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 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОРҒАНЫС ЖӘНЕ 
АЭРОҒАРЫШ ӨНЕРКӘСІБІ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 27 ақпан           №31/НҚ        Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің кейбір бұйрықтарына 

мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1) «Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтарын сақтау 

нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 26 қаңтардағы № 44 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10323 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде 2015 жылғы 1 сəуірде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік материалдық резервтің материалдық 
құндылықтарын сақтау нормативтерінде:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Тамақ өнімдері»;
2-тарауда:
14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Ұн мен түрлі жарманың жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
20-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Кептірілген қара бидай немесе бидай нанының жарамдылық мерзімдерін 

өндіруші белгілейді.»;
3-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-параграф. Ет жəне сүт консервілері (МЕМСТ 32125, МЕМСТ 31688)»;
35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«35. Ет жəне сүт консервілерінің жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
мынадай мазмұндағы 35-1 тармақпен толықтырылсын:
«35-1. Ет консервілерін ауаның салыстырмалы ылғалдығы 75%-дан артық 

емес жəне 0 ºС-тан 20 ºС –қа дейінгі температура аралығында сақтайды.»;
4-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-параграф. Қант (МЕМСТ 33222, МЕМСТ 26907)»;
50-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«50. Қанттың жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
мынадай мазмұндағы 50-1 жəне 50-2-тармақтарымен толықтырылсын:
«50-1. Буып-түйілген ақ қант ауаның температурасы 40ºС-дан жоғары емес 

жəне ауаның салыстырмалы ылғалдығы түйір қант үшін 75%-дан жоғары 
емес жəне кристал мен қант ұнтағы үшін 70%-дан жоғары емес жағдайда 
қоймада сақталады.

50-2. Ақ қантты сақтау кезінде қоймадағы ауаның салыстырмалы ылғалдығы мен 
температурасына əрдайым бақылау жүргізіп тұру қажет.»;

72-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«72. Өсімдік майының жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
6-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-параграф. Сары май жəне жануар майлары (МЕМСТ 32261, МЕМСТ 

25292)»;
94-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«94. Сары май жəне жануар майының жарамдылық мерзімдерін өндіруші 

белгілейді.»;
7-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«7-параграф. Шай (МЕМСТ 32573)»;
117-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«117. Шайдың жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
8-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«8-параграф. Макарон өнімдері (МЕМСТ 31743)»;
124-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«124. Макарон өнімдерінің жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
128-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«128. Ыдысқа салынбаған тұз өлшеу жəне қорытынды өлшеуге немесе санауға 

ыңғайлы төртбұрышты қиық пирамида, параллелепитед немесе басқа формадағы 
үйінді күйінде сақталады. Тұз үйіндісінің үсті жəне сырты тегістеледі. Қоймалардағы 
тұз үйіндісінің биіктігі еден аумағының 1 м2-не рұқсат етілген жүктемеге байланысты. 
Тұздың үстіңгі қабаты жəне төбеде немесе шатырдың арасында 0,5 метр аралық 
қалуы керек. Тұздың кірленуінен, көк басуынан жəне нығыздалуынан сақтау үшін 
қоймалардағы үйіндінің үстін тұзға өзара əрекеттеспейтін жəне иіссіз жабатын 
материалдармен жабу қажет. Сақтау кезінде үйіндінің үстінде тұзды кірден қорғайтын 
жабынды пайда болады.

Қораптағы, жəшікке салынған тұздар тек жабық қойма ғимараттарында 
сақталады. Бұндай тұз тікбұрышты орнықты қатарларға биіктігі 15-20 сантиметр 
тауар төсемелеріне қойылады.

Қораптағы тұз қатарларының ені, ұзындығы, биіктігі қойма ерекшелігіне 
байланысты, сонымен қоса ыдыстың жай-күйіне (орнықтылығына) байланысты.

Ыдысқа салынған тұздың көгеруінің алдын алу үшін қатарларға қою кезінде 
қойма периметрі бойынша 0,5-0,7 метрлік, ал қатарлар арасында 0,4-0,5 метрлік 
өтетін жол қалдыру керек.»;

129-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«129. Əртүрлі сұрыпты жəне тартылған тұздар бөлек қойылады. Əр түрлі сұрыпты 

жəне тартылған тұздарды жазбасыз қоймаға қоюға рұқсат етілмейді. Əрбір тұз 
топтамасына қатарына орналастырылғаннан кейін қатарларға тағылатын қатар 
заттаңбасы жасалып қатарға немесе тұз үйіндісіне ілінеді, санын анықтайтын тиісті 
есебімен орналастыру схемасы көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 130-1-тармақпен толықтырылсын:
«130-1. Тұздың жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
133-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«133. Мыналарға рұқсат етілмейді:
1) дəмдеуіштерді су құбыры мен кəріз құбыры, жылытатын құралдар жанына қоюға;
2) қойма ғимараттарын дымқыл күні жəне бірден жаңбырдан кейін желдетуге;
3) дəмдеуіштерді химикаттармен жəне өткір иісті аңқитын азық-түлік немесе ма-

териалдармен бірге сақтауға болмайды.»;
мынадай мазмұндағы 133-1-тармақпен толықтырылсын:
«133-1. Дəмдеуіштердің жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
137-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«137. Томат пастасының жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
141-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«141. Сірке суының жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
146-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«146. Кептірілген картоптың жарамдылық мерзімдерін өндіруші белгілейді.»;
14-параграфтың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«14-параграф. Кептірілген көкөністер (МЕМСТ 32065)»;
147 жəне 148-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«147. Кептірілген көкөністер – көкөністі өңдеу арқылы алынған, бүтін немесе 

кесілген, белгіленген технологияға сəйкес дайындалған, оның жарамдылығын 
қамтамасыз ететін ылғалдың үлес салмағына жеткенше термиялық немесе ауада-
күн астында жəне басқа да əдістермен өңдеуден өткен көкөністерден алынған бүтін, 
кесілген немесе ұнтақ тəріздес өнім.

148. Кептірілген көкөністерді температурасы 25ºС-дан жоғары емес жəне 
салыстырмалы ауа ылғалдығы 75%-дан артық емес құрғақ, желдетілетін үй-жайларда 
сақтайды.»;

мынадай мазмұндағы 150-1, 150-2 жəне 150-3-тармақтармен толықтырылсын:
«150-1. Кептірілген көкөністерде нан қоры зиянкестерінің болуына, сондай-ақ нан 

қоры зиянкестерімен зақымданған шіріген немесе көгерген көкөністердің болуына 
жол берілмейді. 

150-2. Кептірілген көкөністерді қабылдау МЕМСТ 13341 бойынша жүргізіледі. 
Кептірілген көкөністердің əр топтамасына қоса берілетін сапа туралы сертификатта 
мыналар көрсетіледі: 

құжаттың нөмірі жəне оның берілген күні; 
өнімнің атауы; өндіруші-кəсіпорынның атауы жəне оның мекенжайы;
партияның нөмірі жəне тиелу уақыты; 
тұтынушы ыдыстың түрі жəне оның сыйымдылығы; 
буылған тұтынушы бірліктерінің саны; 
тұтынушы ыдыстағы өнімнің таза салмағы; 
өндірілген күні; 
сақтау шарттары; 
осы стандарттың белгісі; 
сəйкестікті растау туралы ақпарат. 
150-3. Кептірілген жемістер бос салғанда таза салмағы 25 кг аспайтындай 

мынадай түрде: 
МЕМСТ 19360 бойынша термиялық дəнекерленген қаптарға, соңынан көлік 

ыдысына герметикалық жауып;
МЕМСТ 10131 бойынша фанера жəшіктерге;
МЕМСТ 13511 бойынша гофрирленген картондарға;
МЕМСТ 9338 бойынша фанера барабандарға;
МЕМСТ 17065 бойынша орамды картон барабандарға буып түйіледі.»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Өнеркəсіп тауарлары»;
4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Жуу бұйымдары»;
4-тарауда:
мынадай мазмұндағы 184-1-тармақпен толықтырылсын:
«184-1. Қапшық-ішпекті барабандарға өнімді буып-түю кезінде температура 50ºС-

тан аспау керек. Ұзақ сақтауға арналған өнімдері бар барабандардың сыртқы беті 
антикаррозиялық жабынмен қорғалады.»;

198-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«198. Сақтау мерзімі: 
1) А маркалы – 3 ай;
2) Б маркалы – 6 ай;
3) Арнайы жұмсақ контейнерлерге буып-түйілгені дайындалған күнінен 

бастап – 5 жыл.
Ұзақ уақыт сақтауға арналған кальциленген техникалық соданы МКР-1,0 

С, ТШ 6-19-74, МКР-1,0 М ТШ 6-19-264 типті арнайы жұмсақ контейнерлерге 
буып-түйеді.»;

мынадай мазмұндағы 2-1-параграфпен толықтырылсын:
«2-1-параграф. Жуу ұнтағы (МЕМСТ 25644, МЕМСТ 32479)
198-1. Ұнтақтар жеңіл-активті заттардың, органикалық жəне бейорганикалық 

компоненттердің қоспалары болып табылады.
198-2. Ұнтақтар пайдалануы бойынша мынадай түрлерге бөлінеді:
мақта жəне зығыр маталардан жасалған өнімдерді жууға арналған ұнтақтар;
жасанды, синтетикалық, жүн жəне жібек маталардан жасалған өнімдерді жууға 

арналған ұнтақтар;
мақта, зығыр, синтетикалық маталардан, сондай-ақ аралас талшықты маталардан 

жасалған өнімдерді (табиғи жібектен жəне жүннен жасалған өнімдерден басқа) жууға 
арналған əмбебап ұнтақтар.

198-3. Жарамдылық мерзімі өнімнің рецептуралық құрамына қарай анықталады 
жəне өнімнің техникалық құжаттамаларында көрсетіледі.

Химиялық ағартқышы немесе (жəне) био қоспалары бар ұнтақтардың жарамдылық 
мерзімі дайындалған күнінен бастап 9 айдан кем емес.

Басқа ұнтақтардың жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Жарамдылық мерзімі шектелмеген өнімдер үшін техникалық құжаттамаларда 

өнімнің кепілді сақтау мерзімі белгіленеді.
198-4. Ұнтақтар буып-түйілген күйінде 35ºС-тан жоғары емес температурада жəне 

ауаның салыстырмалы ылғалдығы 95%-дан артық емес жағдайда өзінің қасиетін 
сақтайды. Ұнтақтар күн сəулесінің тікелей түсуінен қорғалады.

198-5. Қабылдау қағидалары МЕМСТ 32479 талаптарына сəйкес жүзеге 
асырылады.

198-6. Ұнтақтарды жабық, құрғақ, желдетілген қойма үй-жайларында қызу 
құрылғыларынан 1 метрден кем емес қашықтықта сақтайды. Ауаның ылғалдығы 
95%-дан аспайды.

198-7. Сақтау кезінде штабельдің биіктігі тасымалдау көліктік орауыш түріне 
байланысты заттың қауіпсіздігі мен сақталуын қамтамасыз ету жағдайына қарай 
анықталады.»;

215-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«215. Кір сабынның кепілді сақтау мерзімі дайындалған күнінен бастап 12 ай.»;
мынадай мазмұндағы 3-1-параграфпен толықтырылсын:
«3-1-параграф. Иіс сабын (МЕМСТ 28546)
215-1. Қатты иіс сабын негізгі тұтынушылық құрамына байланысты мынадай 

маркаларға бөлінеді: «Бейтарап» (Б), «Экстра» (Э), «Балаға арналған» (БА), «Жай» 
(Ж).

215-2. Қатты иіс сабынның əр маркасының жеке фирмалық атауы болады.
215-3. Қатты иіс сабын МЕМСТ 28546, технологиялық регламенттердің 

немесе инструкциялардың, сондай-ақ өнім дайындаушы бекіткен сабынның нақты 
маркасының рецептурасының жəне өзге де техникалық құжаттардың талаптарына 
сəйкес өндіріледі.

215-4. Қатты иіс сабынның қауіпсіздік талаптары МЕМСТ 28546 6-бөліміне 
сəйкес келеді.

215-5. Қатты иіс сабынды қабылдау МЕМСТ 790 бойынша жүргізіледі.
215-6. Қабылдау кезінде сабынның (кесектің) іс жүзіндегі салмағы көрсетілген 

салмақтан (шығару кезіндегі) МЕМСТ 28546, 5.1.8 бөлімінде қарастырылған норма-
дан кем емес жағдайда ауытқуы мүмкін.

215-7. Өндіруші-кəсіпорыннан тиелетін иіс сабынның əр топтамасына мынадай 
реквизиттер көрсетілген сапа туралы сертификат беріледі:

өндіруші-кəсіпорынның атауы, оның тауарлық белгісі жəне мекенжайы (заңды 
мекенжайы, мемлекеттің атауы);

атауы (маркасы жəне жеке фирмалық атауы);
өндірілген уақыты;
топтаманың салмағы (шығару кезінде көрсетілген) жəне орын саны;
топтаманың нөмірі жəне жөнелту уақыты;
осы стандартқа сəйкестігі туралы штамп;
сертификация туралы ақпарат (сертификацияны жүзеге асыратын мемлекеттер 

үшін);
осы стандарттың белгілері.
215-8. Қатты иіс сабынды жабық транспорт құралдарында барлық транспорт 

түрімен, сондай-ақ универсалды контейнерлерде тасымалдайды.
Ашық транспортпен тасымалдаған кезде қатты иіс сабынды атмосфералық жа-

уын-шашыннан қорғайды.
215-9. Қатты иіс сабынды құрғақ, жабық, жақсы желдетілетін үй-жайларда 

(қоймаларда белсенді түрде желдету қолданады) минус 5°С-дан кем емес 
температурада жəне ауаның салыстырмалы ылғалдығы 75%-дан артық емес 
жағдайда сақтайды. 

Өндіруші сақтау жағдайына байланысты қатты иіс сабынның сақтау мерзімін 
белгілейді.»;

5-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«5-тарау. Техникалық заттар»;

6-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«6-тарау. Залалсыздандыру жабдықтары»;
7-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«7-тарау. Жанар-жағар май материалдары»;
7-тарауда:
259-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«259. Сақтау.
Отынды мұнай өнімінің əсеріне, тауар түбіндегі кепілдікті суға, буға (немесе 

ыстық суға) төзімді, ішкі жабыны тоттанбайтын металл резервуарларда сақтайды. 
Автомобиль бензині мен мұнайды, металл резервуарларды пайдалану 

шарттарына байланысты қалқымалы шатыры немесе понтоны бар немесе газды 
бекіткішпен жабдықталған металл резервуарларда сақтаған дұрыс болып табылады. 

Авиациялық бензинді қалқымалы шатыры бар резервуарларда сақтауға тыйым 
салынады.

Бензинді күрделі жөндеуге дейін понтоны жəне газды бекіткіші жоқ жəне де ұзақ 
сақтайтын мекемелерде резервуарларда сақтау рұқсат етілген.

Əр түрлі маркалы мұнай мен мұнай өнімдерін шаң жəне атмосфералық ылғал 
түспейтін бөлек резервуарларда сақтау қажет.

Ұзақ сақтауға арналған мекемелердің резервуарынан басқа металл резервуарлар 
уақытылы тазартылып тұруы тиіс.

Мұнай өнімдерін резервуарларда сақтау кезінде, су дренажы құрылғысының 
конструкциясы қамтамасыз ететін тауар түбіндегі су көрсеткіші минималды 
көрсеткіштен асып кетпеуі керек.

Ыдыстағы мұнай өнімдерін тура күн сəулесі жəне атмосфералық ықпал түспейтін, 
шатырлы қоймаларда стеллаждарда, түпқоймаларда немесе сөрелерде сақтаған 
дұрыс. Мұнай өнімдері бар ыдыстарды қақпақшаларын төбеге қаратып қояды.

Картонға салынған жұмсақ жағармайларды түпқоймаларда, қақпақшаларын төбеге 
қаратып, ең көп дегенде үш қабат етіп жабық қоймаларда сақтайды.

Мұнай өнімдерін сақтау технологиясы мыналарды қамтамасыз етіледі:
1) белгіленген сақтау мерзімінде дайындалу кезіндегі мемлекеттік стандарттарға 

сəйкес өнім сапасының сақталуын жəне сол қалпында тұтынушыларға жеткізілуін;
2) мұнай өнімінің сан жағынан сақталуын жəне сақтау кезіндегі белгіленген табиғи 

кему нормаларына қарағанда шығындарды азайту.
Мұнай өнімдерінің есептік операцияларға арналған резервуарлар (қабылдау, 

сақтау, беру) міндетті түрде тексеріледі, калибровкадан өтеді.
Əр түрлі маркалы мұнай өнімдерін бір-бірінен бөлек сақтайды. Əр түрлі мұнай 

өнімдеріне арнайы резервуарлар топтамасын, құбырлар, сорғы, құйып алу бағандары, 
эстакадалар, жылытуға арналған құралдар бекітіледі.

Ұзақ мерзімге салынған мұнай өнімдерін 5 жыл аралықта сақтайды. Мұнай 
өнімдерінің сақтау мерзімін өндірілген ай мен жылдан бастап белгілейді.»;

263 жəне 264-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«263. Резервуардағы газды кеңістіктің қысымын жəне вакуумды тексеру үшін 

V-бейнелі сұйықты дифманометрді қолданады. 
264. Жылына екі рет (көктемде жəне күзде) тыныс жəне сақтандыру клапандарының 

реттелім жұмыстары жүргізіледі. Бұл ретте гидравликалық сақтандыру клапандарына 
жұмыс сұйықтығын құю жəне тұнбаларды төгіп тастау жұмыстары атқарылады. 
Күзгі мезгілде əр клапанда осы сұйықтықтың қату температурасы анықталады. 
Температурасы сол төңіректегі ең төмен ауа температурасынан төмен болуы тиіс.»;

284, 285 жəне 286-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«284. Л (жазғы) – қоршаған ауа температурасы минус 5оС жəне одан жоғарғы 

болғанда пайдалануға ұсынылады;
З (қысқы) - қоршаған ауа температурасы минус 25оС-ға дейін жəне одан жоғары 

(қату температурасы минус 25оС-ден жоғары емес) жəне минус 35оС-ға дейін (отынның 
қату температурасы минус 35оС-ден жоғары емес) болғанда пайдалануға ұсынылады;

А (арктикалық) - қоршаған ауа температурасы минус 45оС жəне одан жоғары 
болғанда пайдалануға ұсынылады;

Е (маусым аралық) – қоршаған ауа температурасы минус 15 оС жəне одан жоғары 
болғанда пайдалануға ұсынылады.

285. Дизель отыны күкірт мөлшеріне сəйкес мынадай экологиялық кластарға 
бөлінеді:

Күкірттің массалық үлесі мг/мк-ден артық емес
К1-2000;
К2-500;
К3-350;
К4-50;
К5-10.»; 
286. Отынның шартты көрсеткіштерінде мыналар көрсетіледі:
Л – маркасы үшін тұтану температурасы мен отынның экологиялық класы (ДТ-

Л-40-К3);
Е – маркасы үшін қату температурасы мен отынның экологиялық класы (ДТ-Е-

минус 15-К3);
З – маркасы үшін қату температурасы мен отынның экологиялық класы (ДТ-З-

минус 25-К3);
А – маркасындағы отынның экологиялық класы (ДТ-А-К3).»;
290-тармақ алып тасталсын;
8-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«8-тарау. Отын»;
9-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«9-тарау. Материалдар мен жабдықтар»;
9-тарау мынадай мазмұндағы 17-1-параграфпен толықтырылсын:
«17-1-параграф. Іштен жану қозғалтқышы бар дəнекерлеу агрегаты (МЕМСТ 2402)
486-1. Агрегаттар МЕМСТ 2402 талаптарына сəйкес жəне жұмыс сызбасы бойынша 

агрегаттың нақты түрінің техникалық талаптарына сəйкес өндіріледі.
486-2. Агрегаттар мынадай сенімділік қасиеттерге ие болады:
орташа моторесурс бірінші күрделі жөндеуге дейін карбюраторлы қозғалтқышты 

агрегаттар үшін 2500 сағаттан кем емес жəне дизельді агрегаттар үшін 4000 сағаттан 
кем емес;

орташа толық қызмет ету мерзімі – карбюраторлы қозғалтқышты агрегаттар үшін 
3 жылдан кем емес жəне дизельді агрегаттар үшін 4 жылдан кем емес.

Техникалық шартта агрегаттың нақты түріне қосымша күрделі жөндеуге дейінгі 
бекітілген ресурсы, бекітілген тоқтаусыз атқаратын жұмыс көлемі, сондай-ақ тоқтап 
қалу өлшемшарты жəне шекті жағдайлары көрсетіледі.

486-3. Агрегат конструкциясының қауіпсіздік талаптары МЕМСТ 12.2.007.8. 
бойынша.

486-4. Агрегаттардың МЕМСТ 2402 талаптарына сəйкестігін тексеру үшін өндіруші 
кəсіпорын қабылдау-тапсыру, мерзімді, үлгілі жəне біліктілік сынамаларын, сондай-ақ 
дəйектілік сынақтарын жүргізеді.

486-5. Агрегаттарды кез-келген транспорт түрімен, қолданыстағы əр транспорт 
түріне арналған жүктерді тасымалдау қағидасына сəйкес жүргізеді.

486-6. Өндіруші МЕМСТ 2402 жəне пайдалану туралы құжаттамаларда көрсетілген 
тасымалдау, сақтау жəне қолдану шарттарын сақтаған кезде агрегаттың МЕМСТ 2402 
талаптарына сəйкес екендігіне кепілдік беру қажет.»;

10-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«10-тарау. Төсек-орын жабдықтары жəне кереуеттер»;
10-тарау мынадай мазмұндағы 6-1-параграфпен толықтырылсын:
«6-1-параграф. Вафельді сүлгі (МЕМСТ 11027, МЕМСТ 7000)
520-1. Түкті, вафельді сүлгілер жəне дана өнім МЕМСТ 11027 талапта-

рына жəне белгіленген тəртіпте бекітілген техникалық сипаттамаға сəйкес 
келу қажет.

520-2. Түкті, вафельді сүлгілер жəне дана өнімді қабылдау қағидасы 
МЕМСТ 20566 бойынша.

520-3. Тоқыма материалдарды жабық транспорт құрылғыларында барлық транс-
порт түрімен, сондай-ақ қолданыстағы əр транспорт түріне арналған жүктерді тасы-
малдау қағидасына сəйкес əмбебап контейнерлерде тасымалдайды.

520-4. Буылған тоқыма материалдар өрт қауіпсіздігі қағидаларына сай, ласта-
нуды, механикалық зақымдалуды жəне күн шуағының түсуін болдырмайтын құрғақ, 
желдетілетін үй-жайларда сақталу қажет.

Тоқыма өнімдерді еденнен 20 см-ден кем емес қашықтықта төсеме бөренеде 
жəне стеллажда орналастырған жөн.»;

11-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«11-тарау. Киім»;
11-тарауда:
мынадай мазмұндағы 524-1 жəне 524-2-тармақтармен толықтырылсын:
«524-1. Өнім 5 °C-дан төмен емес жəне 40 °C-дан жоғары емес температурада, 

ауаның ылғалдығы 50-70% жағдайында қойма үй-жайларында сақталады жəне күн 
сəулесінің тікелей түсуінен жəне атмосфералық əсерден қорғалады.

524-2. Стеллаждың төменгі бөлігі мен еденнің арақашықтығы жəне қойманың ішкі 
қабырғасы мен өнімнің арақашықтығы 0,2 метрден кем емес, сыртқы қабырғадан 0,75 
метрден кем емес, шатырдан 1,0 метрден кем емес, жылыту құралынан 1 метр кем 
емес, стеллаждардың арасы 1,0 метрден кем емес болуы қажет.»;

528-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«528. Өнім 5 °C-дан төмен емес жəне 40 °C-дан жоғары емес температурада, 

ауаның ылғалдығы 50-70% жағдайында қойма үй-жайларында сақталады жəне күн 
сəулесінің тікелей түсуінен жəне атмосфералық əсерден қорғалады.

Стеллаждың төменгі бөлігі мен еденнің арақашықтығы жəне қойманың ішкі 
қабырғасы мен өнімнің арақашықтығы 0,2 метрден кем емес, сыртқы қабырғадан 0,75 
метрден кем емес, шатырдан 1,0 метрден кем емес, жылыту құралынан 1,0 метрден 
кем емес, стеллаждардың арасы 1,0 метрден кем емес болуы қажет.»;

538 жəне 539-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«538. Өнімдерді күйелерден, терітесерден, кілем қоңызынан сақтау үшін 

инсектицидтерді қолданылады.
539. Өнім атмосфералық жауын-шашыннан жəне топырақтың ылғалынан қорғалған 

жабық, таза, желдетілетін, жарық аз түсетін үй-жайларда сақталады. Күн сəулесі 
өнімге тікелей тимеуі керек. Аң терісінен жасалған өнімдер температурасы 0 жəне 
+8°С, ауаның салыстырмалы ылғалдығы 40%-65% аралығында сақталады. Оларды 
минус 20°С-дан плюс 30°С-ға дейінгі температурада жəне ауаның салыстырмалы 
ылғалдығы 40%-70%-да сақтауға рұқсат беріледі. Температурасы 23°С-дан немесе 
ауаның салыстырмалы ылғалдығы 65%-дан жоғары сақтаған кезде сақтау уақыты 6 
айдан аспау керек. Аң терісінен жасалған өнімдер жылыту жəне қыздыру жүйелерінен 
(құрылғыларынан) кем дегенде 1 метр қашықтықта сақталады. Буылған орындар 
мен қойманың сыртқы қабырғасының арақашықтығы 0,5 метрден кем болмайды.»;

мынадай мазмұндағы 4-1, 4-2, 4-3, 4-4 жəне 4-5 параграфтармен толықтырылсын:
«4-1-параграф. Резеңке етіктер (МЕМСТ 5375)
546-1. Етіктер аяқты судан қорғауға арналады, ал қышқыл сілтіге төзімді етіктер 

аяқты судан жəне əлсіз бейорганикалық қышқыл ерітінділерінен қорғауға арналады.
546-2. Етіктер технологиясы мен үлгілері бойынша белгіленген тəртіпте бекітілген 

МЕМСТ 5375 талаптарына сəйкес өндіріледі.
546-3. Етіктердің тысы резеңкеден, ішкі тоқыма астарынан жəне өкшесімен 

бірге резеңкелі бұдыр табаннан, ал балықшы етігі – желімдеу жəне қалыптау (етікті 
бедікпен бекіту үшін құлақшасымен немесе басқа да бөліктерімен бекіту) тəсілімен 
дайындалған резеңке мата жалғамасынан құралады.

Резеңке етіктердің қосымша жылулық ұлтарағы болуы қажет.
546-4. Етіктерді сақтау ОСТ 38.06371 бойынша жүзеге асырылады.
546-5. Өндіруші етіктің тасымалдау, сақтау жəне пайдалану шарттарын сақтаған 

жағдайда МЕМСТ 5735 талаптарына сəйкес келетініне кепілдік береді.
Етіктің кепілді сақтау мерзімі – 12 ай.
Параграф 4-2. Пима (МЕМСТ 18724)
546-6. Пима аяқ киімі қаптамасыз құрғақ, жақсы желдетілетін үй-жайларда сақталу 

қажет. Аяқ киімді қоймаландыру кезінде штабельдің биіктігі 1,5 м-ден аспауы қажет. 
Ағаш жəшіктерге салынған ағаштар үшін штабельдің биіктігін 1,8 метрге дейін 
үлкейтуге болады.

546-7. Ауаның кедергісіз кіруі үшін штабельдің табаны еденнің деңгейінен кем 
дегенде 0,2 метр биік болу қажет.

Параграф 4-3. Шұлық-носки бұйымдары (МЕМСТ 8541)
546-8. Шұлық-носки бұйымдары МЕМСТ 8541 талаптарына, техникалық 

сипаттамаларға, белгіленген тəртіпте бекітілген сыртқы түрі бойынша эталон үлгісіне 
сəйкес келуі қажет. 

546-9. Шұлық-носки бұйымдары аударылған сурет баспасымен, пигменттік 
баспасымен соның ішінде түрлі-түсті жолақтармен жəне өзге де біртегіс боялған, 
өрнектелген, тоқылған суреті тегіс боялған түрде шығарылады.

546-10. Өнімді күн сəулесінің тікелей түсуінен жəне атмосфералық жауын-
шашынның əсерінен қорғайтын жабық қойма үй-жайларында сақтайды.

546-11. Өнімді сатылымға шығарғанға дейін жеке немесе топтама ыдыстарда 
стеллаждарға орналастырып сақтайды.

546-12. Еденнен стеллаждың төменгі сөресіне дейінгі, ішкі жəне сыртқы 
қабырғадан өнімге дейінгі арақашықтық 0,2 м, жылыту құрылғыларынан өнімге 
дейінгі арақашықтық 1 метрден кем болмауы, стеллаждардың арасы 0,7 метрден 
кем болмауы қажет.

546-13. Өндіруші етіктің тасымалдау, сақтау жəне қолдану шарттарын сақтаған 
кезде МЕМСТ 8541 талаптарына сəйкестігіне кепілдік береді.

Параграф 4-4. Тоқыма бас киім (ГОСТ 33378)
546-14. Бас киімдер сыртқы түрі, конструкциясы, қолданылатын материалдары 

бойынша МЕМСТ 33378 талаптарына, модель жəне эталон үлгісінің белгіленген 
тəртіпте бекітілген техникалық сипаттамаға сəйкес келуі тиіс.

546-15. Бас киімдер мынадай түрлерге бөлінеді:
қажеттілігі бойынша: ерлерге, əйелдерге жəне балаларға арналған;
өндіру тəсілі  бойынша: тұрақты, жартылай тұрақты, пішілген жəне 

құрамдастырылған.
546-16. Дайын өнімді қабылдау – МЕМСТ 9173 бойынша жүзеге асырылады.
546-17. Өнімді тасымалдауды жабық транспорт құралдарында барлық транспорт 

түрімен, қолданыстағы əр транспорт түріне арналған жүктерді тасымалдау қағидасына 
сəйкес жүргізу қажет.

546-18. Өнімді күн сəулесінің тікелей түсуінен жəне атмосфералық жауын-
шашынның əсерінен қорғайтын жабық қойма үй-жайларында сақтайды.

546-19. Өнімді сатылымға шығарғанға дейін жеке немесе топтама ыдыстарда 
стеллаждарға орналастырып сақтайды.

546-20. Еденнен стеллаждың төменгі сөрсесіне дейінгі, ішкі жəне сыртқы 
қабырғадан өнімге дейінгі арақашықтық 0,2 метр, жылыту құрылғыларынан өнімге 
дейінгі арақашықтық 1м-ден кем болмауы, стеллаждардың арасы 0,7 метрден кем 
болмауы қажет.

Параграф 4-5. Ерлер ішкі киімі (МЕМСТ 31408)
546-21. Өнім МЕМСТ 31408 талаптарына жəне сыртқы түрі, моделі, кон-

струкциясы, өндірілуі жəне қолданатын материалы бойынша МЕМСТ 15.007 
бекітілген эталон үлгісіне жəне модельдің техникалық сипаттамасының та-
лаптарына сəйкес келеді.

546-22. Өнімді трикотажды тегіс матадан жəне кестелі тыс, шұбар немесе 
баспасуретті, біртегіс боялған, қайнатылған немесе ағартылған матадан дайындайды.

546-23. Дайын өнімдерді қабылдау – МЕМСТ 9173 бойынша жүзеге асырылады.
546-24. Өнімді тасымалдауды жабық транспорт құралдарында барлық транспорт 

түрімен, қолданыстағы əр транспорт түріне арналған жүктерді тасымалдау қағидасына 
сəйкес жүргізу қажет.

546-25. Өнімді күн сəулесінің тікелей түсуінен жəне атмосфералық жауын-
шашынның əсерінен қорғайтын жабық қойма үй-жайларында сақтайды.

546-26. Өнімді сатылымға шығарғанға дейін жеке немесе топтама ыдыстарда 
стеллаждарға орналастырып сақтайды.

546-27. Еденнен стеллаждың төменгі сөресіне дейінгі, ішкі жəне сыртқы 
қабырғадан өнімге дейінгі арақашықтық 0,2 метрден, жылыту құрылғыларынан өнімге 
дейінгі арақашықтық 1 метрден кем болмауы, стеллаждардың арасы 0,7 метрден 
кем болмауы қажет.»;

12-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

«12-тарау. Ыдыс (үлкен миска, шағын миска, саптыаяқ, қасық, асхана бачогы, 
асхана шəйнегі, ожау, плитаға қоятын бачок)»;

13-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«13-тарау. Электр жабдықтары мен байланыс құралдары»;
14-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«14-тарау. Арнаулы жəне автомобиль техникасы»;
14-тарауда:
1-параграфт тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-параграф. Автогрейдер (МЕМСТ 11030), Бульдозер (МЕМСТ 28771 

жəне МЕМСТ 29295), Əмбебап экскаватор (МЕМСТ 26980 жəне МЕМСТ 
16469), Шнекороторлық қар тазартқыш (МЕМСТ 15840 жəне МЕМСТ 23080), 
Автосамосвал 10, 15, 20, 25 тонна (МЕМСТ), 25 тонна жəне 25 тоннадан жоғары 
кран автомобилі (МЕМСТ 22827, МЕМСТ 21398, МЕМСТ 1575), Жүк автомобилі 
(МЕМСТ 21398, МЕМСТ Р 52280), Жүк тасығышы бар трейлер (МЕМСТ 2349, 
МЕМСТ 12105), Жолаушылар автобусы (МЕМСТ 27815), Автоцистерна 
(МЕМСТ 9218)»;

707, 708, 709, 710, 711 жəне 712-тармақтар мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«707. Осы норматив автогрейдердің, бульдозердің, əмбебап экскаватордың, 
вахталық автомобильдің, шнекороторлық қар тазартқыштың, 10, 15, 20, 25 тонна 
автосамосвалдың, 25 тонна жəне 25 тоннадан жоғары кран автомобилінің, 
жүк автомобилінің, жүк тасығышы бар трейлердің, жолаушылар автобусының, 
автоцистернаның (бұдан əрі – машиналар) жалпы сақтау қағидаларын 
белгілейді.

708. Машиналарды жабық үй-жайларда немеме шатырдың астында сақтайды. 
Машиналарды консервация, герметизация жəне қоймада сақталуы қажет құрамдас 
бөліктерді шешкен жағдайда ашық жабдықталған алаңда сақтауға рұқсат беріледі.

709. Машинаны ұзақ уақытқа сақтауға қоюдың алдында оның жай-күйін, 
машинаның комплектілігін жəне өндіруші пломбасының сақталғанын тексеру қажет.

710. Раманың қисаюынан жəне пневматикалық дөңгелектің пішінінің 
өзгеруін болдырмау үшін машинаны көлденең қалпында тіреуіштерге орна-
ту керек. Шина мен тіреу бетінің арақашықтығы 8 см-ден кем болмауы тиіс.

711. Ашық алаңда сақтаған кезде агрегаттың жəне тораптың ішкі 
қуыстарына атмосфералық жауын-шашын кіруі мүмкін бақылау саңылаулары, 
бактың құйма шытындары, мотордың шығару түтіктері жəне саңылауларының 
қақпақтармен, тығындармен, суға төзімді жабысқақ ленталармен немесе өзге 
де арнайы құралдармен нықтап жабу керек, сондай-ақ тентпен жабады жəне 
уақытша шатыр орнатады.

712. Аккумулятор батареялары ажыратылуы тиіс. Электролиттің деңгейі 
мен тығыздығы өндірушінің сілтемесіне сəйкес келу керек. Машинаны 1 ай-
дан артық сақтаған жағдайда аккумулятор батареяларын машинадан шешіп, 
арнайы үй-жайға сақтауға қойған жөн.

Аккумулятор батареяларын сақтау кезінде электролиттің тығыздығын 
ай сайын тексеріп отырады жəне қажет жағдайда қуаттауды жүргізеді.»;

мынадай мазмұндағы 712-1 жəне 712-2-тармақтармен толықтырылсын:
«712-1. Жанармайдың, майлайтын заттардың, гидравликалық сұйықтықтың 

жəне салқындатқыш сұйықтықтың бактағы мөлшері өндірушінің сілтемесіне сəйкес 
келуі тиіс.

712-2. Ұзақ уақыт сақтаудағы машиналардың жай-күйін мерзімді түрде бақылап 
тұрады. Бақылауға машиналардың сыртқы түрі, қозғалтқыш пен агрегаттың жұмыс 
қабілеті жатады. 

Қозғалтқыш пен агрегаттың жұмыс қабілетін əр 6 ай сайын қысқы жəне жазғы 
уақытта бақылап отырады, бұл ретте «Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
органдарға арналған жанар-жағармай материалдары шығыстарының жəне автокөлікті 
күтіп ұстауға арналған шығыстардың нормаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 11 тамыздағы № 1210 қаулысына сəйкес ұзақ 
сақтаудағы автомобильді сол жерде (қозғалтқышты қосуын) сынап көру үшін отын 
шығысы қозғалтқыш жұмысының 1 сағатына белгіленеді жəне автомобильдің 25 
км жүрісінің отын шығысы нормасына теңеледі. Бақылау нəтижесі «Автомобиль 
мен арнайы техникалардың техникалық жай-күйін тексеру журналына» енгізіледі.»;

2, 3 жəне 4-параграфтар алып тасталсын;
6, 7 жəне 8-параграфтар алып тасталсын;
10, 11 жəне 12-параграфтар алып тасталсын;
823-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«823. «КАМАЗ» базасындағы «Тазасу-М» жылжымалы құрылғысы ауаның 

салыстырмалы ылғалдығы 40-70% шамасында жəне плюс 5ºС-ден төмен емес 
температурада таза, желдетілетiн, жылытылмайтын үй-жайларда сақталуы тиіс.»;

832-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«832. «ГАЗ» базасындағы «Тазасу-М» жылжымалы құрылғысы ауаның 

салыстырмалы ылғалдығы 40-70% шамасында жəне плюс 5ºС-ден төмен емес 
температурада таза, желдетілетiн, жылытылмайтын үй-жайларда сақталуы тиіс.»;

15-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«15-тарау. Тіршілікті қамтамасыз ету құралдары»;
15-тарау мынадай мазмұндағы 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27 жəне 28-параграфтармен толықтырылсын:
«13-параграф. Тіс пастасы (МЕМСТ 7983)
932. Тіс пастасы крем, гель немесе паста түрінде шығарылады. Гигиеникалық 

жəне емдеу-профилактикалық тіс пасталары болып бөлінеді.
933. Тіс пастасы МЕМСТ 7983 талаптарына сəйкес, белгіленген тəртіпте келісілген 

технологиялық регламент жəне рецептуралар бойынша өндірілуі қажет. 
934. Тіс пастасының сақталуын қамтамасыз ететін тұтынушы ыдысқа буып-түйеді.
935. Пастаның əрбір бумадағы салмағы техникалық құжаттамаларда бекітілген 

массаға сəйкес келу тиіс жəне 200 грамнан аспауы қажет. Бекітілген массадан 5% 
ауытқуға рұқсат беріледі.

936. Тіс пасталарын МЕМСТ 29188.0 талаптары бойынша қабылдайды.
937. Тіс пасталары жабық транспорт құралдарында барлық транспорт түрімен, 

қолданыстағы əр транспорт түріне арналған жүктерді тасымалдау қағидасына сəйкес 
тасымалданады.

938. Тіс пастасы жабық қойма үй-жайларында 0 ºС-дан кем емес жəне 25ºС-дан 
жоғары емес температурада сақталады.

939. Пастаны күн сəулесінің тікелей əсері бар жəне жылыту құрылғыларына жақын 
жерде сақтауға болмайды.

940. Өндіруші кəсіпорын тасымалдау жəне сақтау шарттарын сақтаған жағдайда 
тіс пасталарының МЕМСТ 7983 талаптарына сəйкес екеніне кепілдік береді.

941. Тіс пастасының əрбір нақты атауының жарамдылық мерзімін өндіруші 
кəсіпорын белгілейді.

14-параграф. Тіс щеткасы (МЕМСТ 6388, МЕМСТ 28660)
942. Тіс щеткасы МЕМСТ 6388 жəне конструкциясы, моделінің жəне эталон 

үлгісінің белгіленген тəртіпте бекітілген техникалық сипаттамасының талаптарына 
сəйкес өндірілуі тиіс.

943. Тіс щеткасы мынадай түрлерге бөлінеді:
мақсаты бойынша: тіс жууға, тіс арасындағы кеңістіктерді жууға, алмалы протездерді 

жууға арналған;
жас ерекшелігі бойынша: мектепке дейінгі балаларға, мектеп жасындағы балаларға, 

ересектерге арналған;
қаттылық деңгейі бойынша: жұмсақ – Ж, орташа қатты ОҚ, қатты – Қ;
жұмыс бөлігінің материалы бойынша: табиғи қылшықтан, синтетикалық талшықтан 

жасалған;
қолдану орны бойынша; үй жағдайына, жол жағдайына (жолға арналған) арналған.
944. Таңбалау жəне қаптау – МЕМСТ 28660 бойынша.
945. Тіс щеткалары жабық транспорт құралдарында барлық транспорт түрімен, 

қолданыстағы əр транспорт түріне арналған жүктерді тасымалдау қағидасына сəйкес 
тасымалданады.

946. Өнімді автомобильді транспортпен пакетсіз, картон қораптарымен немесе 
жəшік поддондарындағы бумалармен МЕМСТ 19848 бойынша тасымалдауға рұқсат 
беріледі.

947. Тіс щеткасы желдетілетін жабық қойма үй-жайларында химиялық құрамы 
бар активті заттар жоқ жылыту құрылғыларынан 1 м-ден кем емес қашықтықта 
штабельдерге орнатылған стеллаждарда немесе жəшіктерде сақталуы қажет.

15-параграф. Дəретхана қағазы (МЕМСТ Р 52354, МЕМСТ 6658)
948. Өнімді МЕМСТ Р 52354 талаптарына сəйкес жəне нақты өнімнің не-

месе өнім тобының техникалық құжаттамаларына (технологиялық регламент, 
техникалық сипаттама жəне т.б.) жəне белгіленген тəртіпте бекітілген эталон 
үлгісінің талаптарына сəйкес өндіреді.

949. Өнімді тасымалдау – МЕМСТ 6658 бойынша кез келген жабық транспорт 
түрімен, қолданыстағы əр транспорт түріне арналған жүктерді тасымалдау қағидасына 
сəйкес жүргізіледі. Тасымалдау шарты – МЕМСТ 15150 5-тобы бойынша.

950. Қағаздан немесе картоннан жасалған өнімді бумаларға немесе 
жəшіктерге буып-түйеді.

951. Бумаларға немесе жəшіктерге салынған өнімдерді жылыту 
құрылғыларынан 1 метрден кем емес қашықтықта, атмосфералық жауын-ша-
шыннан жəне топырақ ылғалынан қорғалған жабық үй-жайларда сақталады.

952. Мұқаба қақпағы немесе таспалы материалдан жасалған мұқабасы 
бар өнімдер өндірушіде жəне тұтынушыда минус 25 ºС-дан төмен емес тем-
пературада сақталуы тиіс.

16-параграф. Қол жуғыш
953. Қол жуғышты сақтауды дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау шарттарына 

сəйкес жүзеге асырады.
17-параграф. Керосин шамы
954. Керосин шамын сақтауды дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау шарттарына 

сəйкес жүзеге асырады.
18-параграф. Дəнекерлеу шамы
955. Дəнекерлеу шамын сақтауды дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау 

шарттарына сəйкес жүзеге асырады.
19-параграф. Болатты дəнекерлеуге жəне балқытуға арналған электрод
956. Болатты дəнекерлеуге жəне балқытуға арналған электродты сақтауды 

дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау шарттарына сəйкес жүзеге асырады.
20-параграф. Сым шеге
957. Сым шегені сақтауды дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау шарттарына 

сəйкес жүзеге асырады.
21-параграф. Газ электр дəнекерлеуге арналған маска
958. Газ электр дəнекерлеуге арналған масканы сақтауды дайындаушы (өндіруші) 

ұсынған сақтау шарттарына сəйкес жүзеге асырады.
22-параграф. Компрессор
959. Компрессорды сақтауды дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау шарттарына 

сəйкес жүзеге асырады.
23-параграф. Биодəретхана
960. Биодəретхананы сақтауды дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау шарттарына 

сəйкес жүзеге асырады.
24-параграф. Суға арналған консольды сыртқа тепкіш сорғы
961. Суға арналған консольды сыртқа тепкіш сорғыны сақтауды дайындаушы 

(өндіруші) ұсынған сақтау шарттарына сəйкес жүзеге асырады.
25-параграф. Қапсырмалар
962. Қапсырмаларды сақтауды дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау шарттарына 

сəйкес жүзеге асырады.
26-параграф. Жатар қаптар
963. Жатар қаптарды сақтауды дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау шарттарына 

сəйкес жүзеге асырады.
27-параграф. Шұлғаулық мата
964. Шұлғаулық матаны сақтауды дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау 

шарттарына сəйкес жүзеге асырады.
28-параграф. Жөргек
965. Жөргекті сақтауды дайындаушы (өндіруші) ұсынған сақтау шарттарына сəйкес 

жүзеге асырады.».
2) «Мемлекеттік материалдық резервтен материалдық құндылықтарды шығаруға 

нарядтар беру нысанын жəне қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 747 бұйрығында 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12516 болып тіркелген, 
2015 жылғы 31 желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

1-қосымша осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген Мемлекеттік материалдық резервтен материалдық 

құндылықтарды шығаруға нарядтар беру қағидаларында:
1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тарауда:
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Нарядтар беруді Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 

министрлігі Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті (бұдан əрі − Комитет) 
мемлекеттік материалдық резервтен материалдық құндылықтарды жаңартуға 
байланысты (оның ішінде, материалдық құндылықтардың сапалық жай-күйі мен 
техникалық регламент талаптарына жəне стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттарға 
сəйкестігі бойынша сараптама жүргізу үшін, басқа мемлекеттік органдардың балансына 
беру үшін, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 13-бабының 5-тармағына сəйкес мемлекеттік материалдық 
резервтен материалдық құндылықтарды шығару кезінде), қарызға беру тəртібімен 
жəне броньнан шығару тəртібімен шығару кезінде жүзеге асырады.»;

3-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
«Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасы Заңының 13-бабының 5-тармағына сəйкес жаңарту тəртібімен 
материалдық құндылықтарды шығару кезінде нарядтар беру мемлекеттік сатып 
алу туралы шарт жəне иеліктен шығарылатын материалдық құндылықтардың шарт 
талаптарында көзделген құны толық төленгенін растайтын құжат негізінде жүзеге 
асырылады.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік материалдық резервтен материалдық құндылықтарды 

шығаруға нарядтар беру мерзімдері»;
2-тараудың 10-тармағы мынадай мазмұндағы төртінші бөлікпен толықтырылсын:
«Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан 

Республикасы Заңының 13-бабының 5-тармағына сəйкес жаңарту тəртібімен 
материалдық құндылықтарды шығару кезінде наряд мемлекеттік сатып алу туралы 
шарт талаптарында көзделген иеліктен шығарылатын материалдық құндылықтар 
құнының толық төленгенін растайтын құжат Комитетке келіп түскеннен кейін 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде беріледі.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік материалдық резервтен материалдық құндылықтарды 

шығаруға нарядтар беру тəртібі».
2. Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 

Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті заңнамада белгіленген тəртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 

қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми 
жариялау жəне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 

2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігінің Заң департаментіне беруді қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы 
қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының Қорғаныс жəне 
аэроғарыш өнеркəсібі министрінің м.а.  М.НҰРҒОЖИН

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрінің 
2018 жылғы 27 ақпандағы №31/НҚ бұйрығына

қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 
2015 жылғы 30 қарашадағы №747 бұйрығына

1-қосымша

Нысан

Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі министрлігінің 
Мемлекеттік материалдық резервтер комитеті

Мемлекеттік материалдық резервтен материалдық құндылықтарды шығаруға
№ ___ наряд

20 жылғы « _____ » ___________

Кімге_______________________________________________________________

Мекенжайы_________________________________________________________
Жүк жіберуші________________________________________________________
Жүк алушы _________________________________________________________

Төменде көрсетілген мемлекеттік материалдық резервтің материалдық құндылықтар

Р/с
№

Материалдық 
құндылықтардың 

атауы
Өлшем 
бірлігі Мөлшері Бірлік үшін бағасы, 

теңге
Сомасы, 

теңге

Сомасы (жазбаша) оның ішінде ҚҚС теңге.
Шығару: жаңартуға байланысты (оның ішінде: «Мемлекеттік сатып алу туралы» 

2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабының 
5-тармағына сəйкес, сараптама жүргізу үшін, басқа мемлекеттік органдардың 
балансына беру үшін), қарызға беру тəртібімен, броньнан шығару тəртібімен жүргізіледі 
(керегінің астын сызыңыз).

Материалдық құндылықтарды шығаруға негіздеме:_________________________
Материалдық құндылықтарды шығару мерзімі (тендерлік комиссияның шешімі 

негізінде жаңартуға байланысты жəне мемлекеттік материалдық резервтің 
номенклатурасы өзгерген кезде броньнан шығару тəртібімен материалдық 
құндылықтарды шығару кезінде)

___________________________________________________________________
Ескертпе: Бұл ретте материалдық құндылықтарды алушы сатып алу-сату шартының 

қолданылу мерзімі аяқталғанға дейін материалдық құндылықтарды шығаруға құқылы. 
Осы жағдайда Комитет шарт талаптарына сəйкес айыппұл санкцияларын есептейді.

Нарядқа қол қоюға уəкілетті адамдар:
_______________________     __________________________      ____________
             (лауазымы)           (Т.А.Ə.) (бар болған жағдайда)             (қолы)

_______________________     __________________________      ____________
             (лауазымы)           (Т.А.Ə.) (бар болған жағдайда)             (қолы)
_______________________     __________________________      ____________
             (лауазымы)           (Т.А.Ə.) (бар болған жағдайда)             (қолы)

Мөрдің орны

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 13 
наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16556 болып енгізілді.

 «ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан       №250        Алматы қаласы 

«Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды 
жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы
28 сәуірдегі №154 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңдарына сəйкес, Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерін жетілдіру жəне валюталық операциялар туралы хабарлау тəртібін 
нақтылау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ: 

1. «Қазақстан Республикасында валюталық операцияларды жүзеге асыру 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 28 сəуірдегі № 154 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7701 тіркелген, 2012 жылғы 25 тамызда «Егемен Қазақстан» 
газетінде № 551-556 (27629) жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

қаулыда:
преамбула мынадай редакцияда жазылсын:
««Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, 

«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы жəне «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне валюталық реттеу жəне валюталық 
бақылау мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2012 жылғы 
6 қаңтардағы Қазақстан Республикасының заңдарына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің басқармасы қаулы етеді:»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасында валюталық операция-
ларды жүзеге асыру қағидаларында:

58-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«58. Жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің экспорты (импорты) бойын-

ша төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдарын жүргізген кезде резиденттің 
хабарлауы талап етілмейді. Уəкілетті банк резидент-клиенттердің көрсетілген 
төлемдері жəне (немесе) ақша аударымдары бойынша ай сайын, есепті кезеңнен 
кейінгі айдың 20-на дейін (қоса алғанда) Ұлттық Банктің орталық аппаратына осы 
Қағидаларға 2-қосымшада белгіленген нысан бойынша есепті ұсынады. Төлем 
карточкаларын пайдалана отырып жүзеге асырылған валюталық операциялар 
бойынша төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары резиденттен осындай 
төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат келіп түскен кезеңдегі 
есепке кіргізіледі.

Резиденттің тіркеу куəлігі, хабарлама туралы куəлік берілген валюталық шарт 
шеңберінде жүзеге асырылатын жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің экспорты 
(импорты) бойынша төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары туралы ақпарат 
осы Қағидалардың 34-тармағына сəйкес, ал келісімшарттың есептік нөмірі алынған 
валюталық шарт шеңберінде жүзеге асырылатындар бойынша Экспорттық-импорттық 
валюталық бақылауды жүзеге асыру қағидаларына сəйкес ұсынылады.

Ұлттық Банк валюталық операцияларды жүргізудің мəн-жайларын нақтылау 
мақсатында резиденттен валюталық шарттың көшірмесін сұратады.

Резидент-жеке тұлғаның жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің экспортымен 
(импортымен) байланысты жəне осы Қағидалардың 12-тармағына сəйкес жүргізілген 
төлемдері жəне (немесе) ақша аударымдары туралы хабарламаны уəкілетті банк 
Ұлттық Банктің орталық аппаратына осы Қағидалардың 13-тармағына сəйкес жібереді.»;

66-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«66. Жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алумен байланысты төлемдерді 

жəне (немесе) ақша аударымдарын жүргізген кезде резидент-жеке тұлғаның хабар-
лауы талап етілмейді. Уəкілетті банк Ұлттық Банктің орталық аппаратына көрсетілген 
төлемдер жəне (немесе) ақша аударымдары бойынша ай сайын, есепті кезеңнен 
кейінгі айдың 20-на дейін (қоса алғанда), осы Қағидаларға 2-қосымшада белгіленген 
нысан бойынша хабарлайды.

Резидент-жеке тұлғаның жылжымайтын мүлікке меншік құқығын сатып алумен бай-
ланысты жəне осы Қағидалардың 12-тармағына сəйкес жүргізілген төлемдері жəне (не-
месе) ақша аударымдары туралы хабарламаны уəкілетті банк Ұлттық Банктің орталық 
аппаратына осы Қағидалардың 13-тармағына сəйкес жібереді.»;

1-қосымшада:
«Бұзушылық бойынша № ______ карточка» нысанын толтыру бойынша нұсқауларда: 
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Коды 23-жолда валюталық заңнаманы бұза отырып жүргiзiлген валюталық 

операция бойынша валюта кодының ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды жəне 
қорларды белгiлеуге арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішiне 
сəйкес əріппен берілген белгісі көрсетiледi.»;

2-қосымшада:
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Валюталық операциялар бойынша 

ақша төлемі жəне (немесе) аударымдары туралы есеп» нысанын толтыру бойынша 
түсіндірмеде:

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Есептің 3-18-бағандары Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 14365 тіркелген «Экономика секторларының жəне төлемдер белгілеу 
кодтарын қолдану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 203 қаулысымен бекітілген Экономика 
секторларының жəне төлемдер белгілеу кодтарын қолдану қағидаларына (бұдан əрі – 
№ 203 қағидалар) сəйкес айқындалатын кодтарды пайдаланыла отырып, ақша аударуға 
(алуға) арналған төлем құжатының негізінде толтырылады.

8 жəне 14-бағандарда елдің атауы ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 «Елдердің жəне 
олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерінің аттарын ұсыну үшін кодтар. 
1-бөлік. Елдердің кодтары» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес 
көрсетіледі.

16-бағанда төлем валютасының үш таңбалы коды ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-
2012 «Валюталарды жəне қорларды белгiлеуге арналған кодтар» Қазақстан 
Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес көрсетіледі. 

18-бағанда ақша жөнелтуші (алушы) төлем құжатында көрсеткен төлем белгілеу 
коды көрсетіледі.»;

3-қосымшада:
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Валюталық операциялар бойынша жеке 

тұлғалар жүзеге асырған ақша төлемі жəне (немесе) аударымдары туралы есеп» ны-
санын толтыру бойынша түсіндірмеде:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«6. 2, 3, 7, 10, 13, 14 жəне 15-бағандар ақша аударуға (алуға) арналған төлем 

құжатының негізінде № 203 қағидаларға сəйкес айқындалатын кодтар пайдаланыла 
отырып толтырылады.»;

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«12. 9-бағанда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 

14336 тіркелген «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-ақ 
банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы 
корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 31 тамыздағы № 209 
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі мен банктер, сондай-
ақ банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар арасындағы 
корреспонденттік қатынастарды белгілеу қағидаларында көзделген уəкілетті банктің 
коды немесе оның филиалының коды қойылады. Егер жеке тұлғаның төлеміне жəне 
(немесе) ақша аударымына уəкілетті банктің филиалында қызмет көрсетілсе, банк 
филиалының коды көрсетіледі.

10-бағанда ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды жəне қорларды белгiлеуге 
арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес төлем 
валютасының үш таңбалы коды көрсетіледі.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. 13-бағанда 6-бағанда көрсетілген белгісіне («жөнелтілген» немесе «алынған» 

немесе «алу») қарай бенефициар немесе ақша жөнелтуші немесе ақша алу елінің коды 
ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 «Елдердің жəне олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелері 
бірліктерінің аттарын ұсыну үшін кодтар. 1-бөлік. Елдердің кодтары» Қазақстан 
Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес қойылады.»;

4-қосымшада:
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Тіркеу куəліктері, хабарлама туралы 

куəліктер берілген валюталық шарттар бойынша жүзеге асырылған ақша төлемі 
жəне (немесе) аударымдары туралы есеп» нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:

6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. 2-бағанда осы Қағидаларға сəйкес Ұлттық Банк берген тіркеу куəлігінің, хабар-

лама туралы куəліктің нөмірі көрсетіледі.
3-10-бағандар ақша аударымына (алуға) арналған төлем құжатының негізінде № 

203 қағидаларға сəйкес айқындалатын кодтарды пайдалана отырып толтырылады.
9-бағанда ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге 

арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес төлем 
валютасының үш таңбалы коды көрсетіледі.»;

9-қосымшада:
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Валюталық шарт бойынша міндеттемелерді 

орындау туралы есеп» нысанын толтыру бойынша түсіндірмеде:
7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Егер міндеттемені орындау ақша түрінде жүзеге асырылатын болса, онда 

3-бағанда төлем мақсатының коды көрсетіледі, 4-баған толтырылмайды, ал 
5-11-бағандарда № 203 қағидаларға сəйкес айқындалатын кодтарды пайдалана оты-
рып ақша аударуға (алуға) арналған төлем құжаты негізінде ақша жөнелтуші, ақша 
бенефициары, төлем күні, төлем валютасы, төлем валютасының мың бірлігінде төлем 
сомасы көрсетіледі.

10-бағанда ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 «Валюталарды жəне қорларды белгілеуге 
арналған кодтар» Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес төлем 
валютасының үш таңбалы коды көрсетіледі.»;

9-2-қосымшада:
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Банк резидент еместерден тартқан 
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қаржылай қарыздарды игеру жəне оларға қызмет көрсету туралы есеп» нысанын 
толтыру бойынша түсіндірмеде:

12-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Баланстық шоттың нөмірі Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 14804 тіркелген «Екінші деңгейдегі банктердің, Қазақстанның Даму 
Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне 
қаржы секторына шолуды қалыптастыруға арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі 
нұсқаулықты бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2016 жылғы 26 желтоқсандағы № 316 қаулысымен бекітілген Екінші деңгейдегі 
банктердің, Қазақстанның Даму Банкінің жəне ипотекалық ұйымдардың Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкіне қаржы секторына шолуды қалыптастыруға 
арналған мəліметтерді ұсынуы жөніндегі нұсқаулыққа сəйкес толтырылады.»;

10-қосымшада:
Əкімшілік деректерді жинауға арналған «Жарғылық капиталға қатысу, бағалы 

қағаздармен жəне туынды қаржы құралдарымен операциялар бойынша есеп» ныса-
нын толтыру бойынша түсіндірмеде:

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. 1-кестенiң 2 жəне 6-бағандары № 203 қағидаларға сəйкес толтырылады.
1-кестенің 5 жəне 8-бағандары жəне 2-кестенің 9-бағаны ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-

2016 «Елдердің жəне олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелері бірліктерінің аттарын 
ұсыну үшін кодтар. 1-бөлік. Елдердің кодтары» Қазақстан Республикасының ұлттық 
жіктеуішіне сəйкес толтырылады.

1-кестенің 13-бағаны жəне 2-кестенің 7-бағаны ҚР ҰЖ 07 ISO 4217-2012 
«Валюталарды жəне қорларды белгілеуге арналған кодтар» Қазақстан 
Республикасының ұлттық жіктеуішіне сəйкес толтырылады.».

2. Төлем балансы жəне валюталық реттеу департаменті (Қасымжанова Г.З.) 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

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

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы 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 О.А. Смоляковқа жүктелсін.

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

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Министр __________ Д. Абаев 
 201__ жылғы «___» _________ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі
Министрдің міндетін атқарушы
__________ А.Əжібаев
 2018 жылғы 15 қаңтар 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне 
даму министрлігі
Министрдің м.а. __________ Р. Скляр
2018 жылғы 5 қаңтар 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Министр __________ Б. Сұлтанов
2018 жылғы 17 қаңтар 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі
Министр __________ Қ. Əбдірахманов
2018 жылғы 2 ақпан 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Министр __________ Т. Сүлейменов
201__ жылғы «___» _________

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі
Министрдің міндетін
атқарушы __________ H. Дəленов 
2018 жылғы 23 ақпан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 7 
наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16537 болып енгізілді.

5) жеке қаржы активі – жалпы баланстық құны есепті күні қаржылық есептіліктің 
деректеріне сəйкес меншікті капиталдың 0,2% (нөл бүтін оннан екі пайызынан) асатын, 
бірақ кемінде елу миллион теңге болатын қаржы активі немесе өзара байланысты 
тұлғаға қойылатын талапты білдіретін қаржы активі. 

Қаржы ұйымының қаржы активін жеке активке жатқызуға арналған қосымша 
өлшемшарттарды осы тармақшада көзделген өлшемшарттарға қосымша белгілеуіне 
жол беріледі. 

Қаржы ұйымының қаржы активінің жалпы баланстық құнының меншікті капиталға 
өзге, бірақ меншікті капиталдың 0,2% (нөл бүтін оннан екі пайызынан) аспайтын 
арақатысын анықтауға жол беріледі;

6) контрагент – шарт бойынша қаржы ұйымы болып табылмайтын, осы шарт бой-
ынша провизиялар (резервтер) қалыптастыратын тұлға;

7) кредиттік-құнсызданған қаржы активі – 9 «Қаржы құралдары» халықаралық 
қаржылық есептік стандарттың (бұдан əрі – 9 ХҚЕС) өлшемшарттарына сəйкес келетін 
құнсыздану белгілері анықталған қаржы активі;

8) кредиттік скоринг – қарыз алушының кредитке қабілеттілігін сапалық жəне 
сандық сипаттамаларға негізделген бағалау;

9) қаржы активінің амортизациялық құны – минус борыштың негізгі сомасының 
есебіне төлемдер, плюс/минус тиімді пайыздық мөлшерлеме əдісін пайдалана отырып 
есептелген дисконттың/сыйлықақының жинақталған амортизациясының шамасы 
бастапқы тану кезінде қаржы активі бағаланатын жəне зиянға арналған бағалау 
резервін есептей отырып түзетілген сома;

10) қаржы активінің жиынтық баланстық құны – қаржы активінің зиянға арналған 
бағалау резервінің көлеміне түзетілгенге дейінгі амортизацияланған құны;

11) қарызды қайта құрылымдау – төменде аталған жағдайлардың кез келгеніне 
сəйкес қарыз алушының (қоса қарыз алушының) қарызға қызмет көрсету бойынша 
орын алып отырған немесе күтілетін қиындықтарын шешу мақсатында қарыз шартың 
тəртібін жəне талаптарына кез келген өзгерту: 

қарыз бойынша төлемдер кестесін өзгерту, оның ішінде негізгі борышты жəне 
(немесе) сыйақыны өтеу үшін қарыз бойынша төлемдер бойынша жеңілдік кезеңін 
беру не ұзарту; қарыз мерзімін келесі ұзарту; қарыз бойынша бір немесе одан көп 
төлемді кейінге қалдыру; қарыз бойынша негізгі борышты жəне (немесе) сыйақыны 
есептен шығару немесе кешіру; сыйақы бойынша мерзімі өткен төлемдерді 
капиталдандыру; сыйақы бойынша мерзімі өткен берешекті капиталдандыра отырып 
қарыз валютасын бір валютадан басқасына өзгерту (конвертациялау);

қаржы ұйымындағы, оның ішінде басқа қаржы ұйымдарындағы қарыз бойынша 
мерзімі өткен берешекті төлеу үшін жаңа қарыз беру;

қарыз бойынша мерзімі өткен берешек болған жағдайда кредиттік лимитті ұлғайту; 
қарыз бойынша сыйақы мөлшерлемесін төмендету;
қарыз алушының қаржы ұйымына берілген кепіл мүлкі есебінен берешек сомасын 

өтеу нəтижесінде қарыз бойынша берешекті төмендету;
12) негізделген жəне расталатын ақпарат – кемінде бес жыл кезеңдегі өткен 

оқиғалар, ағымдағы сапалық жəне сандық көрсеткіштер жəне болашақтағы 
экономикалық сапалық жəне сандық көрсеткіштердің болжамдары туралы ақпаратты 
қоса алғанда, аса көп шығынсыз немесе күш салмай есепті күнгі жағдай бойынша 
негізделген түрде қолжетімді болып табылатын ақпарат. Кемінде бес жыл кезеңдегі, 
есепті күнгі жағдай бойынша негізделген түрде қолжетімді болып табылатын ақпарат 
болмаған кезде қаржы ұйымына неғұрлым қысқа кезеңдегі ақпаратты кейіннен 
кемінде бес жыл кезеңдегі өткен оқиғалар туралы ақпаратты жинақтау шартымен 
пайдалануына рұқсат етіледі. Жеке қаржы активтері бойынша соңғы үш жылдағы не 
қаржы ұйымы операциялық қызметті үш жылдан аз жүзеге асырған жағдайда одан 
аз кезеңдегі контрагенттің қаржылық жай-күйінің мониторингі негізінде болжамдық 
ағындарды құруға жол беріледі;

13) провизиялар (резервтер) – қаржы активінің амортизацияланған құны бойынша 
жəне басқа да жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша есепке алынатын қаржы 
активтері бойынша күтілетін жəне орын алып отырған кредиттік зиян үшін құрылатын 
бағалау резерві, сондай-ақ міндеттемелердің талаптары бойынша күтілетін кредиттік 
зиянға қатысты бағалау міндеттемесі;

14) сатып алынған немесе құрылған кредиттік-құнсызданған қаржы активі – 
бастапқы тану сəтінде құнсыздану туралы растама болған, сатып алынған немесе 
құрылған қаржы активі;

15) уəкілетті орган – Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
16) шартты міндеттемелер – бұл өтелмеген, кепілдік берумен шығарылған немесе 

расталған ықтимал міндеттемелер; 
17) ішкі рейтингтік модель – қарыз алушының кредитке қабілеттілігін бағалау 

моделі. 

2-тарау. Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы 

заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру 
3. Провизиялар (резервтер) 9 ХҚЕС-ке жəне Қазақстан Республикасының 

бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына 
сəйкес құрылады.

4. 9 ХҚЕС-ке жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық 
есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес құрылған провизиялар (ре-
зервтер) бойынша шығыстар Қағидаларға сəйкес уəкілетті органмен келісілген 
Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесі негізінде айқындалады. 

5. Қаржы активтер шартты міндеттемелер біртекті жəне жеке болып жіктеледі.
Жеке қаржы активтері бойынша провизиялар (резервтер) əрбір жеке қаржы активі 

бойынша бөлек есептелінеді.
Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне сəйкес құнсыздану 

белгілері жоқ жеке қаржы активтері бойынша Провизияларды (резервтерді) есептеу 
əдістемесінде белгіленген кредиттік тəуекелдің жалпы сипаттамалары бойынша 
топтастырылу жүзеге асырылады жəне провизиялар (резервтер) Провизияларды 
(резервтерді) есептеу əдістемесінде белгіленген тəртіпке сəйкес есептелінеді.

Біртекті қаржы активтері, шартты міндеттемелер Провизияларды (резервтерді) 
есептеу əдістемесінде айқындалған кредиттік тəуекелдің жалпы сипаттамалары 
негізінде топтастырылады.

6. Кредиттік тəуекелдің өзгеруіне жəне қаржы активтері бойынша құнсыздану 
белгілерінің болуына байланысты провизиялар (резервтер):

1) Қағидалардың 8-тармағына сəйкес он екі айлық күтулі кредиттік зиянға тең 
сомада;

2) Қағидалардың 9-тармағына сəйкес қаржы активі бойынша бүкіл мерзімге күтулі 
кредиттік зиянға тең сомада;

3) Қағидалардың 14-тармағына сəйкес қолда бар кредиттік зиянға тең сомада 
қалыптастырылады.

7. Қаржы активін, шартты міндеттемені бастапқы тану кезінде жəне бағалау күні 
(бірақ тоқсан сайын кемінде бір рет) жеке қаржы активтері, шартты міндеттемелер 
ретінде жіктелген қаржы активтері, шартты міндеттемелер бойынша жеке негізде 
жəне біртекті қаржы активтері, шартты міндеттемелер ретінде жіктелген қаржы 
активтері, шартты міндеттемелер бойынша топтастырылған негізде қаржы активінің, 
шартты міндеттеменің қолданылуының күтулі мерзімі ішінде дефолттың басталу 
тəуекелі айқындалады. 

8. Егер есепті күнгі жағдай бойынша Қағидалардың 7-тармағын ескере отырып 
есептелген қаржы активі, шартты міндеттеме бойынша кредиттік тəуекел бастапқы 
тану сəтінен бастап айтарлықтай ұлғаймаса, қаржы ұйымы осы қаржы активі, шартты 
міндеттеме бойынша провизиялардың (резервтердің) мөлшерін есепті күннен бастап 
он екі айлық күтулі кредиттік зиянға тең сомада бағалайды.

9. Есепті күнгі жағдай бойынша қаржы ұйымы, егер Қағидалардың 7-тармағын еске-
ре отырып есептелген дефолттың басталу тəуекелін қамтитын кредиттік тəуекел осы 
қаржы активі, шартты міндеттеме бойынша бастапқы тану сəтінен бастап айтарлықтай 
ұлғайса, қаржы активі, шартты міндеттеме бойынша провизиялардың (резервтердің) 
мөлшерін бүкіл мерзім үшін күтулі кредиттік зиянға тең сомада бағалайды.

10. Кредиттік тəуекелдің ұлғаюы мынадай түрде айқындалады:
1) Қағидалардың 7-тармағына сəйкес есептелген қаржы активі бойынша 

дефолттың басталу тəуекелін бастапқы тану күнгі дефолттың басталу тəуекелімен 
салыстыру арқылы қаржы активінің күтулі қолданылу мерзімі ішінде дефолттың 
басталу тəуекелінің өзгеруі бағаланады;

2) шамадан тыс шығындар мен күштерсіз қолжетімді дəлелді жəне расталған 
ақпарат талданады, ол бастапқы тану сəтінен бастап кредиттік тəуекелдің 
айтарлықтай ұлғаюын көрсетеді.

Жеке қарыздар бойынша кредиттік тəуекелдің айтарлықтай ұлғаюы төменде 
аталған бір немесе бірнеше жағдайдың болуы болып табылады:

1) белгіленген қаржы активі немесе қолданылудың осындай күтулі мерзімі бар 
осындай қаржы активтері үшін кредиттік тəуекелдің сыртқы нарықтық көрсеткіштерінің 
айтарлықтай өзгеруі;

2) контрагенттің ішкі немесе сыртқы кредиттік рейтингінің нақты немесе күтулі 
(дəлелді жəне расталған ақпарат негізінде) төмендеуі не ішкі мақсаттар үшін кредиттік 
тəуекелді талдау үшін пайдаланылатын кредиттік скоринг бойынша контрагенттің 
рейтингінің азаюы; 

3) контрагент үшін шартта көзделген жоспарлы төлемдерді жүзеге асыруға 
экономикалық ынталандыруды ұсынатын міндеттеме немесе кепілдіктер мен 
тетіктер сапасы бойынша қамтамасыз ету құнының айтарлықтай өзгеруі, олар, күтіп 
отырғандай, контрагент үшін шартта көзделген жоспарлы төлемдерді жүзеге асыруға 
экономикалық ынталандыруды азайтады немесе өзгеше түрде дефолттың басталу 
ықпалдылығына əсер етеді;

4) төлемдердің күнтізбелік отыз күннен жəне одан астам мерзімі өткен мерзімінің 
болуы;

5) 9 ХҚЕС-ке сəйкес келетін жəне Провизияларды (резервтерді) есептеу 
əдістемесінде көзделген кредиттік тəуекелдің айтарлықтай ұлғаюының өзге де 
белгілері. 

Кредиттік тəуекелді ұлғайтудың маңыздылығы Қағидалардың талаптарын ескере 
отырып, Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінде белгіленеді.

11. Қаржы активі (қаржы активтері) бойынша күтілетін кредиттік зиян кредиттік 
зиянды бағалау мүмкіндігін ескере отырып сараланған, яғни қаржы активінің (қаржы 
активтерінің) бүкіл күтілетін қолданыс мерзімі ішінде барлық толық алынбаған 
ақшаның келтірілген құны болып табылады. 

Қаржы активі (қаржы активтері) бойынша күтілетін кредиттік зиян Қағидаларға 
1-қосымшаға сəйкес күтілетін кредиттік зиянды есептеу формуласы бойынша 
есептеледі жəне төмендегілерді: 

1) ықтимал нəтижелердің диапазонын бағалау арқылы белгіленген, ықтималдығы 
ескерілген бейтарап жəне сараланған соманы;

2) ақшаның уақытша құнын;
3) шамадан тыс шығындарсыз немесе күш-жігерсіз есепті күнде қолжетімді 

болатын болжамды макроэкономикалық ақпаратты қоса алғанда, өткен оқиғалар, 
ағымдағы сапалы жəне сандық көрсеткіштер жəне болашақ экономикалық сапалы 
жəне сандық көрсеткіштердің болжамы туралы негізделген жəне расталған ақпаратты 
көрсететін тəсілмен бағаланады.

Қаржы ұйымының Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес күтілетін кредиттік зиянды 
есептеу формуласында көзделген көрсеткіштер Провизияларды (резервтерді) есеп-
теу əдістемесіне сəйкес осы тармақтың бірінші жəне екінші бөліктерінің талаптарына 
сəйкес келген жағдайда күтілетін кредиттік зиянды есептеу формуласын өзгертуіне 
жəне (немесе) толықтыруына жол беріледі.

12. Қаржы активі ( қаржы активтері) бойынша кредиттік зиян шартта көзделген 
қаржы ұйымына шарт бойынша тиесілі ақша ағындары мен қаржы ұйымы алуды күтіп 
отырған ақша ағындары арасындағы келтірілген соманы білдіреді. 

13. Он екі айлық күтілетін кредиттік зиян Қағидалардың 2-қосымшасына сəйкес он 
екі айлық күтілетін кредиттік зиянды есептеу формуласы бойынша есептеледі жəне 
бүкіл мерзімі ішіндегі күтілетін кредиттік зиянның бір бөлігі болып табылады жəне 
осындай дефолттың болу ықтималдығын ескере отырып сараланған, дефолт есепті 
күннен кейін он екі ай ішінде (не егер қаржы активінің күтілетін қолданыс мерзімі он 
екі айдан кем болса, неғұрлым қысқа кезең ішінде) болған кезде орын алатын ақшаны 
толық алмауды білдіреді.

Қаржы ұйымының Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес он екі айлық күтілетін кредиттік 
зиянды есептеу формуласында көзделген көрсеткіштер Провизияларды (резервтерді) 
есептеу əдістемесіне сəйкес осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптарына сəйкес кел-
ген жағдайда он екі айлық күтілетін кредиттік зиянды есептеу формуласын өзгертуіне 
жəне (немесе) толықтыруына жол беріледі.

14. Сатып алынған немесе құрылған кредиттік құнсызданған қаржы активі бо-
лып табылмайтын, есепті күндегі жағдай бойынша жеке кредиттік құнсызданған 
қаржы активі бойынша кредиттік зиян қаржы активінің жалпы баланстық құны мен 
қаржы активі бойынша бастапқы тиімді пайыздық мөлшерлемені пайдалана отырып 
дисконтталған болашақ ақша ағындарының келтірілген құны арасындағы айырма 
ретінде бағаланады. 

Болашақ ақша ағындарының келтірілген құны Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес 
болашақ ақша ағындарының келтірілген құны формуласы бойынша есептеледі.

15. Кредиттік құнсызданған қаржы активі контрагент қаржы активінің жалпы 
баланстық құнының провизияларды (резервтерді) қалыптастыру күні қаржы активі 
кредиттік құнсызданған қаржы активтері санатына өткен кездегі берешек сомасына 
тең немесе одан төмен деңгейге дейін төмендеуіне əкелетін берешекті өтеген жəне 
бағалау күні Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінде белгіленген қаржы 
активінің құнсыздану белгілері негізінде құнсыздануды объективті түрде растайтын 
оқиғалар болмаған жағдайда, кредиттік тəуекелдің айтарлықтай ұлғаю белгілері бар 
қаржы активтері санатына өтеді.

Кредиттік тəуекелдің айтарлықтай ұлғаю белгілері бар қаржы активі контр-
агент қаржы активінің жалпы баланстық құнының провизияларды (резервтерді) 
қалыптастыру күні қаржы активі кредиттік тəуекелдің айтарлықтай ұлғаю белгілері 
бар қаржы активтері санатына өткен кезде берешек сомасына тең немесе одан 
төмен деңгейге дейін төмендеуіне əкелетін берешекті өтеген жəне провизияларды 
(резервтерді) қалыптастыру күні кредиттік тəуекелдің айтарлықтай ұлғаюы болмаған 
жағдайда, Қағидалардың 8-тармағына сəйкес провизиялар (резервтер) он екі айлық 
күтілетін кредиттік зиянға тең сомада қалыптастырылатын қаржы активтері сана-
тына өтеді. 

16. Жеке қаржы активі бойынша құнсызданудың объективті растамасы болып та-
былатын төмендегі бір немесе бірнеше оқиғалардың болуы бағаланады:

1) контрагенттің айтарлықтай қаржылық қиындықтары туралы негізделген жəне 
расталған ақпараттың болуы;

2) контрагенттің негізгі борыш жəне (немесе) сыйақы бойынша күнтізбелік алпыс 
күннен асатын мерзімі өткен берешектің болуы;

3) қарызды контрагенттің соңғы он екі ай ішінде бір жəне одан көп рет қаржылық 
қиындықтарына байланысты қайта құрылымдау;

4) банктік жəне өзге операцияларды жүргізуге лицензиядан айыру не тоқтата 
тұру туралы ақпаратты, сондай-ақ контрагенттің еңбек қызметінің немесе кəсіпкерлік 
қызметінің болмауы туралы ақпаратты қоса алғанда, контрагентке Провизияларды 
(резервтерді) есептеу əдістемесіне сəйкес айқындалатын айтарлықтай материалдық 
зиян келтірген немесе оған өзінің қызметін жалғастыруға мүмкіндік бермейтін 
төтенше жəне (немесе) өзге де жағдайлар туралы негізделген жəне расталған 
ақпараттың болуы; 

5) негізделген жəне расталған ақпарат негізінде контрагенттің банкроттыққа 
ұшырауының, қайта ұйымдастырылуының жəне (немесе) контрагенттің қаржылық 
жай-күйін нашарлатуы мүмкін сот қарауына тартылуының жоғары ықтималдығы 
туралы негізделген жəне расталған ақпарат;

6) контрагенттің қайтыс болуы;
7) 9 ХҚЕС-те көзделген жəне Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінде 

белгіленген өзге де оқиғалар.
17. Күтілетін кредиттік шығындарды есептеу кезінде қаржы ұйымы екі жылдан 

кем емес кезеңде кепіл мүлікті сату туралы растайтын ақпаратты ескереді. Күтілетін 
кредиттік шығындарды есептеу үшін кепіл мүлкін сату туралы растайтын ақпарат 
болмаған кезде қаржы ұйымы өтімділік коэффициенттерін қамтамасыз ету құнына 
мынадай тəртіпте қолданады:

1) тұрғын жəне (немесе) коммерциялық жылжымайтын мүлік, оның ішінде жер 
телімдері түріндегі қамтамасыз ету – 0,7;

2) көлік құралдары түріндегі қамтамасыз ету – 0,5;
3) жабдық, тауар-материалдық құндылықтар, сатуға дайын өнім түріндегі 

қамтамасыз ету – 0,4;
4) екінші деңгейдегі банк не Қазақстан Республикасының Standard & Poor’s 

агенттігінің тəуелсіз рейтингінен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің біреуінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлға не квазимемлекеттік 
сектор субъектісі берген кепілдіктерді қоспағанда, жеке жəне (немесе) заңды 
тұлғалардың кепілдіктері түріндегі қамтамасыз ету – 0;

5) мүлік түріндегі, оның ішінде болашақта келіп түсетін ақша түріндегі қамтамасыз 
ету – 0;

6) өтімділігі жоғары бағалы қағаздар түріндегі қамтамасыз ету – 0,95;
7) екінші деңгейдегі банк; Қазақстан Республикасының Standard & Poor’s 

агенттігінің тəуелсіз рейтингінен төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің біреуінің ұқсас деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлға; квазимемлекеттік 
сектор субъектісі берген кепілдіктер түріндегі қамтамасыз ету – 1;

8) ақша түріндегі қамтамасыз ету – 1.
Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілмеген, олар бойынша екі жылдан кем 

емес кезеңде кепіл мүлікті сату туралы растайтын ақпарат жоқ қамтамасыз етудің 
өзге де түрлері бойынша қаржы ұйымының күтілетін кредиттік шығындарды есептеу 
кезінде Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінде көзделген қамтамасыз 
ету құнына өтімділік коэффициенттерін, бірақ 0,7-ден аспайтын мөлшерде қолдануға 
рұқсат беріледі. Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінде көзделмеген 
қамтамасыз ету түрлері бойынша нөлге тең өтімділік коэффициенті қолданылады.

18. Шартты міндеттемелер бойынша күтілетін кредиттік шығындар қаржы ұйымы 
қаржы құралын ұстаушыдан, борышкерден не кез келген басқа тараптан алуды күтетін 
сомаларды шегергенде, қаржы құралын ұстаушы көтеретін кредиттік шығындарды 
оған өтейтін күтілетін төлемдерді білдіреді. Бұл тармақ активтері жеке негізде 
бағаланатын қарсы агенттердің шартты міндеттемелеріне қатысты қолданылады. 

19. Есепті күні сатып алынған немесе құрылған кредиттік-құнсызданған қаржы 
активі (қаржы активтері) бойынша қаржы ұйымы шығынға бағалау резерві ретінде 
тек барлық мерзімге күтілетін кредиттік шығындардың өзгерістерін бастапқы кезде 
таныған сəттен бастап жинақталғандарын ғана таниды. 

Мерзімі үш жылдан асатын жəне өтелуі бір мезгілде негізгі борыштың 50%-нан 
(елу пайызынан) астам жəне сыйақының 50%-нан (елу пайызынан) астам қарыздар 
қарыздың соңғы жылы жүзеге асырылып, сатып алынған немесе құрылған кредиттік-
құнсызданған қаржы активтеріне жатады. Мұндай қарыздар өзара байланысты 
тараптардың не өзара байланысты тараптардың міндеттемелері бойынша үшінші 
тұлғалардың пайдасына берілген қаржы активі ретінде танылады. 

20. Қарыздар бойынша провизиялардың (резервтердің) сомаларын анықтау 
қорытындысы бойынша салық кезеңінің соңында корпоративтік табыс салығы бойын-
ша қаржы ұйымы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша провизиялардың 
(резервтердің) мөлшері жөніндегі тіркелімді жылына бір реттен көп емес толтырады.

Салық кезеңі ішінде корпоративтік табыс салығы бойынша қаржы ұйымы 
Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша провизиялардың (резервтердің) 
мөлшері жөніндегі тіркелімді электрондық түрде толтырады жəне сақтайды 
жəне мемлекеттік органдардың сұратуы бойынша қағаз жəне электрондық 
тасымалдағыштарда ұсынады. 

21. Қаржы ұйымы əрбір есепті күні қаржы активі жəне шартты міндеттеме бойын-
ша провизиялардың (резервтердің) мөлшерін бағалайды. 

22. Есепті күні есептелген Қағидаларға сəйкес құрылған провизиялар (резервтер) 
мөлшерін қаржы ұйымы əрбір айдың соңғы жұмыс күнінен кешіктірмей бухгалтерлік 
есепте жəне қаржылық есептілікте көрсетеді.

23. Кредиттік-құнсызданған қаржы активтерінің санатына жатқызылған қаржы 
активтері жəне 9 ХҚЕС-ке бастапқы өткен кезде кредиттік тəуекелдің айтарлықтай 
ұлғаюы орын алған қаржы активтері бойынша Қағидаларға сəйкес құрылатын 
провизиялардың (резервтердің) жиынтық мөлшері 39 «Қаржы құралдары: тану жəне 
өлшеу» халықаралық қаржылық есептілік стандартына сəйкес осы қаржы активтері 
бойынша провизиялардың (резервтердің) жиынтық деңгейінен асады немесе оған 
тең болады. 

3-тарау. Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесі
24. Қаржы ұйымы Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесін Қағидаларға 

сəйкес əзірлейді.
Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесі, сондай-ақ Провизияларды 

(резервтерді) есептеу əдістемесіне енгізілетін өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды қаржы ұйымының атқарушы органы бекітеді.

Банктік жəне өзге де операцияларды жүргізуге лицензияны Қағидалар қолданысқа 
енгізілген күннен кейін алған қаржы ұйымдары банктік жəне өзге де операцияларды 
жүргізуге лицензия алған күннен бастап бір ай ішінде Провизияларды (резервтерді) 
есептеу əдістемесін əзірлейді жəне бекітеді.

25. Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне мыналар кіреді:
1) қаржы ұйымының провизиялардың (резервтердің) мөлшерін айқындау бары-

сына қатысатын құрылымдық бөлімшелерінің, олардың функционалдық міндеттері 
сипаттала отырып, сондай-ақ қаржы ұйымының құрылымдық бөлімшелерінің өзара 
іс-əрекет етуі бизнес-процестерінің тізбесі;

2) қаржы активінің құнсыздану, оның ішінде төтенше жағдай жəне (немесе) өзге де 
жағдайлар салдарынан қарсы агентке келтірілген айтарлықтай материалдық зиянды 
айқындайтын белгілерінің нақты тізбесі;

3) қаржы активтерін, шартты міндеттемелерді жеке қаржы активтеріне, шартты 
міндеттемелерге жатқызудың қаржы ұйымы белгілейтін өлшемшарттары жəне оларды 
айқындау жəне есеп айырысуларын белгілеу тəртібінің толық сипаттамасы;

4) қаржы активтерін, шартты міндеттемелерді кредиттік тəуекелдің жалпы сипат-
тамалары бойынша топтастыру өлшемшарттары;

5) біртекті жəне жеке қаржы активтері, қамтамасыз етілген, сол сияқты қамтамасыз 
етілмеген шартты міндеттемелер бойынша провизиялар (резервтер) мөлшерін 
айқындаудың, оның ішінде дисконтымен қарыз сатудың маңыздылығы айқындалған 
дефолт ықтималдығын есептеудің егжей-тегжейлі тəртібі, дефолт болған жағдайда 
залал деңгейінің, тəуекелге ұшырағыш дефолт талаптарының, болашақ ақша 
ағындарының келтірілген құнын дисконттау факторының, болашақ ақша ағындары 
болжамының, қамтамасыз ету құнына өтімділік коэффициентінің жəне күтілетін 
жəне (немесе) бар кредиттік шығындарды есептеуге қатысатын басқа да құраушы 
формулалардың жан-жақты тəртібі; 

6) провизиялар (резервтер) мөлшерін есептеу кезеңділігі;
7) кредит тəуекелі ұлғайған жəне (немесе) азайған жəне қарсы агенттің ықтимал 

банкрот болуын жəне қайта ұйымдастырылуын бағалаған кезде кредит тəуекелінің 
айтарлықтай ұлғаюын айқындау өлшемшарттары; 

8) дефолтты айқындау жəне дефолттың туындау тəуекелін айқындау (есептеу) 
тəртібі; 

9) күтілетін кредиттік шығындардың ықтимал сценарийлерінің диапазонына тал-
дау жүргізу тəртібі;

10) күтілетін кредиттік шығындар бағаланатын кезеңді айқындау тəртібі;
11) қарсы агенттің айтарлықтай қаржылық қиындықтарын нақты айқындау жəне 

оларды белгілеу (есептеу) тəртібі;
12) кредиттік шығындарды бағалаған кезде пайдаланылатын статистикалық жəне 

макроэкономикалық ақпараттың дереккөздері;
13) провизияларды (резервтерді) есептеу кезінде пайдаланылатын статистикалық 

ақпаратты жинау тəртібі.
Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінде осы тармақтың бірінші 

бөлігінде көзделген толық емес тізбелерді жəне (немесе) ақпаратты айқындауға жол 
берілмейді.

Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінде көрсетілмеген өзге 
дереккөздерге, құжаттарға, ақпараттарға жəне (немесе) негіздемелерге сілтемелерді 
Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінде пайдалануға жол берілмейді.

26. Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар енгізу мына бір немесе бірнеше негіз бойынша жүзеге асырылады:

1) қаржы ұйымының провизиялардың (резервтердің) мөлшерін айқындау барсына 
қатысатын құрылымдық бөлімшелерінің Провизияларды (резервтерді) есептеу 
əдістемесінде көрсетілген тізбесін жəне олардың функционалдық міндеттерін өзгерту;

2) бекітілген Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінің халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес келмеуі;

3) Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінің талаптарына сəйкес 
есептелген провизиялардың (резервтердің) шығындардың нақты сомаларына сəйкес 
келуіне жүргізілген тестінің нəтижелері;

4) статистикалық жəне макроэкономикалық деректердің дереккөздерінің оларды 
болашақта қолдануға мүмкін болмайтындай өзгеруі (болашақта алуға мүмкін болмау);

5) қаржы активтерінің, шартты міндеттемелердің қаржы ұйымы стратегиясының 
өзгеруіне байланысты кредиттік тəуекелдің ұқсас сипаттамалары бойынша 
топтастыруының өзгеруі; 

6) провизияларды (резервтерді) нақты есептеудің артуы жəне олардың мөлшерін 
айқындау, оның ішінде оларды автоматтандыру тəртібінің жақсаруы.

27. Қаржы ұйымы қаржы ұйымының атқарушы органы бекіткен Провизияларды 
(резервтерді) есептеу əдістемесінің көшірмесін жəне (немесе) Қағидаларға 5-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне енгізілген 
өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты қаржы ұйымының 
атқарушы органы Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесін жəне (немесе) 
Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды бекіткен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей уəкілетті 
органға ұсынады.

Қаржы ұйымының атқарушы органы бекіткен Провизияларды (резервтерді) есептеу 
əдістемесін жəне (немесе) Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды қарау нəтижелері бойынша уəкілетті 
орган Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінің көшірмесін жəне (немесе) 
Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Провизияларды (резервтерді) 
есептеу əдістемесіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар туралы ақпаратты алған 
күннен бастап күнтізбелік алпыс күннен кешіктірмей қаржы ұйымына Қағидаларға 
6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Провизияларды (резервтерді) есептеу 
əдістемесіне жəне (немесе) Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне 
өзгерістерге жəне (немесе) толықтыруларға ескертулердің болмауы немесе болуы 
туралы хабарлама жібереді.

Банк қызметі мəселелері бойынша бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру 
барысында уəкілетті орган қаржы ұйымына Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне жəне (немесе) 
Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне өзгерістерге жəне (немесе) 
толықтыруларға ескертулердің болмауы немесе болуы туралы хабарлама жібереді.

Қаржы ұйымы уəкілетті органның ескертулерін уəкілетті органның осы тармақтың 
екінші жəне үшінші бөліктерінде көзделген хабарламаларында айқындалған 
мерзімдерден кешіктірмей жояды.

Қағидалардың 26-тармағында көзделген бір немесе бірнеше негіз бойынша 
өзгертуге жəне (немесе) толықтыруға жататын Провизияларды (резервтерді) есептеу 
əдістемесінің ережелері қаржы ұйымы уəкілетті органның ескертулерін жойғанға дейін, 
сондай-ақ оны халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасының 
талаптарына сəйкес келтіргенге дейін қолданылмайды.

28. Уəкілетті орган салық органдарының сұратуы бойынша осындай сұрату 
алынған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Провизияларды (резервтерді) 
есептеу əдістемесінің, оған өзгерістердің жəне (немесе) толықтырулардың келісілген 
көшірмелерін, сондай-ақ уəкілетті органның берілген ескертулері туралы ақпаратты 
ұсынады.

29. Салықтық тексеру жүргізу кезінде уəкілетті орган салық органының сұратуы 
бойынша сұратуды алған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қағидаларға 
6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Провизияларды (резервтерді) есептеу 
əдістемесіне жəне (немесе) Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне 
өзгерістерге жəне (немесе) толықтыруларға ескертулердің болмауы немесе болуы 
туралы хабарламаны ұсынады.

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне 
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік тура-

лы заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар 
(резервтер) құру қағидаларына

1-қосымша

Күтілетін кредиттік шығынды есептеу формуласы 

E C L  = PD*LGDt*EADt*Dt, мұндағы 

PD – дефолттың ықтималдылығы (%);
LGDt – дефолт жағдайындағы залалдың деңгейі (%);
EADt – дефолт тəуекеліне ұшыраған талаптар;
Dt – дисконттау факторы; 
t – қаржы активі бойынша ақша ағындары болжанатын кезең.

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 

заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларына 
2-қосымша

Он екі айға күтілетін кредиттік шығынды есептеу формуласы 

ECL = PD12*LGDt*EADt*Dt, мұндағы

PD12 – дефолттың ықтималдылығы (%);
LGDt – дефолт жағдайындағы залалдың деңгейі (%);
EADt – дефолт тəуекеліне ұшыраған талаптар;
Dt – дисконттау факторы; 
t – қаржы активі бойынша ақша ағындары болжанатын кезең.

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 

заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларына 
3-қосымша

Болашақ ақша ағындарының келтірілген құнының формуласы

, 
мұнда 
PV - болашақ ақша ағындарының келтірілген құны;
CF - болашақ ақша ағындарының болжамы;
r - пайыздың тиімді мөлшерлемесі;
t – қаржы активі бойынша ақша ағындары болжанатын жылдар саны.

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 

заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларына 
4-қосымша

Нысан
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Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне 
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен 

қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар 
(резервтер) құру қағидаларына 

5-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне енгізілген өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар туралы ақпарат 

Есепті кезең: Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесінде көрсетілген 
күннен бастап

Индекс: Ф1-БВУ
Кезеңділігі: жоқ

Кім ұсынады: банктер (акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке 
тиесілі ұлттық даму институты болып табылатын банкті есепке алмағанда) жəне банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 

Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 

Ұсыну мерзімі: банктің атқарушы органы (акцияларының бақылау пакеті ұлттық 
басқарушы холдингке тиесілі ұлттық даму институты болып табылатын банкті есепке 
алмағанда) жəне банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым 
Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне енгізілген өзгерістер жəне (немесе) 
толықтыруларды бекіткен күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірмей 
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ақпаратқа қол қоюға уəкілетті тұлға
______________________________________________________________

 (лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы) 

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсініктеме осы 
нысанға қосымшада келтірілген.

Провизияларды (резевтерді) есептеу əдістемесіне енгізілген өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар туралы ақпарат нысанына 

қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды толтыру жөнінде түсіндірме

Провизияларды (резевтерді) есептеу əдістемесіне енгізілген өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар туралы ақпарат

 1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Провизияларды (резевтерді) есептеу 

əдістемесіне енгізілген өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар туралы ақпарат» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру жөніндегі бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2. Нысанды банк (акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдинг-
ке тиесілі ұлттық даму институты болып табылатын банкті қоспағанда) жəне банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан əрі – 
қаржы ұйымы) Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу кезінде толтырады. 

3. Нысанды толтыру кезінде қолданылатын өлшем бірлігі мың теңгемен белгіленеді. 
Бес жүз теңгеден аз сома нөлге дейін дөңгелектенеді, ал бес жүз теңгеге тең жəне 
одан көп сома мың теңгеге дейін дөңгелектенеді. 

4. Нысанға қаржы ұйымының ақпаратқа қол қоюға уəкілетті адамы қол қояды. 

2-тарау. Нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме
5. 2-бағанды толтыру кезінде Провизияларды  (резевтерді) есептеу əдістемесінің 

өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілетін құрылымдық элементі көрсетіледі.
6. 3-бағанда Провизияларды  (резевтерді) есептеу əдістемесі құрылымдық 

элементінің өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілгенге дейінгі редакциясы 
көрсетіледі.

7. 4-бағанда Провизияларды  (резевтерді) есептеу əдістемесі құрылымдық 
элементінің өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілгеннен кейінгі редакция-
сы көрсетіледі. 

8. 5-бағанда Провизияларды  (резевтерді) есептеу əдістемесіне өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізу қажеттілігінің негіздемесі көрсетіледі. 

9. 6-бағанда Провизияларды (резевтерді) есептеу əдістемесіне енгізілген 
өзгерістердің жəне (немесе) толықтырулардың нəтижесінде провизиялар (резервтер) 
мөлшерінің өзгеруін есептік бағалау деректері көрсетіледі. 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы 

заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларына 
6-қосымша

Нысан 

Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне жəне (немесе) 
Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне өзгерістерге жəне (немесе) 

толықтыруларға ескертулердің болмауы немесе болуы
туралы хабарлама

20 жылғы «      »     № 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
____________________________________________________________

(қаржы ұйымның ұйымның мекенжайы)
______________________________________________________________

(қаржы ұйымның ұйымның атауы)
 
келтірілген кестеге сəйкес Провизияларды (резервтерді) есептеу 
əдісте месіне жəне (немесе) Провизияларды (резервтерді) есептеу 
əдісте месіне өзгерістерге жəне (немесе) толықтыруларға 
ескертулердің болмауы туралы

Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне жəне (немесе)
Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне өзгерістерге 
жəне (немесе) толықтыруларға ескертулердің болуы туралы 
хабарлайды
 

р/с
№

Құрылымдық 
элементтің нөмірі

Құрылымдық элементтің
 редакциясы

Ескерту Жою 
мерзімі

1.
2.
…

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің басшысы немесе басшысының орынба-
сары __________________________________________________________________

   (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы)
Орындаушы _________________________________________________________
        (тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы, телефоны)

Хабарламаны алды ___________________________________________________
____________________________________________________________________
 (қаржы ұйымы қызметкерінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса), қолы, күні)

Хабарлама қаржы ұйымына жіберілді ___________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(жіберу жəне (немесе) алу фактісін растайтын құжаттың атауы, күні, нөмірі)

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
 2017 жылғы 22 желтоқсандағы №269 қаулысына

қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының күші жойылды деп 
танылған кейбір қаулыларының тізбесі

1. «Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасының 
талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 ақпандағы 
№ 65 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
8670 болып тіркелген, 2013 жылғы 17 қазанда «Егемен Қазақстан» газетінде № 233 
(28172) жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Халықаралық 
қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес 
провизиялар (резервтер) құру қағидаларын бекіту туралы» 2013 жылғы 25 ақпандағы 
№ 65 қаулысына өзгерiстер енгiзу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2013 жылғы 25 желтоқсандағы № 289 қаулысы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9387 болып тіркелген, 2014 жылғы 22 ма-
мырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

3. «Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасының 
талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2013 жылғы 25 ақпандағы 
№ 65 қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 27 маусымдағы № 152 қаулысы (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 14153 болып тіркелген, 2016 жылы 20 
қыркүйекте «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 5 
наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16502 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2017 жылғы 22 желтоқсан                №269           Алматы қаласы

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына және 
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және 

қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына 
сәйкес провизиялар (резервтер) құру қағидаларын бекіту 

туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 
жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
жəне «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 
қаулы етеді:

  1. Қоса беріліп отырған Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне 
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы 
заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру қағидалары (бұдан 
əрі – Қағидалар) бекітілсін. 

 2. Банктер (ұлттық даму институты болып табылатын, акцияларының бақылау пакеті 
ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банкті қоспағанда) жəне банк операцияларының 
жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар осы қаулы қолданысқа енгізілген 
күннен бастап бір ай ішінде Қағидаларға сəйкес Провизияларды (резервтерді) есептеу 
əдістемесін əзірлесін жəне бекітсін. 

3. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының кейбір қаулыларының күші жойылды деп танылсын. 

4. 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 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 
5-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

5. 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.

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

7. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі жəне 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған қатынастарға 
қолданылады.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
_________________ Б. Сұлтанов 
2018 жылғы 20 ақпан 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитетінің Төрағасы 
__________________ Н. Айдапкелов 
2018 жылғы 16 ақпан 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 22 желтоқсандағы №269 қаулысымен

 бекітілген
 

Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы 

заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру қағидалары 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Халықаралық қаржылық есептілік стандарттарына жəне Қазақстан 

Республикасының бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік туралы заңнамасының 
талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру қағидалары (бұдан əрі – 
Қағидалар) «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 
2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық 
кодексі) сəйкес əзірленді жəне банктер (ұлттық даму институты болып табылатын, 
акцияларының бақылау пакеті ұлттық басқарушы холдингке тиесілі банкті 
қоспағанда) мен банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйымдар (бұдан əрі – қаржы ұйымдары) үшін халықаралық қаржылық есептілік 
стандарттарына жəне Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық 
есептілік туралы заңнамасының талаптарына сəйкес провизиялар (резервтер) құру 
тəртібін айқындайды. 

  2. Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 
1) ақшаны толық алмау – шартқа сəйкес қаржы ұйымына тиесілі ақша ағындары 

жəне қаржы ұйымы алуды күтіп отырған ақша ағындары арасындағы айырма;
2) берешек – қарыз алушы өтемеген, қарыз шартының талаптарына сəйкес негізгі 

борыш, есептелген сыйақы жəне (немесе) өзге төлемдер түріндегі талаптың сомасы;
3) біртекті қаржы активтері – кредиттік тəуекелдің сипаттамаларына ұқсас сипат-

тамалары бар қаржы активтерінің тобы;
4) дефолт – төлеу мерзімі күнтізбелік тоқсан күннен өтіп кеткен мерзімі өткен 

төлемнің (төлемдердің) болуы не осы тармақшада көзделген бір немесе бірнеше 
жағдайдың болуы. Дефолтты айқындау мақсаттары үшін қаржы ұйымы мынадай 
жағдайларды қабылдайды:

қарыз алушының қаржылық жағдайының нашарлауына байланысты қарыз 
бойынша сыйақыны есептеуді тоқтата тұру;

қарыз берілген сəттен бастап кредиттік тəуекелдің айтарлықтай ұлғаюынан 
қарыз алушы берешегінің бір бөлігін жəне (немесе) бүкіл сомасын есептен шығару;

қарыздарды айтарлықтай дисконтпен сату;
қарыз алушының қаржылық жай-күйінің нашарлауына байланысты қарызды 

қайта құрылымдау; 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қарыз алушыны банкрот деп 

тану туралы талап-арыз беру;
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес қарыз алушының өзін банкрот 

деп тану туралы сотқа өтініш жасауы; 
9 «Қаржы құралдары» халықаралық қаржылық есептілік стандартына (бұдан 

əрі – 9 ХҚЕС) сəйкес келетін жəне Қағидаларға сəйкес бекітілген Провизияларды 
(резервтерді) есептеу əдістемесінде көзделген өзге жағдайлар.

Қарыз алушының қаржылық жай-күйінің нашарлауы деп төменде көрсетілген 
жағдайлардың бірінің немесе бірнешеуінің туындауы түсініледі:

қарыз алушының қаржы ұйымының алдында күнтізбелік отыз жəне одан көп 
мерзімдегі мерзімі өткен міндеттемелері бар;

қарыз алушыда мерзімі өткен міндеттемелер жоқ жəне қаржы ұйымында қарыз 
алушының оған қарыз бойынша жеңілдік жағдайлары берілмей өз міндеттемелері 
бойынша ақы төлеу мерзімдерін бұзуға жол бергені туралы негізделген жəне 
растайтын ақпарат бар;

егер қарыз алушы қор биржасында тіркелген бағалы қағаздардың эмитенті 
болып табылса жəне осындай бағалы қағаздар бағалы қағаздар шығарылымын жою 
рəсімінен өтетін не өткен;

қарыз алушының қаржылық жай-күйін нақты көрсеткіштерін бағалау негізінде 
қаржы ұйымы қарыз алушының ақша ағындарының қаржы ұйымының алдындағы 
шарттық міндеттемелерін (негізгі борышты жəне сыйақыны қоса алғанда) өтеу үшін 
жеткіліксіз болатынын болжайды;

қаржы ұйымы Провизияларды (резервтерді) есептеу əдістемесіне қосымша болып 
табылатын ішкі рейтингтік модельге сəйкес қарыз алушының қаржылық жай-күйінің 
нашарлағанын бағалады;

(Соңы. Басы 13-бетте) 
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ТОО «Даниловское и К» уведомляет своих участников о созыве 
внеочередного общего собрания участников ТОО «Даниловское 
и К» назначенного на 30 апреля 2018 года в 10.00 часов 00 минут 
по времени г.Астаны, которое будет проведено по адресу: офис 
ТОО «Даниловское и К», аул Алтынды, Буландинский район на 
котором будут рассматриваться следующие вопросы повестки дня:

1. О предоставлении дополнительного залогового обеспече-
ния в ТОО «Кредитное товарищество «Буланды» и АО «Аграрная 
кредитная корпорация» в качестве обеспечения исполнения обя-
зательств ТОО «Даниловское и К» перед ТОО «КТ «Буланды» и 
обязательств ТОО «КТ «Буланды» перед АО «Аграрная кредит-
ная корпорация».

2. О предоставлении согласия АО «Аграрная кредитная кор-
порация» и ТОО «КТ «Буланды» права на внесудебную реализа-
цию имущества, в случае неисполнения либо ненадлежащего ис-
полнения обязательств ТОО «КТ «Буланды» перед АО «Аграрная 
кредитная корпорация», а также в случае неисполнения либо не-
надлежащего исполнения обязательств ТОО «Даниловское и К» 
перед ТОО «КТ «Буланды».

3. О наделении полномочиями генерального директора ТОО 
«Даниловское и К» – Есентурова Айбата Абаевича, на подписа-
ние договора займа, кредитного договора, рамочного соглашения, 
договоров залога, гарантии, дополнительных соглашений к ним и 
иных документов, необходимых для получения займов от имени 
ТОО «Даниловское и К».

«Phystech II» АҚ (БСН 150640015910, 130000, 
Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 14 ш/а, 70 ғимарат, 
тел: +77292336374) «Gas Trade International FZC» 
мекемесімен «Солтүстік Қаражанбас» кен орнын 
жайластыру жəне қайта құрылымдау мақсаттары 
үшін 21 800 000 АҚШ долларын қарызға алу тура-
лы ірі мəміле жасағандығын хабарлайды (12.03.2018 
жыл).

АО «Phystech II» (БИН 150640015910, 130000, 
Мангистауская область, г. Актау, мкр. 14, здание 70, 
тел: +77292336374) сообщает о заключении крупной 
сделки с компанией «Gas Trade International FZC» 
о получении займа в размере 21 800 000 долларов 
США для целей осуществления реструктуриза-
ции и обустройства месторождения «Каражанбас 
Северный» (12.03.2018 года).

Утерян сертификат ЕНТ от 2011 на имя Макенова 
Лейла Габиткызы считать недействительным.

Қазақстан Республикасы Президенті 
Əкім ші лігі Қазақстан халқы Ассам блея сы-
ның Хатшылығы жəне «Қоғамдық келісім» 
РММ ұжымы қоғам қайраткері 

Нұрлан ЕРІМБЕТОВТІҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
марқұмның отбасы мен жақын да ры на 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады. 

Батыс Қазақстан облысы бойынша 
Тексеру комиссиясының ұжымы Батыс 
Қазақстан облысының əкімі Алтай 
Сейдірұлы Көлгіновке қарындасы

Нұржамал СЕЙДІРҚЫЗЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 
мемлекеттік университетінің ректораты 
мен ұжымы Ахмет Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетінің 
профессоры, білім саласының ардагері, 
ардақты азамат

Абай Ахметқалиұлы 
АЙТМҰХАМЕДОВТІҢ

қайтыс болуына байланысты марқұмның 
отбасына, туған-туыстарына қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтады. 

Бірінші шақырылған Парламент Мəжі-
лі сінің депутаты, тұңғыш қазақ ті лін де 
жа зылған заңның авторы, белгілі қо ғ ам 
қай раткері, ақын, сазгер, Қа зақ стан Жа-
зу  шылар одағының мүшесі, мə де ни ет 
қайраткері, «Құрмет» ор денінің иегері 
Əкім Ысқаққа інісі 

Қасым ƏБДІҚАЙЫМҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып көңіл айтамыз.

Бір топ жолдастары 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мем-
ле кеттік университетінің ректораты мен 
ұжымы саясаттанушы, қоғам қайраткері

Нұрлан Кенжебекұлы 
ЕРІМБЕТОВТІҢ

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
марқұмның отбасына, туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг 
Б.В» компаниясы Батыс Қазақстан 
облысының əкімі Алтай Сейдірұлы 
Көлгіновке қарындасы 

Нұржамал Сейдірқызы 
КӨЛГІНОВАНЫҢ

қайтыс болуына байланысты қайғысына 
ортақтасып көңіл айтады.

RESMI

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 2 ақпан              №86               Астана қаласы

Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының 
техникалық қызмет көрсетуді және жұмыс істеуін 

қамтамасыз ететін жұмыскерлердің жүктеме нормативтері 
мен санын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасы ішкі істер органдары туралы» 2014 жылғы 23 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабы 25) тармақшасына, сондай-ақ 2014 жылғы 
23 қарашадағы Қазақстан Республикасы Еңбек Кодексінің 16-бабы 40-1) тармақшасына 
сəйкес, бұйырамын:

1. Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының техникалық қызмет көрсетуді 
жəне жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлердің жүктеме нормативтері мен 
саны қоса берілген қосымшаға сəйкес бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Тыл департаменті 
(Қ.Ə.Сұлтанбаев) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаздағы жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми 
жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты мемлекеттік тіркегеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесін мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрлігінің интернет-ресурсына орналастыруды қамтамасыз етсін.

5) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Ішкі істер министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің орынбасары полиция генерал-майоры Б.Б.Бисенқұловқа, Тыл департаментіне 
(Қ.Ə.Сұлтанбаев) жəне Кадр жұмыс департаментіне (А.Ү.Əбдіғалиев) жүктелсін.

4. Осы бұйрық 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі жəне ресми 
жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 
полиция генерал-полковнигі Қ.ҚАСЫМОВ

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне халықты əлеуметтік қорғау министрі
 __________________ Т. Дүйсенова
2018 жыл 9 ақпан 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2018 жылғы 2 ақпандағы №86 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Ішкі істер органдарының техникалық қызмет 
көрсетуді жəне жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жұмыскерлердің жүктеме 

нормативтері мен саны
Лауазымдардың тізбесі Жүктеме нормативтері мен саны

Механик (электромеханикалық жүйелер 
мен жабдықтарға қызмет көрсету бой-
ынша)

ІІМ орталық аппаратына 1 бірлік

Қойма меңгерушісі (шаруашылық, 
сантехникалық жəне электротехникалық 
тауарлар, құрылыс материалдарының 
қоймасы)

ІІМ орталық аппаратына 1 бірлік

Қойма меңгерушісі (заттай мүлiк) ІІМ орталық аппаратына 1 бірлік
Қойма меңгерушісі (кеңсе тауарларының, 
құрылғылардың жəне шығыс 
материалдарының қоймасы)

ІІМ орталық аппаратына 1 бірлік

Коммуналдық-пайдалану қызметінің 
бастығы

Ішкі істер министрлігінің Алматы 
қаласындағы өкілдігіне 1 бірлік

Құрылыс жайлар мен құрылыстарды 
түгендеу технигі

Бөлініс орналасқан əрбір жеке аумағына 
1 бірлік

Шаруашылық меңгерушісі Бар ғимарат кешенінің жəне оған жа-
татын құрылыстар мен аумақтарына 
1 бірлік

Басшының хатшысы (1-ші басшы, оның 
орынбасарлары, аппарат басшысы, 
құрылымдық бөлімшенің басшысы (де-
партамент, дербес басқарма) 

Басшыға 1 бірлік (қабылдау бөлмесіне 
1 бірлік)

Қызметтік үй-жайлар тазалаушысы Жинайтын аумақтың 250 шаршы метріне 
1 бірлік

Өндірістік үй-жайлар тазалаушысы Жинайтын аумақтың 900 шаршы метріне 
1 бірлік

Аумақты тазалаушы (аула тазалаушысы) Жинайтын аумақтың 3000 шаршы 
метріне 1 бірлік

Бағбан 30000 шаршы метріне 1 бірлік
Ағаш ұстасы Ғимараттың жалпы аумағының 10000 

шаршы метріне 1 бірлік
Слесарь-сантехник Ғимараттың жалпы аумағының 5000 шар-

шы метріне 1 бірлік
Электр жабдықтарын жөндеу мен қызмет 
көрсету бойынша электромонтер

Ғимараттың жалпы аумағының 2700 шар-
шы метріне 1 бірлік

Ғимараттар, құрылыстар мен 
жабдықтарды ағымдағы жөндеу мен 
қызмет көрсету бойынша жұмысшы

Ғимараттың жалпы аумағының 10000 
шаршы метріне 1 бірлік

Бақылау-өлшеу жабдықтары жəне авто-
матика жөніндегі слесарь

Ғимараттың жалпы аумағының 5500 шар-
шы метріне 1 бірлік

Электрлі-газ пісіруші Ғимараттың жалпы аумағының 100000 
шаршы метріне 1 бірлік

Ағаш шебері Жиһаздың 1250 бірлігіне қызмет 
көрсетуге 1 бірлік

Лифтер Лифтілерді дербес пайдалану кезінде 1 
бекетке ауысымда 1 бірлік

Гардеробшы Гардеробқа 1 бірлік, гардеробтағы орын 
саны 500-ден артықболғанда қосымша 
1 бірлік

Инспектор (өткізу режимінің, өткізу 
бюросының), келушілерді есепке алу 
жəне тіркеу техниктері

8 сағаттық жұмыс кестесі кезінде постқа 
1,57 бірлік
12 сағаттық жұмыс кестесі кезінде постқа 
2,35 бірлік
16 сағаттық жұмыс кестесі кезінде постқа 
3,14 бірлік
24 сағаттық тəулік бойы жұмыс кестесі 
кезінде постқа 4,7 бірлік

Кір жуу бойынша машинист ІІМ орталық аппаратына 1 бірлік
Комендант Жеке тұрған бір ғимаратқа жəне оған 

жататын құрылыстар мен аумақтарға 
1 бірлік

Механизатор, тракторшы Арнайы техника жұмысының жылына 612 
мото-сағатына немесе нарядта болудың 
900 машина-сағатына 0,5 бірлік

Аккумуляторшы, вулканизаторшы, шина 
жөндеушісі, автомобильдерді жөндеу 
бойынша слесарь, жол-құрылыс ма-
шиналары мен тракторларын жөндеу 
бойынша слесарь, отын арматурасы 
бойынша слесарь, инжекторды жуу бой-
ынша слесарь, слесарь-шанақшы, агре-
гат цехының слесарі, токарь, автоэлек-
трик, электрлік-газ пісіруші, моторист, 
мысшы, диагностика жүйесінің жəне 
геометриялық параметрлер операторы, 
автокөлікті қабылдау жəне тапсыру бой-
ынша жұмысшы, шанақшы-сырлаушы, 
тежегіш дискілерін қашап өңдеу бойынша 
слесарь, жүк автомобильдерінің слесарь 
моторисі

Түрлері бойынша: 
Кіші жəне орта сыныпты автомобиль – 1 
млн. км жүрген жолға 2 бірл.;
Барлық сыныпты автобустар – 1 млн. км 
жүрген жолға 4,7 бірл.;
Бортты автомобиль – 1 млн. км жүрген 
жолға 2,7 бірл;
трактор жəнешағын тиегіштер – 10 мың 
мото-сағатқа 1,32 бірл.

Көлік жуу операторы Жуу қондырғысы бар болғанда автокөлік 
шаруашылығына 1 бірлік

Жылжымалы құрамның жуушы-тазалау-
шысы

Жылжымалы құрамның 1 бірлігіне 0,035 
бірл. 

Ат күтуші 5-10 қызметтік жылқыға 1 бірлік
Қызметтік иттер бастаушысы 20 қызметтік итке 1 бірлік
Қызметтік иттер асханасының аспаз-
шысы

Кинологиялық қызмет орталығына 1 
бірлік

Фельдшер, медбике Жүргізуші құрамының саны 50 адамға 
дейінгі автокөлік шаруашылығына 0,5 
бірлік;
Жүргізуші құрамының саны 50 адамнан 
асқан автокөлік шаруашылығына 1 бірлік

Фельдшер Уақытша ұстау изоляторына 1 бірлік
Кастелянша Уақытша ұстау изоляторына 1 бірлік
Дезинфектор Уақытша ұстау изоляторына 51 орынға 

дейінгі толтыру лимитінде 0,5 бірлік;
Уақытша ұстау изоляторына 51 орыннан 
астам толтыру лимитінде 1 бірлік

Баспахана бастығы 1 бірлік
Техникалық редактор 1 бірлік
Түптеуші 3 бірлік
Баспашы 1 бірлік
Технолог 1 бірлік
Көркемдік редактор 1 бірлік

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 5 
наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16515 болып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 3 қаңтар                №1                   Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің кейбір бұйрықтарына 

өзгерістер енгізу туралы

«Халық денсаулығы жəне денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2009 жылғы 18 
қыркүйектегі Қазақстан Республикасы Кодексінің 176-бабының 3-тармағына жəне 
176-1-бабының 4-тармағына сəйкес бұйырамын:

1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 
кейбір бұйрықтарына мынадай өзгерістер енгізілсін:

1) «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы ма-
мандарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы мамандар үшін біліктілік санатын 
беру туралы куəлікті беру жəне қайтарып алу қағидаларын, мерзімдерін бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму министрінің 2015 
жылғы 29 маусымдағы № 531 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 11787 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
2015 жылғы 10 тамызда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы саласындағы мамандарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы 
мамандар үшін біліктілік санатын беру туралы куəлікті беру жəне қайтарып алу 
қағидаларында, мерзімдерінде:

1-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Үміткерлерден өтініштерді қабылдау жəне куəліктерді беру «электрондық үкімет» 

веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.
Үміткерлер куəлік алу үшін құжаттарды қолда бар куəліктің не 2015 жылғы 9 қазанға 

дейін берілген біліктілік санаты берілетін маман сертификатының қолданыс мерзімі 
өткенге дейін үш ай бұрын тапсырады.

Куəлікті:
медициналық білімі бар маманға маманның негізгі жұмыс орны бойынша орналасқан 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық денсаулық сақтау 
комитетінің тиісті аумақтық департаменті (бұдан əрі – Комитеттің департаменті) береді;

фармацевтикалық білімі бар маманға маманның негізгі жұмыс орны бойынша 
орналасқан Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Фармация комитетінің 
тиісті аумақтық департаменті (бұдан əрі – Фармация комитетінің департаменті) береді.

Жоғары мəлімделген санатқа куəлікті алу үшін маман қолданыстағы куəлігін 
(біліктілік санаты берілетін маман сертификатын) алған күннен бастап 3 жыл өткеннен 
кейін жіберіледі.»; 

6 жəне 7 -тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«6. Куəлікті беру мерзімі осы Қағидалардың 9-тармағында көрсетілген құжаттар 

топтамасын «электрондық үкімет» веб-порталына тапсырған кезден бастап 5 жұмыс 
күнін құрайды.

7. Біліктілік санатын беру туралы куəлік «Медицина жəне фармацевтика 
мамандықтарының номенклатурасын бекіту туралы» (бұдан əрі – Номенклатура) 
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 жылғы 24 қарашадағы 
№ 774 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
5885 болып тіркелген) сəйкес мамандықтар бойынша осы Қағидаларға 1-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша электрондық түрде беріледі.

Жоғары медициналық білімі бар үміткерлер Номенклатураның 1 жəне 2-тарауларын-
да көрсетілген мамандықтар бойынша куəлік алу үшін «Гигиена жəне эпидемиология» 
мамандығын қоспағанда, интернатурада, клиникалық ординатурада, резидентурада 
оқуды (жоғарғы оқу орнында оқуды бітіргеннен кейін интернатура, резидентураны 
бітіруді көздемейтін мамандықтар бойынша) жəне (немесе) мəлімделген мамандық 
бойынша қайта даярлау (мамандану) циклын бітіргенін растайтын құжаттарды ұсынады.

Үміткерлер «Гигиена жəне эпидемиология» мамандығын қоспағанда, Номенкла-
тураның 3 жəне 4-тарауларында көрсетілген мамандықтар бойынша куəлікті алу үшін 
орта (техникалық жəне кəсіптік), орта білімнен кейінгі медициналық білімді жəне (не-
месе) мəлімделген мамандық бойынша қайта даярлауды (мамандануды) не «Емдеу 
ісі», «Педиатрия», «Шығыс медицинасы», «Жалпы медицина» мамандықтары бойын-
ша жоғары медициналық білімді, «Жалпы медицина», «Мейірбике ісі» мамандықтары 
бойынша бакалавриатты жəне (немесе) мəлімделген мамандық бойынша біліктілігін 
арттыруды растайтын құжаттарды ұсынады.»; 

2-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 

мамандарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы мамандар үшін біліктілік 
санаттарын беру тəртібі»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Куəлікті алу үшiн үміткер мынадай құжаттарды ұсынады:
осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес мəліметтер нысаны;
мəлімделген мамандық бойынша Бағалау нəтижесі;
медициналық/фармацевтикалық білімі туралы диплом;
мəлімделген мамандық бойынша интернатураны, резидентураны, клиникалық ор-

динатураны бітіргені туралы құжат (егер бар болса);
мəлімделген мамандық бойынша қайта даярлау туралы куəлік (егер бар болса);
мəлімделген мамандық бойынша соңғы 5 жыл ішіндегі біліктілігін арттыру тура-

лы куəлік;
мəлімделген мамандық бойынша қолданыстағы куəлік не біліктілік санаты берілетін 

маман сертификаты (егер бар болса);
клиникалық практикамен айналысатын адамдарға клиникалық практикаға жіберу 

үшін маман сертификаты;
Қазақстан Республикасының шегінен тыс медициналық білім алған адамдар үшін 

білімі туралы құжаттарды тану жəне (немесе) нострификациялау туралы куəлік;
білімі туралы құжаттарды алғаннан кейін атын, əкесінің атын (егер бар болса), тегін 

өзгерткен тұлғалар үшін атын, əкесінің атын (егер бар болса), тегін ауыстыру туралы 
немесе неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы немесе некені (ерлі-зайыптылықты) 
бұзу туралы куəлік.

Шет тілінде берілген құжатқа қосымша қазақ немесе орыс тіліндегі нотариат 
куəландырған аударма данасы қосымша ұсынылады.

Өтініш беру кезінде мəлімделген мамандық бойынша медициналық/
фармацевтикалық қызметінің бар екендігі туралы ақпарат осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес мəліметтер нысанында көрсетіледі.»;

15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Куəлік беру туралы шешім осы Қағидалардың 9-тармағында көзделген 

ұсынылған құжаттар негізінде қабылданады жəне тиісті Комитеттің департаменті, 
Фармация комитетінің департаменті басшысының бұйрығымен ресімделеді.»;

17-тармақтың екінші бөліміндегі үшінші абзац алып тасталсын;
3-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 

мамандарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы мамандар үшін біліктілік са-
натын беру туралы куəлікті қайтарып алу тəртібі»;

20-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Куəлікті қайтарып алуды Комитеттің департаменттері, Фармация комитетінің 

департаменттері денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бақылау нəтижелері 
(бұдан əрі – мемлекеттік бақылау) бойынша:»;

21-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«21. Куəлікті қайтарып алуға болатын жағдайды анықтаған немесе осы 

Қағидалардың 20-тармағында көзделген жағдайлардың болуы туралы ақпаратты 
анықтаған Комитеттің департаменті, Фармация комитетінің департаменті куəлікті 
берген Комитеттің департаментіне, Фармация комитетінің департаментіне осындай 
жағдай анықталған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде қайтарып алу қолдаухатты 
жібереді. Куəлікті берген Комитеттің департаменті, Фармация комитетінің департаменті 
осы Қағидалардың 20-тармағында көзделген ақпартты не қолдаухатты алғаннан 
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде куəлікті қайтарып алу туралы бұйрық шығарады.

Осы Қағидалардың 20-тармағында көзделген жағдайларды өздігінен анықтаған 
Комитеттің департаменті, Фармация комитетінің департаменті осындай жағдай 
анықталған күннен бастап отыз жұмыс күні ішінде куəлікті қайтарып алу туралы бұйрық 
(еркін түрде) шығарады.»;

көрсетілген Қағидаларға 2-қосымша осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын; 

2) «Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды cертификаттауды жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне 
əлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 тамыздағы № 693 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілердің мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12134 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 6 қазанда жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды 
cертификаттауды жүргізу қағидаларында:

1-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
2-тараудың атауы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Сертификаттауды жүргізу тəртібі»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Сертификат алу үшiн үміткер мынадай құжаттарды ұсынады: 
осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш;
осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес мəліметтер нысаны;
мəлімделген мамандық бойынша Бағалау нəтижесі (санат беру туралы куəлік болған 

жағдайда өтініш берген кезден 1 жылдан кешіктірілмей алынған Бағалау нəтижесі); 
медициналық білім туралы диплом;
мəлімделген мамандық бойынша интернатураны, резидентураны, клиникалық ор-

динатураны бітіргені туралы құжат (егер бар болса);
мəлімделген мамандық бойынша қайта даярлау туралы куəлік (егер бар болса);
соңғы 5 жыл ішінде мəлімделген мамандық бойынша біліктілігін арттыру туралы 

куəлік (сертификат алуға өтініш берген кезде 5 жылдан кешіктірмей оқуды бітірген интер-
натура, резидентура, орта оқу орнының бітірушілерін қоспағанда үміткерлер ұсынады);

Қазақстан Республикасының шегінен тыс медициналық білім алған адамдар үшін 
білімі туралы құжаттарды тану жəне (немесе) нострификациялау туралы куəлік;

білімі туралы құжаттарды алғаннан кейін атын, əкесінің атын (егер бар болса), тегін 
өзгерткен тұлғалар үшін атын, əкесінің атын (егер бар болса), тегін ауыстыру туралы 
немесе неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы немесе некені (ерлі-зайыптылықты) 
бұзу туралы куəлік. 

Шет тілінде берілген құжатқа қазақ немесе орыс тіліндегі нотариат куəландырған 
аударма данасы қосымша ұсынылады.»; 

6, 7 жəне 8-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
«6. Сертификатты Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Қоғамдық 

денсаулық сақтау комитетінің тиісті аумақтық департаменті (бұдан əрі – Комитет 
департаменті) береді. 

Мамандардан өтініштерді қабылдау жəне сертификаттарды беру «электрондық 
үкімет» веб-порталы арқылы жүзеге асырылады.

Үміткерлер сертификат алуға құжаттарды осы Қағидалардың 4-тармағына сəйкес 
тізбе бойынша қолда бар сертификаттың қолданыс мерзімі өткенге дейін күнтізбелік 
30 күн бұрын тапсырады.

7. Сертификат беру мерзімі осы Қағидалардың 4-тармағында көрсетілген құжаттар 
топтамасын «электрондық үкімет» веб-порталына тапсырған кезден бастап 5 жұмыс 
күнін құрайды. 

8. Сертификат Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2009 
жылғы 24 қарашадағы № 774 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5885 болып тіркелген) Медицина жəне фармацев-
тика мамандықтарының номенклатурасында көзделген мамандықтар бойынша осы 
Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электрондық түрде беріледі.

Жоғары медициналық білімі бар үміткерлер Номенклатураның 1-тарауында 
көрсетілген мамандықтар бойынша сертификат алу үшін интернатурада жəне (не-
месе) клиникалық ординатурада, резидентурада оқуды (жоғарғы оқу орнында оқуды 
бітіргеннен кейін интернатураны, резидентураны бітіруді көздемейтін мамандықтар 
бойынша) жəне (немесе) мəлімделген мамандық бойынша қайта даярлауды жəне 
біліктілігін арттыруды растайтын құжаттарды ұсынады.

Үміткерлер Номенклатураның 3 жəне 4-тарауларында көрсетілген мамандықтар 
бойынша сертификаттарды алу үшін орта (техникалық жəне кəсіптік), ортадан 
кейінгі медициналық білімді жəне (немесе) мəлімделген мамандық бойынша қайта 
даярлауды (мамандануды) не «Емдеу ісі», «Педиатрия», «Шығыс медицинасы», 
«Стоматология», «Жалпы медицина» мамандықтары бойынша жоғары медициналық 
білімді, «Жалпы медицина», «Мейірбике ісі» мамандықтары бойынша бакалавриат-
ты жəне (немесе) мəлімделген мамандық бойынша біліктілігін арттыруды растайтын 
құжаттарды ұсынады.»;

10-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«10. 1998 жылдан кейін «Емдеу ісі», «Педиатрия», «Жалпы медицина» 

мамандықтары бойынша жəне 2006 жылдан кейін «Шығыс медицинасы» жəне 
«Стоматология» мамандықтары бойынша медициналық жоғарғы оқу орнын бітірген 
адамдар үшін клиникалық практикаға жіберудің міндетті шарты «Білім туралы» 2007 
жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 21-бабының 
5-тармағына сəйкес интернатураның кəсіптік білім беру бағдарламасын игеру туралы 
құжатты ұсынуы болып табылады.»;

көрсетілген Қағидаларға 1-қосымша осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа ре-
дакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық 
сақтау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күннің ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі көшірмелерін қағаз жəне электронды түрде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялауға жəне Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізуге жіберуді;

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

4) осы бұйрықты ресми жариялағаннан кейін Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы 
тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Денсаулық 
сақтау вице-министрі А.В. Цойға жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрі Е.БІРТАНОВ

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2018 жылғы 3 қаңтардағы №1 бұйрығына 1-қосымша 

Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы 
мамандарды қоспағанда, денсаулық сақтау саласындағы мамандар үшін біліктілік 
санатын беру туралы куəлікті беру жəне қайтарып алу қағидаларына 2-қосымша

нысан

_____________________________ басшысына
 (мемлекеттік органның аумақтық 
        департаментінің атауы) 
кімнен_________________________________
    (көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
             əкесінің аты (егер бар болса)
_______________________________________
   (тұратын мекенжайы, байланыс телефоны)

Өтініш
Сізден _________________________________________________________

(мамандық атауы)
мамандығы бойынша _____________________________ біліктілік санатын беру 

туралы куəлік беруді сұраймын.
Мен көрсетілген мəліметтердің дұрыстығына жауаптымын.
Мелекеттік көрсетілетін қызмет көрсету үшін қажетті менің дербес деректерімді 

жинауға жəне өңдеуге келісімімді беремін.
   __________________
   (көрсетілетін қызметті алушының қолы)
   __________________
   (толтырған күні)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 
2018 жылғы 3 қаңтардағы №1 бұйрығына 2-қосымша 

Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттауды 
жүргізу қағидаларына 1-қосымша

нысан

_____________________________ басшысына
      (мемлекеттік органның атауы) 
кімнен_________________________________
(тегі, аты, əкесінің аты (егер бар болса), ЖСН)
Тұрғылықты мекенжайы__________________

Өтініш
Сізден _________________________________________________________
мамандығы бойынша медициналық қызметті жүзеге асыру жəне клиникалық 

практикаға жіберу үшін маман сертификатын беруді сұраймын.
Мен көрсетілген мəліметтердің дұрыстығына жауаптымын.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету үшін қажетті менің дербес деректерімді 

жинауға жəне өңдеуге келісімімді беремін.
__________________
(көрсетілетін қызметті алушының қолы)
__________________
 (толтырған күні)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 17 
қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16238 болып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЭНЕРГЕТИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 27 ақпан              №70                  Астана қаласы 

 Сұйытылған мұнай газын ішкі нарықта көтерме саудада 
өткізудің шекті бағасын бекіту туралы 

«Газ жəне газбен жабдықтау туралы» Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 9 
қаңтардағы Заңы 6-бабының 7) тармақшасына сəйкес бұйырамын:

1. Қазақстан Республикасының iшкi нарығында сұйытылған мұнай газын көтерме са-
удада өткiзудiң 2018 жылғы 1 сəуірден бастап 30 маусымды қоса алған кезеңге арналған 
шектi бағасы қосылған құн салығын есепке алмағанда, бір тоннасы үшін 38 701, 67 теңге 
(отыз сегіз мың жеті жүз бір теңге алпыс жеті тиын) мөлшерiнде бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Газ өнеркəсібін дамыту 
департаменті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан 
Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жа-
риялау жəне енгізу үшін «Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің Республикалық 
құқықтық ақп арат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Ре  спубликасы Энергетика 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы 
тармақтың 2), 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне беруді қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының энергетика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
 Энергетика министрі Қ.БОЗЫМБАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Ұлттық экономика министрінің м.а. 
_______________ Р.Дəленов
2018 жылы 27 ақпан 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 14 
наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16602 болып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 12 қаңтар           №19                Астана қаласы

«Жергілікті бюджеттер жобаларын әзірлеу қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 

министрінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 бұйрығына 
өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

бұйырамын: 
1. «Жергілікті бюджеттер жобаларын əзірлеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9950 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 26 желтоқсанда жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жергілікті бюджеттер жобаларын əзірлеу 
қағидаларында:

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) мемлекеттік жоспарлау 

жөніндегі жергілікті уəкілетті органдары айқындайтын, аудандық маңызы бар қалалар, 
ауылдар, кенттер, ауылдық округтердің бюджеттерінен қаржыландырылатын бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілері шығыстарының лимиттерін, бюджеттік бағдарламалар 
əкімшілерінің жаңа бастамаларға арналған лимиттерін қоспағанда, бюджеттік 
бағдарламалар əкімшілері шығыстарының лимиттерін, жаңа бастамаларға арналған 
 лимиттерді тиісінше бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган жəне 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органдар айқындайды. Бюджеттік 
бағдарлама лар əкімшілері шығыстарының лимиттері, жаңа бастамаларға арналған 
лимиттер Қазақстан Республикасының немесе облыстың, республикалық маңызы 
бар қалалардың, астананың əлеуметтік-экономикалық дамуының, республикалық 
жəне жергілікті бюджеттердің болжамды көрсеткіштері, бюджет қаражатын жұмсаудың 
басым бағыттары, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалары бойынша қабылданған 
мемлекеттік міндеттемелер, оның ішінде мемлекеттiк концессиялық мiндеттемелер, 
жоспарлы кезеңге арналған тиісті бюджет тапшылығының мөлшері негізінде 
айқындалады.

Кодекстің 65-1-бабына сəйкес жергілікті бюджеттік бағдарламалар əкімшілері 
шығыстарының лимиттері, жаңа бастамаларға арналған лимиттер бюджеттік жоспарлау 
жөнiндегi орталық уəкiлеттi орган айқындайтын тəртіппен айқындалады.»;

5-тармақтың бірінші бөлімі мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Облыстық бюджеттiң, республикалық маңызы бар қала, астана бюджеттерінiң 

шығыстарын жоспарлау үшiн жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiлерi 
бюджеттік өтінімдерді толық көлемде жəне бюджеттік бағдарламалардың жобаларын 
əзірлейді жəне ағымдағы қаржы жылының 15 мамырына дейінгі мерзімде мемлекеттік 
жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті органға ұсынады.»; 

10-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«10. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган есепті қаржы 

жылындағы жергілікті бюджеттің атқарылуын талдаудың жəне аумақтарды дамыту 
бағдарламасының мақсаттарына жəне бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне 
қол жеткізу тиімділігін бағалаудың нəтижелерін ескере отырып:»;

11-тармақта:
 бірінші бөліктің 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) аумақтарды дамыту бағдарламасының мақсаттарына жəне бюджеттік 

бағдарламалардың көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалау нəтижелерін;»; 
бірінші бөліктің 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
6) нысаналы даму трансферттері бойынша бюджеттік бағдарламалардың жобала-

рында көзделген жергілікті бюджеттік инвестициялардың нəтижелеріне қол жеткізілуін 
талдауды нысаналы даму трансферттері бойынша ескереді.»;

20-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«20. Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттің шығыстарын 

жоспарлау үшiн жергiлiктi бюджеттiк бағдарламалардың əкiмшiлерi бюджеттiк 
өтiнiмдердi толық көлемде, жергiлiктi бюджеттік бағдарламалар əкімшілерінің бюджеттік 
бағдарламаларының жобаларын əзірлейді жəне ағымдағы қаржы жылының 15 мамы-
рына дейiнгi мерзiмде мемлекеттiк жоспарлау жөнiндегi жергiлiктi уəкiлеттi органға 
ұсынады.»;

25-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«25. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі жергілікті уəкілетті орган есепті қаржы 

жылындағы жергілікті бюджеттің атқарылуын талдаудың жəне аумақтарды дамыту 
бағдарламасының мақсаттарына жəне бюджеттік бағдарламалардың көрсеткіштеріне 
қол жеткізу тиімділігін бағалаудың нəтижелерін ескере отырып:»;

26-тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«4) нысаналы даму трансферттері бойынша бюджеттік бағдарламалардың жобала-

рында көзделген жергілікті бюджеттік инвестициялардың нəтижелеріне қол жеткізілуін 
талдауды нысаналы даму трансферттері бойынша ескереді.»;

40-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«40. Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 

жергілікті уəкілетті органы есепті қаржы жылында аудандық маңызы бар қаланың, 
ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджетiнің атқарылуын талдаудың жəне аумақтарды 
дамыту бағдарламасының мақсаттарына жəне бюджеттік бағдарламалардың 
көрсеткіштеріне қол жеткізу тиімділігін бағалаудың нəтижелерін ескере отырып:».

2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 
(З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмесінің қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық 
ақпараттық орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресур-
сында орналастырылуын қамтамасыз етсін;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрық мемлекеттік тiркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі
________________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы ____________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 1 
ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16302 болып енгізілді.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 18 қаңтар            №36                 Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң кейбiр 
бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы 

 
БҰЙЫРАМЫН:
1. «Нысаналы даму трансферттерін қарау жəне іріктеу қағидаларын бекіту тура-

лы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 126 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10593 
болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 13 мамырда 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

аталған бұйрықпен бекітілген Нысаналы даму трансферттерін қарау жəне іріктеу 
қағидаларында: 

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«3. Төмен тұрған бюджеттерге нысаналы даму трансферттері алдыңғы 

қаржы жылында бөлінген нысаналы даму трансферттері бойынша бюджеттік 
бағдарламаларда айқындалған жергілікті бюджеттік инвестициялардың тікелей 
нəтижелеріне қол жеткізілген кезде бөлінеді. Алдыңғы қаржы жылында тікелей 
нəтижелерге қол жеткізілмеген жəне жергілікті бюджеттен қоса қаржыландыру 
қамтамасыз етілмеген жергілікті бюджеттік инвестицияларды іске асыруға нысаналы 
даму трансферттері қайта берілмейді.»; 

10-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«10. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган республикалық 

бюджеттен берілетін нысаналы даму трансферттері есебінен қаржыландырылатын 
ЖБИ тізбесін қарайды, жəне ағымдағы қаржы жылының 5 мамырынан кешіктірмей 
салалар мен өңірлер бойынша жеткізілген шығыстар лимиті шегінде ЖБИ тиісті 
жоспарлы кезеңге республикалық бюджет жобасына енгізу қисындылығы туралы 
қорытынды дайындайды жəне тиісті орталық мемлекеттік органға жібереді.»; 

11-тармақ алынып тасталсын; 
12-тармақтың бірінші бөлігінің үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын: 
«бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға бюджеттік өтінімдерді 

толық көлемде жəне бюджеттік бағдарламалардың жобаларын, сондай-ақ стратегиялық 
жоспарлардың жобаларын немесе стратегиялық жоспарларға өзгерістер мен 
толықтырулардың жобаларын ұсынады.»; 

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«14. ЖБИ тізбесін тиісті бюджет комиссиясы мақұлдаған жағдайда, бюджеттік жос-

парлау жөніндегі орталық уəкілетті орган немесе мемлекеттік жоспарлау жөніндегі 
жергілікті уəкілетті орган ұсынылған ЖБИ тізбелерінің негізінде тиісті жоспарлы кезеңге 
арналған республикалық, облыстық бюджеттердің, аудандық (облыстық маңызы бар 
қаланың) бюджеттің жобасына қосу үшін əрбір сала бойынша өңірлер бөлінісінде ны-
саналы даму трансферттерінің жалпы сомасын айқындайды.». 

2. «Аса маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға 
бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының оң ұсыныстары бар бюджеттік ин-
вестицияларды қарау жəне іріктеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 247 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10698 болып тіркелген, «Егемен 
Қазақстан» газетінде 2017 жылғы 6 маусымда № 106 (29087) жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін: 

аталған бұйрықпен бекітілген, Аса маңызды жəне жедел іске асыруды талап 
ететін міндеттерді іске асыруға бағытталған, Республикалық бюджет комиссиясының 
оң ұсыныстары бар бюджеттік инвестицияларды қарау жəне іріктеу қағидаларында: 

4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«4. Инвестициялық жобалар жəне/немесе іс-шаралар жеке жəне заңды тұлғалардың 

қауіпсіздігі мен тыныс-тіршілігіне қатер төндіретін ахуалды болдырмауға, сондай-ақ 
елдің əлеуметтік-экономикалық жəне саяси тұрақтылығына, мемлекеттік жəне үкіметтік 
бағдарламаларды жүзеге асыру, елдің озық/жеделдетілген əлеуметтік-экономикалық 
дамуына қатер төндіретін ахуалды болдырмауға бағытталған жағдайда бюджеттік ин-
вестициялар аса маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттер ретінде 
айқындалады жəне Қазақстан Республикасы Президентінің жəне/немесе Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің тапсырмаларына, бағдарламалық құжаттарына 
сəйкес жүзеге асырылады.»; 

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«5. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган өңірде жоспарланған 

оларды іске асырудың орындылығы тұрғысынан республикалық бюджеттен даму 
мен кредиттерге арналған нысаналы трансферттер есебінен қаржыландыруға 
жоспарланған жобалар бойынша қорытындыны қарайды жəне дайындайды.

Бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган іріктеген кейінге қалдыру 
шарты бар бюджеттік инвестициялар Республикалық бюджеттік комиссияның қарауына 
кейіннен енгізе отырып үш жылдық кезеңге арналған басым республикалық бюджеттік 
инвестициялар тізбесінің жобасына енгізіледі.»; 

6-тармақтың бірінші бөлігінің 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын: 
«4) мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органның өңірде 

жоспарланған оларды іске асырудың орындылығы тұрғысынан республикалық бюджет-
тен даму мен кредиттерге арналған нысаналы трансферттер есебінен қаржыландыруға 
жоспарланған жобалар бойынша қорытындысы;»; 

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Егер Кодекстің 153 жəне 154-баптарында көрсетілген құжаттар ұсынылғаннан 

кейін аса маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға 
бағытталған республикалық бюджеттік инвестициялар бойынша олардың құны тиісті 
жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген сомадан 
артық болған жағдайда, бюджеттік инвестициялардың жалпы құны жоспарлы кезеңге 
бюджетті нақтылау арқылы жүргізілетін жаңа бастамаларға арналған бюджеттік 
бағдарламаның шығыстары есебінен ұлғаяды. 

Егер Кодекстің 153 жəне 154-баптарында көрсетілген құжаттар ұсынылғаннан 
кейін аса маңызды жəне жедел іске асыруды талап ететін міндеттерді іске асыруға 
бағытталған республикалық бюджеттік инвестициялар бойынша олардың құны тиісті 
жоспарлы кезеңге арналған республикалық бюджет туралы заңда көзделген сомадан 
кем болған жағдайда, қалған сома тиісті бюджеттік бағдарламалар əкімшісінің бір 
бюджеттік бағдарламасы шегінде бюджеттік инвестициялар арасында қайта бөлінеді 
не түзету немесе бюджетті нақтылау арқылы алынып тасталады. 

Кодекстің 153 жəне 154-баптарында көрсетілген құжаттар ұсынылмаған 
жағдайларда Республикалық бюджеттік комиссияның оң ұсынысы алынған күннен 
бастап нақтылау немесе түзету кезінде бюджеттік инвестициялар республикалық 
бюджеттен алып тасталады. Бұл ретте көрсетілген бюджеттік инвестицияларды іске 
асыруға көзделген сомалар бюджеттік бағдарламалардың тиісті əкімшісінің басқа 
бюджеттік инвестициялары арасында қайта бөлінуі мүмкін. 

«Мемлекеттік-жекешелік əріптестік туралы» 2015 жылғы 31 қазандағы Қазақстан 
Республикасы Заңының ережелері ескеріле отырып, республикалық бюджет 
нақтыланғанға дейін немесе түзетілгенге дейін қаржылық-экономикалық негіздеме 
ұсынылмаған жағдайларда, заңды тұлғалардың жарғылық капиталына мемлекеттің 
қатысуы арқылы мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобасын іске асыруға бағытталған 
бюджеттік инвестициялар тиісті бюджет комиссиясының оң шешімі күнінен бастап 
нақтыланған немесе түзетілген кезде республикалық бюджеттен алып тасталады.». 

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңнамасы департаменті 
(З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əдiлет министрлiгiнде мемлекеттік 
тіркелуін; 

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркеген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның көшірмесін қағаз жəне электрондық түрде қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» 
шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-
ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін; 

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін. 

4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 
 

 Қазақстан Республикасының 
Қаржы министрі Б.СҰЛТАНОВ 

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрі міндетін атқарушы
_____________ Р.Дəленов
2018 жылғы ____________ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы 5 
ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16311 болып енгізілді.


