеп-
телген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша берілген қарыз бойынша сыйақы түрінде есептелген 
кірістердің сомаларын оларды клиент төлеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде 
есептен шығару жазылады.

1270 26 «Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есеп-
телген кірістер» (актив).

Мақсаты: ұйымның клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістердің сомаларын оларды клиент төлеген немесе төлеу мерзімі өткен 
кезде есептен шығару жазылады.

1270 28 «Сыйақы түрінде есептелген басқа да кірістер» (актив).
Мақсаты: ұйымның сыйақы түрінде басқа да есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сыйақы түрінде басқа да есептелген кірістердің сомасы 

жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сыйақы түрінде есептелген басқа да кірістердің сомаларын 

оларды клиент төлеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.
1270 29 «Сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер» (актив).
Мақсаты: ұйымның сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірісінің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша № 1270 21 – 1270 28 аралығындағы баланстық шоттар 

бойынша сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістің сомаларын олар-

ды клиент төлеген немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен 
шығару жазылады.

1270 41 «Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер» (актив).
Мақсаты: сақтандыру ұйымдары қайта сақтандырушыдан алатын, есептелген 

комиссиялық кірістердің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымы қайта сақтандырушыдан алатын, есеп-

телген комиссиялық кірістердің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша есептелген комиссиялық кірістердің сомаларын олар 

төленген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.
1270 42 «Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да 

комиссиялық кірістер» (актив).
Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары алатын басқа да есептелген 

комиссиялық кірістердің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары алатын басқа 

да есептелген комиссиялық кірістердің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша басқа да есептелген комиссиялық кірістердің сомаларын 

олар төленген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.
1270 43 «Сақтандыру брокерлерінің есептелген комиссиялық кірістері» (актив).
Мақсаты: сақтандыру брокерлерінің делдалдық қызмет көрсету үшін есептелген 

комиссиялық кірістерінің сомаларын есепке алу.

(Жалғасы. Басы 22-бетте) 

(Жалғасы 24-бетте) 
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Шоттың дебеті бойынша сақтандыру брокерінің делдалдық көрсетілетін қызметтер 
үшін есептелген комиссиялық кірістерінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сақтандыру брокерінің көрсетілген делдалдық қызметтер 
үшін есептелген комиссиялық кірістерінің сомаларын оларды сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару 
жазылады.

1270 44 «Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты мерзімі өткен 
комиссиялық кірістер» (актив).

Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары алатын мерзімі өткен 
комиссиялық кірістердің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы алатын мерзімі 
өткен комиссиялық кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша мерзімі өткен комиссиялық кірістердің сомаларын оларды 
клиент төлеген немесе сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының балансынан есептен 
шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

1270 45 «Сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақысы».
Мақсаты: сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру сыйлықақыларының 

сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру 

сыйлықақыларының сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру 

сыйлықақыларының сомаларын есептен шығару жазылады.
1270 46 «Қайта сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру 

сыйлықақысы».
Мақсаты: қайта сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен сақтандыру 

сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша қайта сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен 

сақтандыру сыйлықақыларының сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша қайта сақтанушылардан алынатын мерзімі өткен 

сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын есептен шығару жазылады.
1270 91 «Мүлікті жалға беруден есептелген кірістер» (актив).
Мақсаты: мүлікті жалға беруден есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша мүлікті жалға беруден есептелген кірістердің сомасы 

жазылады.
Шоттың кредиті бойынша мүлікті жалға беруден есептелген кірістердің сомалары 

олар төленген не төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.
1280 01 «Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы активтері» (актив).
Мақсаты: ұйым сенімгерлік басқаруға берген ақша сомаларын, тазартылған бағалы 

металдардың жəне бағалы қағаздардың құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сенімгерлік басқаруға берілген ақша сомасы, тазартылған 

бағалы металдардың жəне бағалы қағаздардың құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сенімгерлік басқаруға берілген ақша сомаларын, 

тазартылған бағалы металдардың жəне бағалы қағаздардың құнын оларды ұйым 
қайтарған немесе ұйымның балансынан шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

1280 02 «Фьючерс мəмілесі бойынша талаптар» (актив).
Мақсаты: фьючерс мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған талаптардың сома-

ларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша фьючерс мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған 

талаптардың сомасы, сондай-ақ оң қайта бағалау сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды клиент 

төлеген немесе баланстан есептен шығарылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау 
сомасын есептен шығару жазылады.

1280 03 «Форвард мəмілесі бойынша талаптар» (актив).
Мақсаты: форвард мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған талаптардың сома-

ларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша форвард мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған 

талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды клиент 

төлеген немесе баланстан есептен шығарылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау 
сомасын есептен шығару жазылады.

1280 04 «Опцион мəмілесі бойынша талаптар» (актив).
Мақсаты: опцион мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған талаптардың сомала-

рын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша опцион мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған 

талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды клиент 

төлеген немесе баланстан есептен шығарылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау 
сомасын есептен шығару жүргізіледі.

1280 05 «Спот мəмілесі бойынша талаптар» (актив).
Мақсаты: спот мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған талаптардың сомаларын 

есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша спот мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған талаптардың 

сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы əріптес 

төлеген немесе спот мəмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау 
сомасын есептен шығару жазылады.

1280 06 «Своп мəмілесі бойынша талаптар» (актив).
Мақсаты: своп мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған талаптардың сомаларын 

есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша своп мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған талаптардың 

сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы əріптес 

төлеген немесе спот мəмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау 
сомасын есептен шығару жүргізіледі.

1280 07 «Басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша талаптар» 
(актив).

Мақсаты: басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер жасау нəтижесінде 
туындаған талаптардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер жасау 
нəтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сома-
лары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы əріптес 
төлеген немесе басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелердің күші жойылған 
кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомасын есептен шығару жазылады.

1280 08 «Алынған вексельдер» (актив).
Мақсаты: сатып алушылардың жəне тапсырыс берушілердің дайын өнімді (та-

уарларды) тиеп жібергені, орындалған жұмыстар жəне көрсетілген қызметтер үшін 
берешегін қамтамасыз ету ретінде ұйым алған вексельдердің құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұйым алған вексельдердің құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша алынған вексельдердің құнын оларды сатып алушы не 

тапсырыс беруші төлеген немесе индоссолау кезінде есептен шығару жазылады.
1280 09 «Есептелген тұрақсыздық айыбы (айыппұл, өсімпұл)» (актив).
Мақсаты: есептелген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) сома-

сын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша есептелген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, 

өсімпұлдың) сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша есептелген тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, 

өсімпұлдың) сомасын оны алған немесе ұйымның балансынан есептен шығарған 
кезде есептен шығару жазылады.

1280 10 «Басқа да дебиторлық берешек» (актив).
Мақсаты: шаруашылық жəне өзге қызмет бойынша, сондай-ақ уақытша жəне 

кездейсоқ сипаты бар дебиторлық берешектің сомаларын; мақсаты анықталмаған, 
туындаған сəтте басқа баланстық шоттар бойынша жазылмайтын дебиторлық 
берешектің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша шаруашылық жəне өзге қызмет бойынша, сондай-
ақ уақытша жəне кездейсоқ сипаты бар дебиторлық берешектің сомасы; мақсаты 
анықталмаған, туындаған сəтте басқа баланстық шоттар бойынша жазылмайтын 
дебиторлық берешектің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша басқа да дебиторлық берешектің сомалары өтелген не-
месе ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде жазылады.

1280 21 «Қаржылық жалдау» (актив).
Мақсаты: клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша негізгі борыштың со-

маларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша негізгі 

борыштың сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша берілген қаржылық жалдау бойынша негізгі борыштың 

сомаларын оларды клиент өтеген немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару 
жазылады.

1280 22 «Клиенттердің қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешегі» (актив).
Мақсаты: клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен берешектің 

сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша мерзімі 

өткен берешектің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша берілген қаржылық жалдау бойынша мерзімі өткен 

берешектің сомаларын оны клиент өтеген немесе ұйымның балансынан есептен 
шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

1280 41 «Сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары» (актив).
Мақсаты: сақтандыру ұйымдары сақтанушылардан алатын сақтандыру 

сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымы сақтанушыдан алатын сақтандыру 

сыйлықақыларының сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын оларды 

сақтанушы төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.
1280 42 «Қайта сақтанушылардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары» (актив).
Мақсаты: қайта сақтандыру ұйымдары қайта сақтанушылардан алатын сақтандыру 

сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру ұйымы қайта сақтанушыдан алатын 

сақтандыру сыйлықақыларының сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын оларды қайта 

сақтанушы төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.
1280 43 «Делдалдардан алынатын сақтандыру сыйлықақылары» (актив).
Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы делдалдардан алатын сақтандыру 

сыйлықақыларының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы делдалдан алатын 

сақтандыру сыйлықақыларының сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын оларды 

делдал төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.
1280 44 «Келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға қойылатын талаптар» (актив).
Мақсаты: келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға қойылатын регрестік талаптар 

бойынша сақтандыру өтемақыларының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша келтірілген зиян үшін жауапты тұлғаға қойылатын регрестік 

талаптар бойынша сақтандыру өтемақыларының сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сақтандыру өтемақыларының сомаларын оларды 

келтірілген зиян үшін жауапты тұлға төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде 
есептен шығару жазылады.

1280 45 «Сақтандырушыларға қойылатын талаптар» (актив).
Мақсаты: сақтандыру ұйымдарынан сақтандыру брокерлері алатын талаптардың 

сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымынан сақтандыру брокері алатын 

талаптардың сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша талаптардың сомаларын оларды сақтандыру ұйымы 

төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.
1280 46 «Қайта сақтандырушыларға қойылатын талаптар» (актив). 
Мақсаты: қайта сақтандыру ұйымдарынан алуға жататын талаптардың сомала-

рын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру ұйымынан алынатын талаптардың со-

масы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша талаптардың сомаларын оларды қайта сақтандыру ұйымы 

төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.
1280 47 «Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері» 

(актив).
Мақсаты: қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандырушыға тəуекелдерді 

өткізу кезінде еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерінің 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандырушыға 
тəуекелдерді өткізу кезінде еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта 
сақтандыру активтерінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сақтандыру активтерінің сомаларын оларды қайта 
сақтандырушы төлеген немесе қайта сақтандыру активтері азайған кезде есептен 
шығару жазылады.

1280 48 «Болған, бірақ мəлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері» 
(актив).

Мақсаты: қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандырушыға тəуекелдерді 
өткізу кезінде болған, бірақ мəлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандырушыға 
тəуекелдерді өткізу кезінде болған, бірақ мəлімделмеген зиян бойынша қайта 
сақтандыру активтерінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша қайта сақтандыру активтері азайған кезде болған, бірақ 
мəлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын есептен 
шығару жазылады.

1280 49 «Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян 
бойынша қайта сақтандыру активтері» (актив).

Мақсаты: қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандырушыға тəуекелдерді 
өткізу кезінде өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян 
бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандырушыға 
тəуекелдерді өткізу кезінде өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша 
болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойын-
ша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын сақтандырушы 
сақтандыру төлемін сақтанушыға (пайда алушыға) жүзеге асырған немесе қайта 
сақтандыру активтері азайған кезде есептен шығару жазылады.

1280 50 «Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру 
активтері» (актив).

Мақсаты: қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандырушыға тəуекелдерді 
өткізу кезінде аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру 
активтерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандырушыға 
тəуекелдерді өткізу кезінде аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша 
активтердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойын-
ша қайта сақтандыру активтерінің сомаларын сақтандырушы сақтандыру төлемін 
сақтанушыға (пайда алушыға) жүзеге асырған немесе қайта сақтандыру активтері 
азайған кезде есептен шығару жазылады. 

1280 51 «Мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру 
активтері» (актив).

Мақсаты: қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандырушыға тəуекелдерді 

өткізу кезінде мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру 
активтерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша қайта сақтандыру шартына сəйкес қайта сақтандырушыға 
тəуекелдерді өткізу кезінде мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша активтердің 
сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша мəлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта 
сақтандыру активтерінің сомаларын сақтандырушы сақтандыру төлемін сақтанушыға 
(пайда алушыға) жүзеге асырған немесе қайта сақтандыру активтері азайған кезде 
есептен шығару жазылады.

1280 53 «Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да 
дебиторлық берешек» (актив).

Мақсаты: сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты басқа да 
дебиторлық берешектің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты 
басқа да дебиторлық берешектің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметіне байланысты 
басқа да дебиторлық берешектің сомаларын өтеу немесе ұйымның балансынан есеп-
тен шығару кезінде есептен шығару жазылады.

1280 54 «Жауапты сақтандырушыға тікелей реттеу бойынша қойылатын талап» 
(актив).

Мақсаты: тікелей сақтандырушының жауапты сақтандырушыға тікелей реттеу 
бойынша төлемді өтеу бойынша қойылатын талаптарының сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша тікелей сақтандырушының жауапты сақтандырушыға 
тікелей реттеу бойынша талаптарының сомасын есептеу жазылады.

Шоттың кредиті бойынша жауапты сақтандырушыға тікелей реттеу бойынша 
қойылатын талаптарының сомаларын олардың өтелуіне немесе ұйымның балансынан 
есептен шығарылуына қарай есептен шығару жазылады.

1290 01 «Дебиторлық берешек бойынша зиянды өтеуге арналған резервтер» 
(контрактив).

Мақсаты: клиенттердің дебиторлық берешегі бойынша зиянды өтеуге арналған 
резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша клиенттің дебиторлық берешегі бойынша зиянды өтеуге 
құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомалары жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомаларын 
олар жойылған немесе дебиторлық берешек сомалары ұйымның балансынан есептен 
шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

1290 21 «Клиенттерге берілген қарыздар бойынша зиянды өтеуге арналған резерв-
тер (провизиялар)» (контрактив).

Мақсаты: клиенттерге берілген қарыздар бойынша зиянды өтеуге арналған 
резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша клиентке берілген қарыздар бойынша зиянды өтеу 
құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олар 
жойылған немесе қарыздың сомалары ұйымның балансынан есептен шығарылған 
кезде есептен шығару жазылады.

1290 22 «Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша зиянды өтеуге арналған 
резервтер (провизиялар)» (контрактив).

Мақсаты: клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша зиянды өтеуге арналған 
резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша зиянды 
өтеуге құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын 
олар жойылған немесе қаржылық жалдаудың сомалары ұйымның балансынан есептен 
шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

1290 23 «Сату үшін қолда бар жəне өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойын-
ша зиянды өтеуге арналған резервтер (провизиялар)» (контрактив).

Мақсаты: сату үшін қолда бар жəне өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар бойын-
ша зиянды өтеуге арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар жəне өтеуге дейін ұсталатын бағалы 
қағаздар бойынша зиянды өтеуге құрылатын резервтердің (провизиялардың) со-
масы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олар 
жойылған немесе сату үшін қолда бар жəне өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздардың 
құны ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

1290 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша зиянды 
өтеуге арналған резервтер (провизиялар)» (контрактив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар бойынша зиянды 
өтеуге арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының жеке-
леген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған салымдар бойынша зиянды 
өтеуге құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын 
олар жойылған немесе орналастырылған салымның сомаларын ұйымның балансынан 
есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

1290 41 «Қайта сақтандыру активтерінің құнсыздануынан болған зиянды өтеуге 
арналған резервтер (провизиялар)» (контрактив).

Мақсаты: қайта сақтандыру активтерінің құнсыздануынан болған зиянды өтеуге 
арналған резервтердің (провизиялардың) сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша қайта сақтандыру активтерінің құнсыздануынан болған 
зиянды өтеуге құрылатын резервтердің (провизиялардың) сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің (провизиялардың) сомаларын олар 
жойылған немесе қайта сақтандыру активінің құнсыздануынан болған зиян сомалары 
есептен шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

1310 «Шикізат жəне материалдар» (актив).
Мақсаты: өңделетін өнімнің құрамына кіретін немесе оны жасау кезінде қажетті 

құрауыштар болып табылатын шикізаттың жəне негізгі материалдардың (оның ішінде 
құрылыс); өнім өндіру барысына қатысатын жəне жалпы, əкімшілік жəне техникалық 
мақсаттарда, сондай-ақ өткізу барысында пайдаланылатын қосалқы материалдардың 
құнын; қайта өндеу үшін дайындалған ауылшаруашылығы өнімінің жəне басқаларының 
құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша шикізат пен материалдарды сатып алу құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша шикізат пен негізгі материалдардың құнын өндіріске не-

месе басқа шаруашылық мақсаттар үшін есептен шығару жазылады.
1320 «Дайын өнім» (актив).
Мақсаты: дайын өнімнің өзіндік құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша дайын өнімнің нақты жүргізілген өзіндік құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша дайын өнімнің өзіндік құнын оның шығынға жазылуына 

қарай есептен шығару жазылады.
1330 «Тауарлар» (актив).
Мақсаты: одан əрі өткізу үшін сатып алынған тауар-материалдық қорлардың 

құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша тауар-материалдық қорларды сатып алу құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша тауар-материалдық қорлардың құнын олардың өткізілуіне 

қарай есептен шығару жазылады.
1340 «Аяқталмаған өндіріс» (актив).
Мақсаты: аяқталмаған өндірістің құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша аяқталмаған өндірістің құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша аяқталмаған өндірістің құнын өндіріс аяқталған кезде, 

сондай-ақ баланстан шығарылған жағдайда есептен шығару жазылады.
1350 «Басқа да қорлар» (актив).
Мақсаты: № 1320, 1330 жəне 1340 баланстық шоттарда есепке алынбаған басқа 

да тауар-материалдық қорлардың құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша басқа да тауар-материалдық қорлардың құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша басқа да тауар-материалдық қорлардың құнын олардың 

шығынға жазылуына қарай есептен шығару жазылады.
1360 «Қорларды есептен шығару бойынша резерв» (контрактив).
Мақсаты: қорлардың бүлінуіне немесе моральдық ескіруіне байланысты құнын 

төмендетуге арналған резервтер құруға байланысты резервтердің сомаларын есеп-
ке алу.

Шоттың кредиті бойынша қорлардың бүлінуіне немесе моральдық ескіруіне байла-
нысты құнын төмендету үшін құрылатын резервтердің сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша құрылған резервтердің сомаларын олар жойылған не-
месе қорлардың құны ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде есептен 
шығару жазылады.

1410 01 «Корпоративтік табыс салығы» (актив).
Мақсаты: ұйым аванспен төлеген корпоративтік табыс салығының, оның ішінде 

төлем көзінен ұсталатын салықтың сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйым аванспен төлеген корпоративтік табыс салығының, 

оның ішінде төлем көзінен ұсталатын салықтың сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша аванспен төленген корпоративтік табыс салығының, оның 

ішінде төлем көзінен ұсталатын салықтың сомаларын оларды № 3110 01 баланстық 
шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

1420 «Өтелетін қосылған құн салығы» (актив).
Мақсаты: Қазақстан Республикасының салық заңнамасына сəйкес есепке алыну 

жəне жеткізуші мен мердігердің сатып алынған активтер, қабылданған жұмыстар жəне 
алынған көрсетілетін қызметтер бойынша аударуы тиіс қосылған құн салығының со-
маларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша жеткізуші мен мердігердің сатып алынған активтер, 
қабылданған жұмыстар жəне алынған көрсетілетін қызметтер бойынша аударуы тиіс 
қосылған құн салығының сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша есепке алынуға тиіс қосылған құн салығының сомасы 
жазылады.

1430 01 «Əлеуметтік салық» (актив).
Мақсаты: төленген əлеуметтік салықтың ұйымның əлеуметтік салық бойынша салық 

міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша төленген əлеуметтік салықтың ұйымның осы салық бойын-

ша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша төленген əлеуметтік салықтың ұйымның осы салық бой-

ынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын оларды № 3150 
баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

1430 02 «Жер салығы» (актив).
Мақсаты: төленген жер салығының ұйымның жер салығы бойынша салық 

міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша төленген жер салығының ұйымның осы салық бойынша 

салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша төленген жер салығының ұйымның осы салық бойынша 

салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын оларды № 3160 баланстық 
шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

1430 03 «Көлік құралы салығы» (актив).
Мақсаты: төленген көлік құралы салығының ұйымның көлік құралдарына салынатын 

салық бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша төленген көлік құралы салығының ұйымның осы салық 

бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша төленген көлік құралы салығының ұйымның осы салық 

бойынша салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын оларды № 3170 
баланстық шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

1430 04 «Мүлік салығы» (актив).
Мақсаты: төленген мүлік салығының ұйымның мүлік салығы бойынша салық 

міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша төленген мүлік салығының ұйымның осы салық бойынша 

салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша төленген мүлік салығының ұйымның осы салық бойынша 

салық міндеттемесінің нақты сомасынан асатын сомаларын оларды № 3180 баланстық 
шотпен сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

1430 05 «Өзге де салықтар жəне бюджетке төленетін міндетті төлемдер» (актив).
Мақсаты: ұйым аванспен төлеген өзге де салықтар жəне бюджетке төленетін 

міндетті төлемдердің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйым аванспен төлеген өзге де салықтар жəне бюджетке 

төленетін міндетті төлемдердің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша ұйым аванспен төлеген өзге де салықтар жəне бюджетке 

төленетін міндетті төлемдердің сомаларын оларды № 3190 баланстық шотпен саль-
долау кезінде есептен шығару жазылады.

1430 06 «Міндетті əлеуметтік аударымдар» (актив).
Мақсаты: төленген міндетті əлеуметтік аударымдардың ұйымның Мемлекеттік 

əлеуметтік сақтандыру қоры алдындағы міндеттемелерінің нақты сомасынан асатын 
сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша төленген міндетті əлеуметтік аударымдардың ұйымның 
Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры алдындағы міндеттемелерінің нақты сома-
сынан асатын сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қорына төленген 
əлеуметтік аударымдардың сомаларын оларды № 3210 баланстық шотпен сальдолау 
кезінде есептен шығару жазылады.

1510 «Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер» (актив).
Мақсаты: сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құны жəне оң 

қайта бағалау сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сатуға арналған ұзақ мерзімді активтердің құнын олар 

өткізілген немесе өзгеше шығынға жазылған кезде жəне оң қайта бағалау сомасын 
есептен шығару жазылады.

1520 «Сатуға арналған шығынға жазылатын топ» (актив).
Мақсаты: сатуға арналған шығынға жазылатын топтардың құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сатуға арналған шығынға жазылатын топтың құны жа-

зылады.
Шоттың кредиті бойынша сатуға арналған шығынға жазылатын топтардың құнын 

олар өткізілген кезде есептен шығару жазылады.
1610 01 «Берілген қысқа мерзімді аванстар» (актив).
Мақсаты: тапсырыс берушілерден есепті кезең ішінде дайын болуына қарай 

қабылданған активтерді жеткізу үшін берілген, сондай-ақ өнімді, көрсетілетін 
қызметтерді төлеу бойынша берілген аванстардың жəне басқа да берілген қысқа 
мерзімді аванстардың құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша тапсырыс берушілерден есепті кезең ішінде дайын болуына 
қарай қабылданған, активтерді жеткізу үшін берілген, сондай-ақ өнімнің, көрсетілетін 
қызметтерді ақсыны төлеу бойынша ұйым берген аванстардың жəне басқа да берілген 
қысқа мерзімді аванстардың құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша берілген аванстардың сомаларын активтер мен 
көрсетілетін қызметтерді алу кезінде есептен шығару жазылады.

1610 02 «Брокерлермен есеп айырысу» (актив).
Мақсаты: көрсеткен қызметтер үшін брокерлерге аванспен төленген ақша сома-

ларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша көрсеткен қызметтері үшін брокерлерге аванспен төленген 

ақша сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша брокерлерге аванспен бұрын төленген ақша сомаларын 

есептен шығару жазылады.
1610 03 «Басқа да берілген аванстар» (актив).
Мақсаты: ұйым берген басқа да аванстардың сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйым берген басқа да аванстардың сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша басқа да аванстардың сомаларын есептеу əдісіне сəйкес 

есептен шығару жазылады.

1610 04 «Алынған қарыздар бойынша сыйақыны алдын ала төлеу» (актив).
Мақсаты: ұйым алған қарыздар бойынша алдын ала төленген сыйақының сома-

ларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйым алған қарыз бойынша алдын ала төленген сыйақының 

сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша алынған қарыз бойынша алдын ала төленген сыйақының 

сомаларын есептеу əдісіне сəйкес есептен шығару жазылады.
1610 05 «Акционерлермен есеп айырысу (дивидендтер бойынша)» (актив).
Мақсаты: ұйымның акциялары бойынша алдын ала төленген дивидендтердің со-

маларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйымның акциялары бойынша алдын ала төленген 

дивидендтердің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша акциялар бойынша алдын ала төленген дивидендтердің 

сомаларын № 3030 баланстық шотпен байланыстыра отырып қаржы жылы жабылған 
немесе ағымдағы жылдың зиянына жатқызған кезде есептен шығару жазылады.

1620 01 «Сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықақылары» (актив).
Мақсаты: сақтандыру ұйымдарына төленген сақтандыру сыйлықақыларының со-

маларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сақтандыру ұйымына төленген сақтандыру 

сыйлықақыларының сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша төленген сақтандыру сыйлықақыларының сомаларын 

есептеу əдісі бойынша нақты шығыстарға есептен шығару жазылады.
1620 02 «Жалдау ақысы» (актив).
Мақсаты: алдағы кезеңдер үшін жалдау ақысы бойынша ұйым жұмсаған 

шығыстардың сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша алдағы кезеңдер үшін жалдау ақысы бойынша ұйым 

жұмсаған шығыстардың сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша алдағы кезеңдер үшін жалдау ақысы бойынша ұйым 

жұмсаған шығыстардың сомаларды есептеу əдісі бойынша есептен шығару жазылады.
1620 03 «Болашақ кезеңдердің басқа да шығыстары» (актив).
Мақсаты: № 1620 01, 1620 02 жəне 1620 04 баланстық шоттарда есепке алынбаған 

болашақ кезеңдердің басқа да шығыстарының сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша болашақ кезеңдердің басқа да шығыстарының сомасы 

жазылады.
Шоттың кредиті бойынша болашақ кезеңдердің басқа да шығыстарының сомаларын 

есептеу əдісі бойынша нақты шығыстарға есептен шығару жазылады.
1620 04 «Аквизициялық шығыстар» (актив).
Мақсаты: жаңа сақтанушыларды тартуға жəне ескілерін сақтап қалуға байланы-

сты шығындарды есепке алу, сондай-ақ жаңа сақтандыру шарттарын жасасу жəне 
қолданыстағыларын кеңейту арқылы есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша жаңа сақтанушылар тарту жəне ескілерін сақтап қалу, 
сондай-ақ жаңа сақтандыру шарттарын жасасуға жəне қолданыстағыларының мерзімін 
ұзартуға байланысты шығындар сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша жаңа сақтанушыларды тарту жəне ескілерін сақтап 
қалумен байланысты шығындардың сомаларын есептеу əдісі бойынша нақты 
шығыстарға есептен шығару жазылады.

1630 «Басқа да қысқа мерзімді активтер» (актив).
Мақсаты: № 1610 жəне 1620 баланстық шоттарда есепке алынбаған басқа да қысқа 

мерзімді активтердің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша басқа да қысқа мерзімді активтердің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша басқа да қысқа мерзімді активтердің сомаларын олар 

өткізілген немесе өзгеше шығынға жазылған кезде есептен шығару жазылады.
2010 21 «Клиенттерге берілген ұзақ мерзімді қарыздар» (актив).
Мақсаты: клиенттерге берілген өтеу мерзімі бір жылдан асатын ұзақ мерзімді 

қарыздардың сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген ұзақ мерзімді қарыздардың сомала-

ры жазылады.
Шоттың кредиті бойынша берілген ұзақ мерзімді қарыздардың сомаларын оларды 

клиент өтеген немесе төлеу мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.
2010 22 «Берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша дисконт» (контрактив).
Мақсаты: қарыздың өтелетін сомасының нақты берілген ұзақ мерзімді қарыздың 

сомасынан асатын сомаларды есепке алу (мəміле бойынша шығынды қоса алғанда) 
(дисконт).

Шоттың кредиті бойынша қарыздың өтелетін сомасының нақты берілген ұзақ 
мерзімді қарыздың сомасынан асатын сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша берілген ұзақ мерзімді қарыз бойынша дисконт 
амортизациясының сомасы № 6110 07 баланстық шотпен байланыстыра отырып 
жазылады.

2010 23 «Берілген ұзақ мерзімді қарыздар бойынша сыйлықақы» (актив).
Мақсаты: нақты берілген ұзақ мерзімді қарыз сомасының (мəміле бойынша 

шығынды қоса алғанда) қарыздың өтелетін сомасынан асатын сомаларын есепке 
алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша нақты берілген ұзақ мерзімді қарыз сомасының (мəміле 
бойынша шығындарды қоса алғанда) қарыздың өтелетін сомасынан асатын сомасы 
жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша берілген ұзақ мерзімді қарыз бойынша сыйлықақы 
амортизациясының сомасы № 7310 09 баланстық шотпен байланыстыра отырып 
жазылады.

2020 01 «Өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар» (актив).
Мақсаты: ұйым сатып алған жəне өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді 

инвестициялардың номиналдық құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған жəне өтеуге дейін ұсталатын ұзақ 

мерзімді инвестициялардың номиналдық құны жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сатып алынған ұзақ мерзімді инвестициялардың 

номиналдық құнын олар өтелген, бағалы қағаздардың басқа санатына ауыстырылған, 
сондай-ақ төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

2020 02 «Сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар 
бойынша дисконт» (контрактив).

Мақсаты: өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялардың номиналдық 
құнының оларды сатып алу құнынан асатын сомаларын есепке алу (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялардың 
номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асатын сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді 
инвестициялар бойынша дисконт амортизациясының сомасы № 6110 03 баланстық 
шотпен байланыстыра отырып жазылады.

2020 03 «Сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын ұзақ мерзімді инвестициялар 
бойынша сыйлықақы» (актив).

Мақсаты: өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздардың сатып алу құнының олардың 
номиналдық құнынан асатын сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздардың сатып алу 
құнының олардың номиналдық құнынан асатын сомасы жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша сатып алынған, өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар 
бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы № 7310 02 баланстық шотпен бай-
ланыстыра отырып жазылады.

2030 01 «Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар» (актив).
Мақсаты: «саудаға арналған» жəне «өтеуге дейін ұсталатын» санатына 

жатқызылмаған ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың номиналдық құнын 
есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялардың номиналдық құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялардың номиналдық құнын олар өткізілген, бағалы қағаздардың басқа са-
натына ауыстырылған, сондай-ақ төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

2030 02 «Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестиция-
лар бойынша дисконт» (контрактив).

Мақсаты: сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың 
номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асатын сомаларын есепке алу 
(дисконт).

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялардың номиналдық құнының оларды сатып алу құнынан асатын сомасы 
жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялар бойынша дисконт амортизациясының сомасы № 6110 03 баланстық 
шотпен байланыстыра отырып жазылады.

2030 03 «Сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді қаржылық инвестиция-
лар бойынша сыйлықақы» (актив).

Мақсаты: сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың сатып алу 
құнының олардың номиналдық құнынан асатын сомаларын есепке алу (сыйлықақы).

Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялардың сатып алу құнының олардың номиналдық құнынан асатын сома-
сы жазылады (сыйлықақы).

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар, сатып алынған ұзақ мерзімді 
қаржылық инвестициялар бойынша сыйлықақы амортизациясының сомасы № 7310 
02 баланстық шотпен байланыстыра отырып жазылады.

2030 04 «Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың əділ 
құнын оң түзету» (актив).

Мақсаты: сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияларды сатып 
алу бойынша біржолғы шығындар сомаларын жəне осы қаржылық инвестициялардың 
əділ құнын қайта бағалаудан түскен іске асырылмаған кірістер сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвести-
цияларды сатып алу бойынша біржолғы шығындар сомасы жəне осы қаржылық 
инвестициялардың əділ құнын көтеруден түсетін іске асырылмаған кірістер сомасы 
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялардың əділ құнын оң түзету сомаларын контрəріптес өтеген немесе осы 
қаржылық инвестицияларды сату кезінде № 2030 05 баланстық шотпен осы соманы 
сальдолау кезінде есептен шығару жазылады.

2030 05 «Сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялардың əділ 
құнын теріс түзету» (контрактив).

Мақсаты: сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық инвестицияларды қайта 
бағалаудан болған іске асырылмаған шығыстар сомаларын есепке алу.

Шоттың кредиті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялардың əділ құнын төмендетуден болған іске асырылмаған шығыстар 
сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша сату үшін қолда бар ұзақ мерзімді қаржылық 
инвестициялардың əділ құнын теріс түзету сомаларын осы қаржылық инвестици-
яларды сату кезінде № 2030 04 баланстық шотпен осы соманы сальдолау кезінде 
есептен шығару жазылады.

2040 01 «Банктерде жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар» (актив).

Мақсаты: өтеу мерзімі бір жылдан асатын банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған салымдар сома-
ларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша банкте немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар сомала-
рын оларды ұйым қайтарған немесе төлемнің мерзімі өткен кезде есептен шығару 
жазылады.

2040 02 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған ұзақ мерзімді шартты са-
лымдар» (актив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар сома-
ларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте не банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған шартты салымдар со-
масы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған шартты салымдар сомаларын олар-
ды ұйым қайтарған немесе төлем мерзімі өткен кезде есептен шығару жазылады.

2040 04 «Тазартылған бағалы металдар» (актив).
Мақсаты: тазартылған бағалы металдар құнын, сондай-ақ оң жəне теріс қайта 

бағалау сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша тазартылған бағалы металдар құны, сондай-ақ оң қайта 

бағалау сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша тазартылған бағалы металдардың құнын оларды ба-

ланстан шығынға жазу кезінде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомаларын есептен 
шығару жазылады.

2040 06 «Металл шоттарда орналастырылған тазартылған бағалы металдар» 
(актив).

Мақсаты: ұйымның металл шоттарында орналастырылған тазартылған бағалы 
металдар құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұйымның металл шотында орналастырылған тазартылған 
бағалы металдар құны жазылады.

Шоттың кредиті бойынша ұйымның металл шотында орналастырылған тазартылған 
бағалы металдардың құнын оларды қайтару кезінде есептен шығару жазылады.

2040 07 «Басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен 
берешек» (актив).

Мақсаты: басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен 
берешек сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша 
мерзімі өткен берешек сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша басқа да ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар бойынша 
мерзімі өткен берешек сомаларын есептен шығару жазылады.

2040 08 «Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша дисконт» (кон-
трактив).

Мақсаты: ұзақ мерзімді орналастырылған салымдар бойынша қайтарылатын ақша 
сомасының салымдар бойынша нақты орналастырылған ақша сомасынан асатын со-
маларын есепке алу (дисконт).

Шоттың кредиті бойынша ұзақ мерзімді орналастырылған салым бойынша 
қайтарылатын ақша сомасының салым бойынша нақты орналастырылған ақша со-
масынан асатын сомасы жазылады (дисконт).

Шоттың дебеті бойынша ұзақ мерзімді орналастырылған салым бойынша дис-
конт амортизациясының сомасы № 6110 05 баланстық шотпен байланыстыра оты-
рып жазылады.

2040 09 «Орналастырылған ұзақ мерзімді салымдар бойынша сыйлықақы» (актив).
Мақсаты: ұзақ мерзімді орналастырылған салымдар бойынша нақты 

орналастырылған ақша сомасының (мəміле бойынша шығындарды есептегенде) 
салымдар бойынша қайтарылатын ақша сомасынан (сыйлықақы) асатын сомала-
рын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұзақ мерзімді орналастырылған салымдар бойынша нақты 
орналастырылған ақша сомасының (мəміле бойынша шығындарды ескере отырып) са-
лым бойынша қайтарылатын ақша сомасынан (сыйлықақы) асатын сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша ұзақ мерзімді орналастырылған салымдар бойынша 
сыйлықақы амортизациясының сомасы № 7310 10 баланстық шотпен байланыстыра 
отырып жазылады.

2040 10 «Еншілес ұйымдарға инвестициялар» (актив).
Мақсаты: еншілес ұйымдарға салынған инвестициялардың сомаларын есепке алу 

(бір жылдан астам мерзімге).
Шоттың дебеті бойынша еншілес ұйымға салынған инвестициялар сомасы, сондай-

ақ қатысу үлесінің өзгеруі жазылады.

Шоттың кредиті бойынша инвестициялар сомасы оларды еншілес ұйым сатып алған 
немесе олар сатылған кезде есептен шығару жазылады.

2050 «Қаржылық инвестициялар бойынша мерзімі өткен берешек» (актив).
Мақсаты: ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен берешек со-

маларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен 

берешек сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздар бойынша мерзімі өткен 

берешек сомаларын оларды эмитент өтеген (қарсы агент төлеген) немесе ұйымның 
балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

2110 «Сатып алушылардың жəне тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегі» (актив).

Мақсаты: түсірілген дайын өнім (тауарлар), орындалған жұмыстар мен көрсетілген 
қызметтер үшін төлеуге ұсынылған бастапқы құжаттар бойынша сатып алушылардың 
жəне тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын 
есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша түсірілген дайын өнім (тауарлар), орындалған жұмыстар 
мен көрсетілген қызметтер үшін төлеуге ұсынылған бастапқы құжаттар бойынша са-
тып алушылардың жəне тапсырыс берушілердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің 
сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сатып алушының не тапсырыс берушінің ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешегінің сомаларын олар осы берешекті өтеген немесе оны ұйымның 
балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

2120 «Еншілес ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі» (актив).
Мақсаты: еншілес ұйымдардың орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызмет 

бойын ша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша еншілес ұйымның орындалған жұмыстар мен көрсетілген 

қызметтер бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша еншілес ұйымның орындалған жұмыстар мен көрсетілген 

қызметтер бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын оны өтеу немесе 
ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен шығару жазылады.

2130 «Қауымдасқан жəне бірлескен ұйымдардың ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегі» (актив).

Мақсаты: қауымдасқан жəне бірлескен ұйымдардың орындалған жұмыстар мен 
көрсетілген қызметтер бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің сомаларын 
есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша қауымдасқан жəне бірлескен ұйымның орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің 
сомалары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша қауымдасқан жəне бірлескен ұйымның орындалған 
жұмыстар мен көрсетілген қызметтер бойынша ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің 
сомаларын ол өтелген немесе ұйымның балансынан есептен шығарылған кезде есеп-
тен шығару жазылады.

2140 «Филиалдардың жəне құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегі» (актив).

Мақсаты: филиалдардың жəне құрылымдық бөлімшелердің ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешегінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша филиалдың немесе жəне құрылымдық бөлімшенің ұзақ 
мерзімді дебиторлық берешегінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша филиалдың немесе құрылымдық бөлімшенің ұзақ мерзімді 
дебиторлық берешегінің сомаларын олар өтелген немесе ұйымның балансынан 
шығарылған кезде есептен шығару жазылады.

2150 «Қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегі» (актив).
Мақсаты: ұйымның өз қызметкерлеріне еңбекке (қызметке) ақы төлеу бойынша 

төлеген аванстық төлемдері, іссапар жəне активтерді сатып алу үшін есебіне берілген 
басқа да шығыстар бойынша қызметкерлердің ұзақ мерзімді дебиторлық берешегінің 
сомаларын, сондай-ақ қызметкерлердің ұйымға келтірген материалдық залалын 
(жетіспеу, ұрлау, бүліну жəне басқа) өтеу бойынша талаптар сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша қызметкердің ұйым алдындағы ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша қызметкердің ұйым алдындағы ұзақ мерзімді дебиторлық 
берешегінің сомаларын олардың өтелуіне қарай есептен шығару жазылады.

2170 01 «Сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы түрінде есептелген 
кірістер» (актив).

Мақсаты: ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон) түрінде 
есептелген кірістердің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (ку-
пон) түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша сатып алынған бағалы қағаздар бойынша сыйақы (ку-
пон) түрінде есептелген кірістердің сомаларын кірістерді алу кезінде есептен шығару 
жазылады.

2170 03 «Бағалы қағаздар бойынша алдыңғы ұстаушылар есептеген сыйақы» 
(актив).

Мақсаты: ұйым сатып алғанға дейін алдыңғы ұстаушылар бағалы қағаздар бойынша 
есептеген сыйақы сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша ұйым сатып алғанға дейін алдыңғы ұстаушылар бағалы 
қағаздар бойынша есептеген сыйақы сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша бағалы қағаздар бойынша есептеген сыйақы сомаларын 
оларды алу кезінде есептен шығару жазылады.

2170 23 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер» (актив).

Мақсаты: ұйымдардың екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған мерзімді салымдар 
бойынша сыйақы түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған мерзімді салымдар 
бойынша сыйақы түрінде ұйымдардың есептелген кірістерінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған мерзімді салымдар бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістер сомаларын оларды екінші деңгейдегі банк немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген немесе төлеу 
мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

2170 24 «Екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер» (актив).

Мақсаты: екінші деңгейдегі банктерде жəне банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда орналастырылған шартты салымдар бойынша 
сыйақы түрінде ұйымдардың есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша екінші деңгейдегі банкте жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымда орналастырылған шартты салымдар 
бойынша сыйақы түрінде ұйымдардың есептелген кірістерінің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша орналастырылған шартты салымдар бойынша 
сыйақы түрінде есептелген кірістер сомаларын екінші деңгейдегі банк немесе банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым төлеген немесе төлеу 
мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.

2170 25 «Клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген 
кірістер» (актив).

Мақсаты: ұйымдардың клиенттерге берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде 
есептелген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша берілген қарыздар бойынша сыйақы түрінде есептелген 
кірістердің сомаларын клиент оларды төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде 
есептен шығару жазылады.

2170 26 «Клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есеп-
телген кірістер» (актив).

Мақсаты: ұйымдардың клиенттерге берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістерінің сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша клиентке берілген қаржылық жалдау бойынша сыйақы 
түрінде есептелген кірістердің сомасы жазылады.

Шоттың кредиті бойынша қаржылық жалдау бойынша сыйақы түрінде есептелген 
кірістердің сомаларын клиент оларды төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде 
есептен шығару жазылады.

2170 28 «Сыйақы түрінде есептелген басқа да кірістер» (актив).
Мақсаты: сыйақы түрінде ұйымның басқа да есептелген кірістерінің сомаларын 

есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша сыйақы түріндегі басқа да есептелген кірістердің сома-

сы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша есептелген басқа да кірістердің сомаларын клиент оларды 

төлеген немесе төлеу мерзімін өткізген кезде есептен шығару жазылады.
2170 29 «Сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер» (актив).
Мақсаты: сыйақы түріндегі ұйымның мерзімі өткен кірістерінің сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша № 1270 23 – 1270 28 аралығындағы баланстық шоттар 

бойынша сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістің сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша сыйақы түріндегі мерзімі өткен кірістер сомаларын олар-

ды клиент төлеген немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есептен 
шығару жазылады.

2180 «Басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық берешек» (актив).
Мақсаты: № 2110 – 2170 аралығындағы баланстық шоттар топтарында есептелме-

ген басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық берешек сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық берешек сомасы 

жазылады.
Шоттың кредиті бойынша басқа да ұзақ мерзімді дебиторлық берешек сомаларын 

оларды клиент төлеген немесе ұйымның балансынан есептен шығарған кезде есеп-
тен шығару жазылады.

2180 01 «Фьючерс мəмілесі бойынша талаптар» (актив).
Мақсаты: фьючерс мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған ұзақ мерзімді 

талаптардың сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша фьючерс мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған 

талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы əріптес 

төлеген немесе фьючерс мəмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта 
бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

2180 02 «Форвард мəмілесі бойынша талаптар» (актив).
Мақсаты: форвард мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған ұзақ мерзімді 

талаптардың сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша форвард мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған 

талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы əріптес 

төлеген немесе форвард мəмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта 
бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

2180 03 «Опцион мəмілесі бойынша талаптар» (актив).
Мақсаты: опцион мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған ұзақ мерзімді талаптардың 

сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша опцион мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған 

талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы əріптес 

төлеген немесе опцион мəмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағадау 
сомаларын есептен шығару жазылады.

2180 04 «Своп мəмілесі бойынша талаптар» (актив).
Мақсаты: своп мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған ұзақ мерзімді талаптардың 

сомаларын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша своп мəмілесін жасау нəтижесінде туындаған талаптардың 

сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сомалары жазылады.
Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомалары оларды қарсы əріптес 

төлеген немесе своп мəмілесінің күші жойылған кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау 
сомалары есептен шығарылады.

2180 05 «Басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша талаптар» 
(актив).

Мақсаты: басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер жасау нəтижесінде 
туындаған ұзақ мерзімді талаптардың сомаларын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелер жасау 
нəтижесінде туындаған талаптардың сомалары, сондай-ақ оң қайта бағалау сома-
лары жазылады.

Шоттың кредиті бойынша туындаған талаптардың сомаларын оларды қарсы əріптес 
төлеген немесе басқа да туынды қаржы құралдарымен мəмілелердің күші жойылған 
кезде, сондай-ақ теріс қайта бағалау сомаларын есептен шығару жазылады.

2210 «Үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын инвестициялар» (актив).
Мақсаты: үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын қауымдасқан жəне бірлескен 

ұйымдарға инвестициялар құнын есепке алу.
Шоттың дебеті бойынша үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын қауымдасқан не 

бірлескен ұйымға инвестициялардың сомасы жазылады.
Шоттың кредиті бойынша үлестік қатысу əдісімен есепке алынатын қауымдасқан не 

тəуелді ұйымға инвестициялардың сомаларын есептен шығару жазылады.
2310 «Жылжымайтын мүлікке инвестициялар» (актив).
Мақсаты: жалдау төлемдерін жəне (немесе) капитал құнының өсімін алу мақсатында 

иелікте тұрған (қаржылық жалдау шарты бойынша меншік иесінде немесе жалға алу-
шыда) жылжымайтын мүлікке инвестициялар құнын есепке алу.

Шоттың дебеті бойынша жалдау төлемдерін жəне (немесе) капитал құнының 
өсімін алу мақсатында иелікте тұрған (қаржылық жалдау шарты бойынша меншік 
иесінде немесе жалға алушыда) жылжымайтын мүлікке инвестициялар сомасы 
жазылады.

Шоттың кредиті бойынша жылжымайтын мүлікке инвестициялар ретіндегі актив 
жіктеуішінің өзгеруіне байланысты жылжымайтын мүлікке инвестициялар сомаларын 
оларды өткізген немесе басқа да шығынға жазылған кезінде есептен шығару жазылады.

2320 «Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың амортизациясы» (контрактив).
Мақсаты: жылжымайтын мүлікке инвестициялар бойынша есептелген амортиза-

ция сомаларын есепке алу.
Шоттың кредиті бойынша жылжымайтын мүлікке инвестициялар бойынша есеп-

телген амортизация сомасы жазылады.
Шоттың дебеті бойынша жылжымайтын мүлікке инвестициялар ретіндегі актив 

жіктеуішінің өзгеруіне байланысты жылжымайтын мүлікке инвестициялар бойын-
ша есептелген амортизация сомаларын оларды өткізген немесе басқа да шығынға 
жазылған кезде есептен шығару жазылады.

2330 «Жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан болған зиян» 
(контрактив).

Мақсаты: егер ұйым инвестициялық жылжымайтын мүліктің барлық объектілері 
активтердің құнсыздануынан болған жинақталған амортизацияны жəне жинақталған 
зиянды шегере отырып нақты шығындар бойынша өлшенетін, жылжымайтын мүлікке 
инвестицияларды бастапқы танудан кейін нақты шығындар бойынша есепке алу 
моделін таңдап алған жағдайда, құнсызданудан болған зиянның сомаларын есеп-
ке алу.

Шоттың кредиті бойынша жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан 
болған зияндың сомасы жазылады.

Шоттың дебеті бойынша жылжымайтын мүлікке инвестициялардың құнсыздануынан 
болған зияндың сомаларын құрылған резервтер (провизиялар) есебінен жылжымайтын 
мүлікке инвестицияларды есептен шығару не жылжымайтын мүлікке инвестициялардың 
құнсыздануынан болған зиянның азаюы кезінде есептен шығару жазылады.

(Жалғасы. Басы 22-23-беттерде) 

(Жалғасы бар) 


