
12 11 МАМЫР 2018 ЖЫЛRESMI

(Жалғасы 13-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ 

2018 жылғы 10 мамыр             №249           Астана, Үкімет Үйі 

«Тіркелген тарифтерді және шекті аукциондық бағаларды 
айқындау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 наурыздағы
№271 қаулысына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық бағаларды айқындау қағидаларын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 наурыздағы №271 
қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., №24, 180-құжат) мына-
дай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Тіркелген тарифтерді жəне шекті аукциондық 
бағаларды айқындау қағидаларында:

18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«18. Шетелдік валютада кредиттік міндеттемелері бар жобалар үшін аукциондық 

бағалар инфляцияны жəне ұлттық валютаның айырбасталатын валюталарға 
шаққандағы айырбастау бағамының өзгеруін ескере отырып, жылына бір рет 1 қазанға 
мынадай формула бойынша индекстеледі:

Тt+1 = Tt * (1+0,3 * (ТБИt – 100%)               USDt+1  – USDt
                             ___________  + 0,7 *    ___________,

                                   
100%                            USDt                    мұндағы:

Тt+1 – жоғарыда көрсетілген формула бойынша есептелген, азаю жағына қарай 
толық тиынға дейін дөңгелектелген, индекстелген аукциондық баға;

Тt – егер бұрын индекстеу жүргізілген болса, сол индекстеу ескерілген аукциондық 
баға;

ТБИ t – мемлекеттік статистика саласындағы уəкілетті органның деректері бойын-
ша айқындалатын, индекстеу жүргізілген жылғы 1 қазанның алдындағы он екі айға 
жинақталған тұтыну бағасының индексі;

USDt+1 – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша айқындалатын, 
индекстеу жүргізілетін жылғы 1 қазанға теңгенің АҚШ долларына шаққандағы ағымдағы 
бағамы;

USDt  – Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша айқындалатын, 
индекстеу жүргізілетін күннің алдындағы он екі ай кезеңіне есептелген теңгенің АҚШ 
долларына шаққандағы орташа бағамы.».

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

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

________________________________________________________________________

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ

СТАТИСТИКА КОМИТЕТІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2017 жылғы 13 қараша              №169             Астана қаласы

Баға статистикасы бойынша жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 

мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды
бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 85-нөмірде)

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

Ескертпе:
Примечание:
1Мұнда жəне бұдан əрі: есепті жылдың қаңтарында толтырылады
1 Здесь и далее: заполняется в январе отчетного года
2 Мұнда жəне бұдан əрі: ТМД – Тəуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
2 Здесь и далее: СНГ – Содружество Независимых Государств

салмағы 50 грамға дейінгі тапсырыс 
хаттарды əуе көлігімен салып жіберу 
по пересылке заказного письма воздуш-
ным транспортом, массой до 50 грамм

53.10.12.223 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 3 килограмға дейінгі 
сəлемдемелерді жер үсті көлігімен 
салып жіберу 
по пересылке посылок наземным транс-
портом, массой до 3 килограмм

53.10.13.211 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 3 килограмға дейінгі сəлем-
демелерді əуе көлігімен салып жіберу 
по пересылке посылок воздушным 
транспортом, массой до 3 килограмм

53.10.13.213 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 50 грамға дейінгі республи-
ка ішіндеқарапайым бандерольдерді 
жер үсті көлігімен салып жіберу 
по пересылке бандеролей простых на-
земным транспортом внутри республи-
ки, массой до 50 грамм

53.10.13.221

 салмағы 51-100 грамм республика 
ішінде қарапайым бандерольдерді жер 
үсті көлігімен салып жіберу 
по пересылке бандеролей простых на-
земным транспортом внутри республи-
ки, массой 51-100 грамм

53.10.13.222

салмағы 50 грамға дейінгі республи-
ка ішінде қарапайым бандерольдерді 
əуе көлігімен салып жіберу 
по пересылке бандеролей простых воз-
душным транспортом внутри республи-
ки, массой до 50 грамм

53.10.13.223 Х Х Х

салмағы 51-100 грамм республика 
ішінде қарапайым банде роль дерді 
əуе көлігімен салып жіберу 
по пересылке бандеролей простых воз-
душным транспортом внутри республи-
ки, массой 51-100 грамм

53.10.13.224 Х Х Х

салмағы 500 грамға дейінгі респуб-
лика шегінде қарапайым бандероль-
дерді жер үсті көлігімен салып жіберу 
по пересылке бандеролей простых на-
земным транспортом за пределы респу-
блики, массой до 500 грамм

53.10.13.225 Х Х Х

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 500 грамға дейінгі республи-
ка шегінде қарапайым бандероль-
дерді əуе көлігімен салып жіберу 
по пересылке бандеролей простых 
воздушным транспортом за пределы 
респуб лики, массой до 500 грамм

53.10.13.226 Х Х Х

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 501-1000 грамм республика 
шегінде қарапайым бандерольдерді 
жер үсті көлігімен салып жіберу 
по пересылке бандеролей простых на-
земным транспортом за пределы респу-
блики, массой 501-1000 грамм

53.10.13.227 Х Х Х

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 501-1000 грамм республика 
шегінде қарапайым бандерольдерді 
əуе көлігімен салып жіберу 
по пересылке бандеролей простых воз-
душным транспортом за пределы респу-
блики, массой 501-1000 грамм

53.10.13.228 Х Х Х

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 500 грамға дейінгі тапсы-
рысты бандерольдерді жер үсті 
көлігімен салып жіберу 
по пересылке бандеролей 
заказных наземным транспортом, 
массой до 500 грамм

53.10.13.231 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 501-1000 грамм тапсырысты 
бандерольдерді жер үсті көлігімен 
салып жіберу 
по пересылке бандеролей заказных 
наземным транспортом, массой 501-
1000 грамм

53.10.13.232 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 500 грамға дейінгі тапсыры-
сты бандерольдерді əуе көлігімен 
салып жіберу 
по пересылке бандеролей заказных 
воздушным транспортом, массой до 
500 грамм

53.10.13.233 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 501-1000 грамм тапсырысты 
бандерольдерді əуе көлігімен салып 
жіберу 
по пересылке бандеролей заказных 
воздушным транспортом, массой 501-
1000 грамм

53.10.13.234 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

Почталық EMS қызметтері:
Услуги почтовые EMS:

53.10.19.910 Х Х Х

салмағы 300 грамға дейінгі пакеттерді 
жер үсті көлігімен жіберу бойынша 
 по пересылке пакетов наземным транс-
портом, массой до 300 грамм

53.10.19.911 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 301-500 грамм пакеттерді жер 
үсті кө лігі мен жіберу бойынша 
по пересылке пакетов наземным транс-
портом, массой 301-500 грамм

53.10.19.912 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 300 грамға де йінгі пакеттерді 
əуе көлігімен жіберу бойынша 
по пересылке пакетов воздушным транс-
портом, массой до 300 грамм

53.10.19.913 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 301-500 грамм пакеттерді əуе 
көлігімен жіберу бойынша 
по пересылке пакетов воздушным 
транспортом, массой 301-500 грамм

53.10.19.914 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 0,5 килограмға дейінгі 
сəлемдемелерді жер үсті көлігімен 
жіберу бойынша 
по пересылке посылок наземным транс-
портом, массой до 0,5 килограмм

53.10.19.915 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 1-1,5 килограмм 
сəлемдемелерді жер үсті көлігімен 
жіберу бойынша 
по пересылке посылок наземным транс-
портом, массой 1-1,5 килограмм

53.10.19.916 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 0,5 килограмға дейінгі 
сəлемдемелерді əуе көлігімен жіберу 
бойынша 
по пересылке посылок воздушным 
транспортом, массой до 0,5 килограмм

53.10.19.917 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

салмағы 1-1,5 килограмм 
сəлемдемелерді əуе көлігімен жіберу 
бойынша 
по пересылке посылок воздушным 
транспортом, массой 1-1,5 килограмм

53.10.19.918 Х Х Х

республика ішінде
внутри республики

5

ТМД елдеріне 
страны СНГ 

1.1

ТМД-дан тыс елдерге 
страны вне СНГ 

1.2

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

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

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

Ескертпе:
Примечание:
3Осы бөлім «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-бөліміне сəйкес толтырылады
3Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 13 қарашадағы 

№169 бұйрығына 4-қосымша

«Заңды тұлғаларға көрсетілген пошталық қызметтердің тарифтері туралы 
есеп» (коды 261101148, индексі 1-тариф (пошта), кезеңділігі айлық) 

жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 
толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Заңды тұлғаларға көрсетілген пошталық қызметтердің тарифтері туралы 
есеп» (коды 261101148, индексі 1-тариф (пошта), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік 
статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Заңды тұлғаларға 
көрсетілген пошталық қызметтердің тарифтері туралы есеп» (коды 261101148, индексі 
1-тариф (пошта), кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі түсініктемелер қолданы-
лады:

 1) EMS пошталық қызметтері – сақталуын жəне кепілдендірілген жеткізуді 
қамтамасыз етумен барынша қысқа мерзімде «қолдан-қолға» принципі бойынша по-
шта жөнелтілімдерін жедел жеткізу;

 2) пошталық байланыс қызметтері – пошта жөнелтілімдері мен пошталық ақша 
аударымдарын жіберу бойынша қызмет;

 3) тариф – пошта операторы қызметтері төлемақысының белгіленген мөлшері.
3. В бағанының 2-бөлімінде қызмет көрсетудің неғұрлым көп көлемі жүзеге асыры-

латын бағыт көрсетіледі. Бұл километрмен немесе жөнелту жəне жеткізу пункттері ор-
таша ара қашықтықтағы тарифтерді саралауға байланысты белгілі бір аймақ. Іріктелген 
бағыт есепті жыл бойы өзгеріссіз қалады.

4. Егер тарифтер Америка Құрама Штаттары долларымен жəне басқа да тұрақты 
валютамен белгіленсе, оларды қайта есептеу айдың 20-күніне Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі белгілеген валюталардың ресми бағамы бойынша жүзеге асырылады.

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

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

7. Ескертпе: Х – көрсетілген айқындама толтыруға жатпайды.
8. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) егер 1 жəне 2-бағандары толтырылса, онда В бағаны міндетті түрде толты-

рылады; 
2) есепті айда 2-бағанның деректері = əр толтырылған жол бойынша өткен айдағы 

осы статистикалық нысанның 1-бағанының деректеріне.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялылығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 13 қарашадағы
        № 169 бұйрығына 5-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 5 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 13 ноября 2017 года № 169

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

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

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

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

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

Статистикалық нысан коды 261101149
Код статистической формы 261101149

1-тариф (байланыс)         Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс
1-тариф (связь)           қызметтерінің тарифтері туралы есеп
                                       Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц

Айлық  Есепті кезең            ай                                  жыл
Месячная  Отчетный период        месяц        год

Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 61 
кодына сəйкес Байланыс болып табылатын іріктемеге түскен заңды тұлғалар 
жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған бөлімшелері ұсынады

Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обо-
собленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду Общего 
классификатора видов экономической деятельности: 61 - Связь

Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнің 21- күніне (қоса алғанда) дейін
Срок представления – до 21 числа (включительно) отчетного периода

БСН коды
код БИН       

1. Кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан, 
байланыс қызмет көрсетудің нақты орнын 
көрсетіңіз (облыс) 
Укажите фактическое место оказания услуг связи
независимо от места регистрации предприятия 
(область)                        

Əкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне 
(ƏАОЖ) сəйкес аумақ коды (аумақтық статистика 
органының қызметкері толтырады) 
Код территории согласно Классификатору                      
административно-территориальных объектов 
(КАТО) (заполняется работником 
территориального органа статистики)

1.1 Егер 2-6 бөлімдерінде көрсетілген тарифтер бірнеше облыстар үшін əрекет 
ететін болса, ƏАОЖ-ға сəйкес олардың атаулары мен кодтарын көрсетіңіз¹
Если тарифы, указанные в разделах 2-6, действуют для нескольких областей, укажите 
их названия и коды согласно КАТО¹

Облыс
Область

Коды
Код

 

Ескертпе:
Примечание:
¹1.1 - бөлімді бірнеше филиалдар үшін бірыңғай тарифтері бар респонденттер - 
бас кəсіпорындар толтырады
¹Раздел 1.1 заполняют только респонденты-головные предприятия, имеющие единые 
тарифы для нескольких филиалов

2. Айдың 20-күніне байланыс қызметтерінің түрлеріне тарифтерді қосылған құн 
салығын есепке алусыз, теңгемен көрсетіңіз
Укажите тарифы на виды услуг связи на 20 число месяца без учета налога на добав-
ленную стоимость, в тенге

Көрсетілетін қызметтер атауы
Наименование услуг

Көрсетілетін 
қызметтер 

коды
Код услуги
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А Б 1 2 3
Қалалық мекенде жергілікті телефон бай-
ланыс қызметтері: Услуги местной теле-
фонной связи в городской местности:

Х Х Х

қызметтердің мерзімді төлеу жүйесіндегі 
жергілікті телефондық қосулар (мерзімді 
құрастырушы сөйлесудің əрбір интервал 
секундына) местные телефонные соедине-
ния при повременной системе оплаты услуг 
(повременная составляющая за каждую се-
кунду интервала разговора)

8

қызметтердің мерзімді төлеу жүйесіне 
ауыстырылмаған телефондар аппаратта-
рын пайдалану (негізгі бір телефон аппа-
раты үшін абоненттік төлем ақы, айына)
пользование телефонными аппаратами, не 
переведенными на повременную систему 
оплаты услуг (абонентская плата за один ос-
новной телефонный аппарат, в месяц)

9

Цифрлық станция бойынша абоненттік 
терминалдың нөмірін берумен телефон 
желісіне қосу қызметтері   Услуги по под-
ключению к телефонной сети с присвоением 
номера абонентского терминала по цифро-
вой станции

61.90.10.413

Қалааралық жəне аймақішілік желінің 
цифрлық арналарын жалдау қызметтері 
(ұзындығы 101 км-ден 300 км-ге дейін, ай-
ына) өткізу кабілеттілігімен (Килобит/с):
Услуги по аренде цифровых каналов между-
городной и внутризоновой сети (протяжен-
ностью от 101 километр до 300 километр, в 
месяц) с пропускной способностью (Килобит/
секунд):

61.90.10.440 Х Х Х

64 Кбит/с 61.90.10.441
2048 Кбит/с 61.90.10.442
Ескертпе:
Примечание:
² 2 - баған есепті жылдың қаңтарында ғана толтырылады
² Графа 2 заполняется только в январе отчетного года
³ 3 - баған Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика 
комитетінің интернет-ресурсында
орналастырылған немесе респонденттерге аумақтық статистика органдары 
ұсынатын Баға өзгерісінің себептері
анықтамалығына сəйкес толтырылады
³ Графа 3 заполняется в соответствии со Справочником причин изменения цены, раз-
мещенным на интернет-ресурсе
Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
или предоставляемым респондентам территориальными органами статистики

3. Айдың 20-күніне телефонмен сөйлесуге тарифтерді қосылған құн салығын 
есепке алусыз, теңгемен көрсетіңіз
Укажите тарифы на телефонный разговор на 20 число месяца, в тенге без учета на-
лога на добавленную стоимость 

Қатынас атауы
Наименование сообщений 

Қатынас 
түрінің 
коды

Код вида 
сообще-

ния

Ба
ғы

т
На

пр
ав

ле
ни

е Есепті 
айдың 
Тарифі 
Тариф 

отчетного 
месяца

Өткен 
айдың 
тарифі2 

Тариф 
преды-
дущего 
месяца²

Баға 
өзгерісі 

себебінің 
коды3

Код причи-
ны измене-
ния цены³

А Б В 1 2 3
Ішкіаймақтық (бір АҚТС4 əре-
кет аймағында, 1 секунд 
үшін)
Внутризоновый (в зоне дейст-
вия одной АМТС4, за 1 секунду)

1

Қалааралық (екі АҚТС ара-
сында, 1 секунд үшін)
Междугородный (между двумя 
АМТС, за 1 секунду)

2

Халықаралық Международный 3 Х Х Х Х
ТМД жəне Балтық елдері, 
(10 секунд үшін минималды 
тариф деңгейі) страны СНГ и 
Балтии (минимальный уровень 
тарифа за 10 секунд)

3.1

Алыс шет ел елдері (10 се-
кунд үшін минималды тариф 
деңгейі) страны Дальнего зару-
бежья (минимальный уровень 
тарифа за 10 секунд)

3.2

Ескертпе:
Примечание:
4 АҚТС – Автоматтық қалааралық телефон станциясы
4АМТС – Автоматическая междугородная телефонная станция 

4. Айдың 20-күніне Интернеттің көрсетілетін қызметтері түрлеріне тарифтерді 
қосылған құн салығын есепке алусыз, теңгемен көрсетіңіз
Укажите тарифы на виды услуг Интернет на 20 число месяца без учета налога на до-
бавленную стоимость, в тенге

Көрсетілетін қызметтер атауы
Наименование услуг

Көрсетілетін 
қызметтер 

коды
Код услуги
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А Б 1 2 3
Байланыс операторлары үшін 
(Портқа қосу) Интернет желісіне 
кең жолақты қатынауды ұсыну 
қызметтері   Услуги по предоставле-
нию широкополосного доступа к сети 
Интернет для операторов связи (под-
ключение к порту)

61.10.41.300

Байланыс операторлары үшін (ай-
ына), өткізу қабілеттілігі 1-ден 50 
Мбит/с-қа дейін, трафикті (unlimited) 
есепке алусыз Интернет желісіне 
кең жолақты қатынауды ұсыну 
қызметтері
Услуги по предоставлению широкопо-
лосного доступа к сети Интернет без 
учета трафика (unlimited) с пропускной 
способностью от 1 до 50 Мбит/с для 
операторов связи (в месяц) 

61.10.41.400

Сымды желі бойынша жалғанатын 
желілер бойынша Интернетке апта-
ның жұмыс күндерінде əрбір толық 
жəне толық емес минутасы үшін:
Услуги доступа в Интернет по коммути-
руемым линиям по сетям проводным в 
рабочие дни недели за каждую полную 
и неполную минуту

61.10.42.100 Х Х Х

сағат 08-00-ден 18-00-ге дейін
с 08 до 18 часов

61.10.42.110

cағат 18-00-ден 23-00-ге дейін
с 18 до 23 часов 

61.10.42.120

cағат 23-00-ден 08-00-ге дейін
с 23 до 08 часов

61.10.42.130

Cымды желілер арқылы хDSL 
технологиясы бойынша жоғары 
жылдамдықты кең жолақты 
қатынауды пайдалана отырып 
Интернетке қатынау қызметтері, 
жылдамдығы (Килобит/секунд):
Услуги доступа в Интернет с использо-
ванием высокоскоростного широкопо-
лосного доступа по технологии хDSL по 
сетям проводным со скоростью:

61.10.43.200 Х Х Х

1024 Кбит/с 61.10.43.240
2048 Кбит/с 61.10.43.250

4096 Кбит/с 61.10.43.270
8192 Кбит/с 61.10.43.260
Сымсыз желілер арқылы хDSL 
технологиясы бойынша жоғары 
жылдамдықты кең жолақты 
қатынауды пайдалана отырып 
Интернетке қатынау қызметтері, 
жылдамдығы (Килобит/секунд):
Услуги доступа в Интернет с использо-
ванием высокоскоростного широкопо-
лосного доступа по технологии хDSL по 
сетям беспроводным:
со скоростью (Килобит/секунд):

61.20.42.200 Х Х Х

256 61.20.42.220
512-ге дейін        до 512 61.20.42.230
1024-ке дейін     до 1024 61.20.42.240
2048-ге дейін     до 2048 61.20.42.250

5. Айдың 20-күніне ұтқыр байланыс қызметінің түрлеріне тарифтерді қосылған 
құн салығын есепке алусыз, теңгемен көрсетіңіз
Укажите тарифы на виды услуг мобильной связи на 20 число месяца без учета налога 
на добавленную стоимость, в тенге 

Көрсетілетін қызметтер 
атауы

Наименование услуг

Көрсетілетін 
қызметтер 

коды
Код услуги

Есепті 
айдың 
тарифі 
Тариф 

отчетного 
месяца

Өткен 
айдың 
тарифі2

Тариф пре-
дыдущего 
месяца²

Баға өзгерісі 
себебінің 

коды3

Код причины 
изменения 

цены³
А Б 1 2 3

Өз желісі ішінде ұялы бай-
ланыс қызметтері:
Услуги сотовой связи внутри 
своей сети:

61.20.11.110 Х Х Х

өз желісі ішіндегі қоңырау-
лар (1 минуты)  звонки вну-
три своей сети (1 минута)

61.20.11.111

өз желісі ішінде хабарла-
малар жолдау (SMS) 
передача сообщений (SMS) 
внутри своей сети 

61.20.11.112

Елдің ұялы байланысы-
ның басқа операторлары 
желісіндегі ұялы байла-
ныс қызметтері: Услуги со-
товой связи на сети других 
операторов сотовой связи 
страны:

61.20.11.120 Х Х Х

басқа операторлар желісі-
не қоңыраулар ( 1 минуты)
звонки на сети других опера-
торов (1 минута)

61.20.11.121

басқа операторлар желі-
сіне хабарламалар жол-
дау (SMS)
передача сообщений (SMS) 
на сети других операторов

61.20.11.122

Тіркелген байланыс опера-
торларының желісіне 
қоңыраулар (1 минуты)
Звонки на сети операторов 
фиксированной связи
(1 минута)

61.20.11.131

Роуминг қызметтері:
Услуги роуминга:

61.20.11.150 Х Х Х

кіріс қоңыраулары 
(1 минуты)
входящие звонки (1 минута)

61.20.11.151

Қазақстанға соғылған 
шығыс қоңыраулар 
(1 минуты)
исходящие звонки в 
Казахстан (1 минута)

61.20.11.152

барған елдегі соғылған 
шығыс қоңыраулар 
(1 минуты)
исходящие звонки по стране 
пребывания (1 минута)

61.20.11.153

басқа бағыттарға соғылған 
шығыс қоңыраулар 
(1 минуты)
исходящие звонки на другие 
направления (1 минута)

61.20.11.159

Ұялы байланыс 
қызметтері - Халықаралық 
қоңыраулар (1 минуты)
Услуги сотовой связи - 
Международные звонки 
(1 минута)

61.20.11.180

Жедел əрекеттің интернет 
қызметтері (1 мегабайт)
Услуги мобильного интерне-
та (1 мегабайт)

61.20.11.190

Жылжымалы радиотеле-
фон байланысы 
қызметтері:
Услуги подвижной радиоте-
лефонной связи:

61.20.11.200 Х Х Х

жылжымалы радиотеле-
фон байланысына қосылу 
бойынша қызметтер 
(төлем)
услуги по подключению к 
подвижной радиотелефон-
ной связи (плата)

61.20.11.210

жылжымалы радиотеле-
фон байланысын пайда-
лану бойынша қызметтер 
(абоненттік төлем бір айға)
услуги по пользованию под-
вижной радиотелефонной 
связью (абонентская плата 
в месяц)

61.20.11.220

Транкинг байланысы 
қызметтері: 
Услуги транкинговой связи:

61.20.11.300 Х Х Х

транкинг байланысы-
на қосылу бойынша 
қызметтер (төлем)
услуги по подключению к 
транкинговой связи (плата)

61.20.11.310

транкинг байланысын 
пайдалану бойынша 
қызметтер (абоненттік 
төлем бір айға)
услуги по пользованию тран-
кинговой связью (абонент-
ская плата в месяц)

61.20.11.320

Жерсеріктік жылжымалы 
байланыс қызметтері: 
Услуги спутниковой подвиж-
ной связи:

61.20.11.500 Х Х Х

жерсеріктік жылжымалы 
байланысқа қосылу бой-
ынша қызметтер (төлем)
услуги по подключению к 
спутниковой подвижной свя-
зи (плата)

61.20.11.510

жерсеріктік жылжымалы 
байланысты пайдала-
ну бойынша қызметтер 
(абоненттік төлем бір айға)
 услуги по пользованию 
спутниковой подвижной 
связью (абонентская плата 
в месяц)

61.20.11.520

6. Айдың 20-күніне телекоммуникациялық көрсетілетін қызметтердің өзге де 
түрлеріне тарифтерді қосылған құн салығын есепке алусыз, теңгемен көрсетіңіз
Укажите тарифы на прочие виды телекоммуникационных услуг на 20 число месяца 
без учета налога на добавленную стоимость, в тенге 

Көрсетілетін қызметтер 
атауы

Наименование услуг

Көрсетілетін 
қызметтер 

коды
Код услуги

Есепті 
айдың 
тарифі
Тариф 

отчетного 
месяца

Өткен 
айдың

 тарифі2

Тариф пре-
дыдущего 
месяца²

Баға өзгерісі 
себебінің 

коды3

Код причины 
изменения 

цены³
А Б 1 2 3

Зияткерлік желілер 
қызметтері:
Услуги интеллектуальных 
сетей:

61.90.10.300 Х Х Х

бір зияткерлік нөмірді қосу 
бойынша қызметтер 
услуги по подключению 
одного  интеллектуального 
номера

61.90.10.310

бір зияткерлік нөмірді 
пайдалану бойынша 
қызметтер (абоненттік 
төлем) услуги по пользова-
нию одного интеллектуаль-
ного номера (абонентская 
плата)

61.90.10.320

IP телефония қызметтері 
Услуги IP телефонии:

61.90.10.200 Х Х Х

IP телефония операторла-
рының телекоммуника-
ция желілеріне қосылу 
(Интернет-телефония)
присоединение к сети теле-
коммуникаций операторов 
IP-телефонии (Интернет-
телефония)

61.90.10.210

IP телефония операторла-
рының телефондық 
трафигін өткізу (Интернет-
телефония), əрбір қосылу 
секунды үшін
пропуск телефонного трафи-
ка операторов IP-телефонии 
(Интернет-телефонии), за 
каждую секунду соединения

61.90.10.220

Бір елді мекен шегінде, 
өткізу қабілеттігі 2 Мбит/с 
болатын цифрлы канал-
дарды жалға алу қызметтері
Услуги по аренде цифро-
вых каналов в пределах 
одного населенного пункта 
с пропускной способностью 
2 Мбит/с

61.90.10.450 Х Х Х

арнаны ұсыну (дайын-
дау жəне қосу) бойынша 
қызметтер
услуги по предоставлению 
(подготовке и включению) 
канала

61.90.10.451

цифрлық арналарды 
пайдалану бойынша 
(абоненттік төлем бір айға) 
қызметтер
услуги по пользованию циф-
ровыми каналами (абонент-
ская плата в месяц)

61.90.10.452

Жергілікті деңгейде байла-
ныс операторларының те-
лекоммуникация желісіне 
қосу бойынша қызметтер, 
(Е1-порт)

61.90.10.414
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Республикалық меншік объекті-
лерін сату Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2011 жылғы  9 тамыздағы 
№ 920 қаулысымен бекітілген Жеке-
шелендіру объектілерін сату қағи-
дасына сəйкес жүзеге асырылады.

Аукционның өткізілу күні мен 
уақыты: 2018 жылғы 29 мамырда 
Астана қаласының  уақыты бо -

йын ша сағат 10.00-ден 17.00-дейін.
Ақмола мемлекеттік мүлік жəне 

жекешелендіру департаменті 
бойынша

(Көкшетау қ., М. Əуезов к-сі, 230)
Сауда-саттыққа бағаны көте ру 

əдісі бойынша келесі Респуб ли ка -
лық меншік объектілері қойы лады:

Теңгерім ұстаушы  – ҚР ҰҚК 
«Ақ мола облысы бойынша депар-
таменті» РММ (Көкшетау қ., М. Əуе-
зов к-сі, 155, тел. 8(7162) 296094).

ВАЗ-21213 автокөлігі, м/н С024NS, 
2002 ж.ш. Бастапқы баға – 222 000 
теңге, кепілдік жарна – 33 300 теңге.

ВАЗ-21213-200-00 автокөлігі, м/н 
С034NS, 2003 ж.ш. Бастапқы баға 
– 205 000 теңге, кепілдік жарна – 
30 750 теңге.

ВАЗ-21103 автокөлігі, м/н С036NS, 
2003 ж.ш. Бастапқы баға – 228 000 
теңге, кепілдік жарна – 34 200 теңге.

Toyota Camry автокөлігі, м/н 
С002NS, 2008 ж.ш. Бастапқы баға 
– 1 873 000 теңге, кепілдік жарна – 
280 950 теңге.

Audi B-5 автокөлігі, м/н 069NS03, 
1999 ж.ш. Бастапқы баға – 804 000 
теңге, кепілдік жарна – 120 600 теңге.

Ford Mondeo автокөлігі, м/н 
067NS03, 2004 ж.ш. Бастапқы баға 
– 708 000 теңге, кепілдік жарна – 
106 200 теңге.

Nissan Europe автокөлігі, м/н 
068NS03, 1998 ж.ш. Бастапқы баға 
– 811 000 теңге, кепілдік жарна – 
121 650 теңге.

Renault Laguna автокөлігі, м/н 
066NS03, 1997 ж.ш. Бастапқы баға 
– 463 000 теңге, кепілдік жарна – 
69 450 теңге.

Шевроле Нива 212300 Gls авто-
көлігі, м/н 032NS03, 2007 ж.ш. Бас-
тапқы баға –544 000 теңге, кепілдік 
жарна – 81 600 теңге.

Subaru Impreza автокөлігі, м/н 
064NS03, 2005 ж.ш. Бастапқы баға 
– 1 679 000 теңге, кепілдік жарна – 
251 850 теңге.

ВАЗ-21099 автокөлігі, м/н С026NS, 
2003 ж.ш. Бастапқы баға – 197 000 
теңге, кепілдік жарна – 29 550 теңге.

ВАЗ-21150 автокөлігі, м/н Z138CA, 
2004 ж.ш. Бастапқы баға – 220 600 
теңге, кепілдік жарна – 33 090 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «Ақмола 
облысының Əділет департаменті» 
РММ  (Көкшетау қ., М. Горький к-сі, 
37, тел. 8 (7162) 402462).

ВАЗ-21213 автокөлігі, м/н C557ZD, 

2004 ж.ш. Бастапқы баға – 215 000 
теңге, кепілдік жарна – 32 250 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан 
Респуб ликасы Мемлекеттік қызмет 
істері жəне сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық 
бюросының (Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызмет) Ақмола облысы бой-
ынша департаменті» РММ (Көкшетау 
қ., М. Горький к-сі, 71, тел. 8 (7162) 
296606).

ВАЗ-21150  автокөл іг і ,  м /н 
015NB03, 2001 ж.ш. Бастапқы баға 
– 184 000 теңге, кепілдік жарна – 
27 600 теңге.

Chevrolet Epika автокөлігі, м/н 
013NB03, 2007 ж.ш. Бастапқы баға 
– 1 006 000 теңге, кепілдік жарна – 
150 900 теңге.

Toyota Camry автокөлігі, м/н 
005NB03, 2009 ж.ш. Бастапқы баға 
– 1 800 000 теңге, кепілдік жарна – 
270 000 теңге.

Lada 21723 автокөліг і ,  м/н 
041NB03, 2011 ж.ш. Бастапқы баға 
– 480 500 теңге, кепілдік жарна – 
72 075 теңге.

Lada 21703 автокөліг і ,  м/н 
024NB03, 2011 ж.ш. Бастапқы баға 
– 455 000 теңге, кепілдік жарна – 
68 250 теңге.

Lada Pr iora  автокөліг і ,  м/н 
028NB03, 2011 ж.ш. Бастапқы баға 
– 457 000 теңге, кепілдік жарна – 
68 550 теңге.

Nexia Nd150 автокөлігі,  м/н 
036NB03, 2011 ж.ш. Бастапқы баға 
– 475 600 теңге, кепілдік жарна – 
71 340 теңге.

Nexia Nd150 автокөлігі,  м/н 
023NB03, 2011 ж.ш. Бастапқы баға 
– 460 000 теңге, кепілдік жарна – 
69 000 теңге.

Теңгерім ұстаушы – «Ақмола 
м е м л е к е т т і к  м ү л і к  ж ə н е 
жекешелендіру департамент» ММ 
(Көкшетау қ., М. Əуезов к-сі, 230, 
тел. 8 (7162) 256556).

ВАЗ-21213  автокөл іг і ,  м /н 
851AO03, 2004 ж.ш. Бастапқы баға 
– 253 000 теңге, кепілдік жарна – 
37 950 теңге.

ВАЗ-21213  автокөл іг і ,  м /н 
854АО03, 2004 ж.ш. Бастапқы баға 
– 273 000 теңге, кепілдік жарна – 
40 950 теңге.

ГАЗ-3110 411 автокөлігі, м/н 
841АО03, 2005 ж.ш. Бастапқы баға 
– 188 000 теңге, кепілдік жарна – 
28 200 теңге.

ГАЗ-31105  автокөл і г і ,  м /н 
843АО03, 2004 ж.ш. Бастапқы баға 
– 240 000 теңге, кепілдік жарна – 
36 000 теңге.

Chevrolet Lacetti автокөлігі, м/н 
849AO03, 2011 ж.ш. Бастапқы баға 
– 806 000 теңге, кепілдік жарна – 
120 900 теңге.

ВАЗ-212300I автокөлігі,  м/н 
842AO03, 2008 ж.ш. Бастапқы баға 
– 765 000 теңге, кепілдік жарна – 
114 750 теңге.

Анықтама үшін телефон: 
8 (7162) 256556.  
Аукционның өткізілу күні мен 

уақыты: 2018 жылғы 6 маусымда 
Астана қаласының уақыты бойын-

ша сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін.
Атырау мемлекеттік мүлік жəне 

жекешелендіру департаменті 
бойынша 

(Атырау қ., Абай к-сі, 10 а, 
2-кабинет)

Сауда-саттықтың бағаны төмен-
дету əдісімен аукционға қойылады:

Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы 
минис трлігі Су ресурстары коми-
тетінің «Қазсушар» ШЖҚ РМК 
(Аты рау  филиалы) Атырау қ., Абай 
кө шесі, 10А-үй. тел. 35-54-43,  32-
28-78.

1. ЭО-2621 дөңгелекті трактор, 
м/н E610AFD, 1987 ж.ш. Бастапқы 
(ал ғашқы) бағасы – 396 800 теңге. 
Ең төменгі бағасы – 198 400 теңге.  
Ке пілдік жарнасы – 59 520 теңге. 
Ор наласқан орны: Атырау қаласы, 
Индер ауданы, Есбол ауылы, К.Ба-
қытов көшесі, 54-үй.

2. Т-130 ДЗ-172.1 базасындағы 
скрепері, м/н ACDE 670, 1990 ж.ш. 
Бастапқы (алғашқы) бағасы – 433 100 
теңге.  Ең төменгі бағасы – 216 550 
теңге. Кепілдік жарнасы – 64 965 
теңге. Орналасқан орны: Атырау қ., 
Балықшы кенті, Водниково ауылы 
(əскери бөлімше ауданы).

Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау  
ми нистрлігі Қоғамдық денсаулық 
сақтау комитетінің Атырау облы-
сы Қоғамдық денсаулық сақтау 
департаменті» РММ Атырау қ., 
Гурьевская көшесі, 7А-үй. тел. 35-
40-39,35-54-57.

3. ВАЗ-212300 Шевроле Нива а/к,  
м/н 275AF06, 2007 ж.ш.  Бастапқы 
(алғашқы) бағасы – 605 200 теңге.  
Ең төменгі бағасы – 302 600 теңге. 
Кепілдік жарнасы – 90 780 теңге. 
Орна ласқан орны:Атырау қ., Гурьев-
ская көшесі, 7А үй.

Теңгерім ұстаушы – Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қауіпсіздік  
комитетінің «Атырау облысы бой-
ынша департаменті» ММ Атырау қ., 
Сəтбаев көшесі, 20-үй. тел. 99-51-84.

4. Skoda Fabia S Classic а/к,  м/н 
E499BF, 2005 ж.ш.  Бастапқы 
(алғашқы) бағасы – 878 900 теңге. 
Ең төменгі бағасы – 439 450 теңге. 
Ке пілдік жарнасы – 131 835 теңге. 
Орналасқан орны: Атырау қ., Қарым-
сақова кө шесі, 1-үй.

Теңгерім ұстаушы – «Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне 

даму министрлігі Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік 
комитетінің Атырау облысы бо-
йынша департаменті» РММ, Атырау 
қ., Əуезов көшесі, 53А- үй, тел. 45-01-
63, 45-01-67.

5. ВАЗ-21310 а/к, м/н 022AR06,  
2007 ж.ш.  Бастапқы (алғашқы) 
бағасы – 523 400 теңге. Ең төменгі 
бағасы – 261 700 теңге. Кепілдік 
жарнасы – 78 510 теңге. Орналасқан 
орны: Атырау қ., Б.Нысанбаев 
көшесі,1-үй. 

Анықтама үшін телефон: 
8 (7122) 35 43 22.
Сауда-саттыққа қатысушыларды 

тіркеу хабарлама жарияланған 
күннен бастап жүргізіледі жəне аук-
цион басталғанға дейін екі сағат 
бұрын аяқталады, содан соң қаты су-
шылар берген өтінімдерін кері қай-
тара алмайды.

Сауда-саттыққа қатысу үшін ке-
пілдік жарналар мемлекеттік мү-
лікті есепке алу саласындағы бірың-
ғай оператордың шотына төле-
не ді: Кепілдік жарнаны алушы 
– «Ақ параттық-есептеу орталығы» 
АҚ; БСН:050540004455; КНП: 171; 
Кбе:16; 

Банк атауы: «Казкоммерцбанк» 
АҚ; ЖСК КZ529261501102032004; 
БСК: KZKOKZKX.

Назар аударыңыз! Қатысушының 
хабарламада көрсетілген талаптар-
ды сақтамауы, сондай-ақ бірыңғай 
оператордың арнайы транзиттік шо-
тына сауда-саттықты өткізу туралы 
хабарламада көрсетілген кепілдік 
жарнаның сауда-саттық басталғанға 
дейін екі сағат бұрын түспеуі ті зілім 
веб-порталының өтінімді қабыл-
даудан бас тартуы үшін негіз болып 
табылады.

Аукционға қатысу үшін мына-
ларды:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сəй-
кестендіру нөмірін (бұдан əрі – 
ЖСН), тегін, атын, əкесінің атын 
(бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: биз-
нес сəйкестендіру нөмірін (бұдан 
əрі – БСН), толық атауын, бірінші 
басшының тегін, атын, əкесінің атын 
(бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін 
екінші деңгейдегі банктегі есеп айы-
рысу шотының деректемелерін;

4) байланыс деректерін (почталық 
мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) 
көрсете отырып, тізілімнің веб-пор-
талында алдын ала тіркелу қажет. 

Жоғарыда көрсетілген деректер 
өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс 
күні ішінде тізілімнің веб-порталына 
енгізілген деректерді өзгертеді.

Аукционға қатысушы ретінде 
т і р к е л у  ү ш і н  н ы с а н  б о й ы н -
ша қатысушының ЭЦҚ қойылған 

сауда-саттыққа қатысуға өтінімді 
тізілімнің веб-порталында тіркеу 
қажет.

Тізілімнің веб-порталы автомат-
ты тексеру нəтижелері бойын ша 
ті  зі лімнің веб-порталында көрсе-
тіл  ген қатысушының электронды 
ме   кен  жайына өтінімді қабылдау не 
өті німді қабылдаудан бас тарту се-
бептері туралы электрондық хабар-
лама жібереді.

Аукционға жіберілген қатысушыға 
тізілімнің веб-порталы беретін аук-
цион нөмірі бойынша аукцион за-
лына кіруге рұқсат беріледі.

Аукционға қатысушылар аукцион 
басталғанға дейін бір сағат ішінде 
ЭЦҚ мен аукцион нөмірін пайдала-
на отырып, аукцион залына кіреді. 
Аукцион жекешелендіру объектісінің 
бастапқы құнын аукцион залында ав-
томатты түрде орналастыру жолы-
мен сауда-саттықты өткізу туралы 
хабарламада көрсетілген Астана 
қаласының уақыты бойынша бас-
талады.

Аукционды өткiзу кезiнде жеке-
шелендiру объектiсiнiң бастапқы 
бағасы жекешелендіру объектісінің 
алғашқы бағасына тең болады.

Бағаны көтеру əдісін қолдана 
отырып аукционды өткізу тəртібі:

1) егер аукцион залында аукцион 
басталған сəттен бастап жиырма ми-
нут ішінде қатысушылардың бірде-
біреуі қағидаға сəйкес белгіленген 
қадамға жекешелендіру объектісінің 
бастапқы бағасын арттыру жолымен 
жекешелендіру объектісін сатып алу 
ниетін растамайтын болса, онда осы 
жекешелендіру объектісі бойынша 
аук цион өткізілмеген болып таны-
лады;

2) егер аукцион залында аукци-
он басталған сəттен бастап жиыр-
ма минут ішінде қатысушылардың 
бірі қағидаға сəйкес белгіленген 
қадамға жекешелендіру объектісінің 
бастапқы бағасын арттыру жолымен 
жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін растайтын болса, онда 
бастапқы баға белгіленген қадамға 
артады;

3) егер ағымдағы баға артқан-
нан кейін жиырма минут ішінде 
қаты сушылардың бірде-біреуі 
жеке шелендіру объектісінің ағым-
дағы құнын арттыру жолымен 
жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін растамайтын болса, онда 
жеке шелендіру объектісін сатып алу 
ниетін соңғы растаған қатысушы 
жеңімпаз болып танылады, ал осы 
жекешелендіру объектісі бойынша 
аукцион өткізілген болып танылады. 

Жекешелендіру объектісі бойын-
ша бағаны көтеру аукционы қа-
тысушылардың бірі ұсынған ең 
жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

Жекешелендіру объектісінің бас-
тапқы бағасы бағаны арттырудың 
кемінде екі қадамына өскен жағдайда 
ғана жекешелендіру объектісі бойын-
ша бағаны көтеру аукционы өт-
кізілген болып танылады, бұл ретте 
бас  тапқы бағаның екі қадамға көте-
ру  ді кемінде екі қатысушы жүзеге 
асырады.

Бағаны төмендету əдісін қолдана 
отырып аукционды өткізу тəртібі:

1) егер аукцион басталған кезден 
бастап екі минут ішінде қатысу-
шылардың бірде-біреуі аукционда 
же кешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін растамайтын болса, же-
кеше лендіру объектісінің бастапқы 
бағасы Қағидаға сəйкес белгіленген 
қадамға азаяды;

2) егер баға азайғаннан кейін екі ми-
нут ішінде қатысушылардың бірде-
біреуі жекешелендіру объектісін са-
тып алу ниетін растамайтын болса, 
жекешелендіру объектісінің соңғы 
жарияланған бағасы белгіленген қа-
даммен азаяды.

Жарияланған баға бойынша же-
ке шелендіру объектісін сатып алу 
ниетін бірінші болып растаған қа-
ты сушы бағаны төмендету аук-
ционының жеңімпазы болып таныла-
ды жəне осы жекешелендіру объектісі 
бойынша аукцион өткізілген болып 
танылады;

3) егер жекешелендіру объек-
тісі нің бағасы белгіленген ең тө-
мен гі мөлшерге жетсе жəне қаты-
сушылардың бірде-бірі жеке ше-
лендіру объектісін сатып алу ниетін 
рас тамаса, онда аукцион өткізілмеген 
болып танылады.

Əрбір сатылған жекешелендіру 
объектісі бойынша аукцион нəти-
желері сауда-саттық нəтижелері ту-
ралы электрондық хаттамамен ресім-
деледі, оған сатушы жəне жеңімпаз 
ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, сауда-
саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-
порталында қол қояды.

Сауда-саттық нəтижелері туралы 
хаттама аукцион нəтижелерін жəне 
жеңімпаз бен сатушының жеке-
шелендіру объектісін сату бағасы 
бойынша сатып алу-сату шартына 
қол қою міндеттемесін белгілейтін 
құжат болып табылады. Сатып алу-
сату шарты электрондық форматта 
ті зілімнің веб-порталында жасалады 
жəне сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ-
ны пайдалана отырып сауда-саттық 
нəтижелері туралы хаттамаға қол 
қойылған күннен бастап күнтізбелік 
он күннен аспайтын мерзімде оған 
қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып 
алушыға сауда-саттық нəтижелері 
туралы хаттамаға қол қойған күннен 
бастап күнтізбелік бес күннен аспай-
тын мерзімде қол қоюға сатып алу-
сату шартының жобасын ұсынады.

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік жəне жекешелендіру комитеті аумақтық департаменттерінің республикалық меншік объектілерін сату бойынша

www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында аукцион өткізетіндігін хабарлайды

(Жалғасы. Басы 12-бетте) 

(Жалғасы бар) 

Услуга по присоединению к 
сети телекоммуникаций опе-
раторов связи на местном 
уровне, за 1 монтирован-
ную точку присоединения 
(порт Е1)
Желісі жергілікті 
деңгейдегі телекомму-
никациялар желісіне 
қосылған байланыс опе-
раторларына арналған 
трафигін (интерконнект) 
өткізу бойынша қызметтер 
(1 cекундқа:
Услуги по пропуску трафика 
(интерконнект) для опера-
торов связи (сети которых 
присоединены к сети теле-
коммуникаций на местном 
уровне (за 1 секунду):

61.90.10.910 Х Х Х

ішкіаймақтық (бір АҚТС 
əрекет аймағында)
внутризоновый (в зоне дей-
ствия одной АМТС)

1

қалааралық (екі АҚТС əре-
кет аймағында, 1 секунды 
үшін) междугородный 
(между двумя АМТС)

2

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 

Телефоны 
Телефон ___________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

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

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

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

Ескертпе:
Примечание:
*Осы бөлім «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 
8-бабының 5-бөліміне сəйкес толтырылады
*Данный пункт заполняется согласно пункту 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан 
«О государственной статистике»

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 13 қарашадағы 

№169 бұйрығына 6-қосымша

«Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтерінің тарифтері туралы 
есеп» (коды 261101149, индексі 1-тариф (байланыс), кезеңділігі айлық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын 

толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Заңды тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтерінің тарифтері тура-
лы есеп» (коды 261101149, индексі 1-тариф (байланыс), кезеңділігі айлық) жалпы-
мемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі 
нұсқаулық «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан 
Республикасы Заңының 12-бабы 8) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Заңды 
тұлғаларға көрсетілген байланыс қызметтерінің тарифтері туралы есеп» (коды 
261101149, индексі 1-тариф (байланыс), кезеңділігі айлық) (бұдан əрі – статистикалық 
нысан) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толты-
руды нақтылайды.

2. 1-бөлімде кəсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан, байланыс қызметтерін 
көрсетудің нақты орны (облыс) көрсетіледі.

1.1-бөлімді бірнеше филиалдары үшін бірыңғай тарифтері бар бас кəсіпорындар 
толтырады. Бөлімде статистикалық нысанда көрсетілген тарифтер қолданылатын 
облыстар келтіріледі.

Егер филиалдар үшін тарифтер əртүрлі болса, онда бас кəсіпорын статистикалық 
нысандардың тиісті санын толтырады.

3. Тарифті тiркеу үшін телефонмен сөйлесуге тарифтер туралы 3-бөлімнің В 
бағанында көрсетілетін қызметтер ұсынудың неғұрлым көп көлемі жүзеге асырылатын 
бағыт (ел, қала) көрсетіледі. Іріктелген бағыттар есепті жыл ішінде өзгеріссіз қалады.

4. Ұтқыр байланыс қызметтерінің тарифтері туралы 5-бөлімде тарифтік жоспардың 
ең көрнектісі (компанияның алатын кірісі бойынша) бойынша тарифтер келтіріледі. 
Таңдалып алынған тарифтік жоспарлар есепті жыл бойы өзгермейді.

5. Барлық бөлімдерде «Өткен айдың тарифі» 2-бағанын міндетті түрде есепті жылғы 
қаңтарда толтыру керек. Келесі айларда жаңа өкіл-қызмет пайда болған жағдайда 
ғана баған толтырылады.

6. 3-баған баға өзгерген жағдайда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігі Статистика комитетінің (бұдан əрі – Комитет) интернет-ресурсында 
орналастырылған немесе респонденттерге аумақтық статистика органдары ұсынған 
Баға өзгерісі себептерінің анықтамалығына сəйкес толтырылады.

3-бағанда бағаның өзгеру себептерінің бір немесе бірнеше кодын көрсетуге бо-
лады. «Өзге де себептер» кодын таңдағанда 3-бағанда нақты себептер жазылу тиіс 
(бұйрық нөмірі көрсетілсін).

7. Егер тарифтер шетел валютасында (Америка Құрама Штаттары долларында жəне 

басқаларда) белгіленген болса, оларды валютаның ресми (нарықтық) бағамы бойынша 
ұлттық валютаға қайта есептеу есепті айдың 20 күніне Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі деректері бойынша жүргізіледі.

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

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

10. Ескертпе: Х - осы айқындама толтыруға жатпайды.
11. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1) 2-бөлім «Байланыс қызметі түрлерінің тарифтері»:
егер 61.90.10.441 жəне 61.90.10.442 кодтары бойынша 1 жəне 2-бағандары толты-

рылса, онда 61.90.10.441<61.90.10.442;
2) 3-бөлім «Телефонмен сөйлесу тарифтері»: 
егер 1 жəне 2-бағандары толтырылса, онда «Бағыт» бағанын толтыру міндетті; 
3) 4-бөлім «Интернет қызметі түрлерінің тарифі»: 
егер 61.10.43.220, 61.10.43.230, 61.10.43.240, 61.10.43.250 – кодтары бойынша 

бағандар толтырылса, онда: 
61.10.43.220 ≤ 61.10.43.230, 
61.10.43.230 ≤ 61.10.43.240, 
61.10.43.240 ≤ 61.10.43.250;
егер бағандар 61.20.42.220, 61.20.42.230, 61.20.42.240, 61.20.42.250 – кодтары 

бойынша толтырылса, онда:
61.20.42.220 ≤ 61.20.42.230, 
61.20.42.230 ≤ 61.20.42.240, 61.20.42.240 ≤ 61.20.42.250.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялылығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 13 қарашадағы
        № 169 бұйрығына 7-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 7 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 13 ноября 2017 года № 169

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

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

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

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

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

Статистикалық нысан коды 261101137
Код статистической формы 261101137

     Тұрақтандыру қорларының əлеуметтік маңызы бар
 азық-түлік тауарларын сатып алу жəне өткізу бағасы мен
1-СФ                                  көлемі туралы есеп
 Отчет о ценах и объемах закупа и реализации социально-
              значимых продовольственных товаров стабилизационных фондов

Айлық  Есепті кезең            ай                                  жыл
Месячная  Отчетный период                  месяц                             год

Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялар жəне (немесе) оларға үлестес тұлғалар 
ұсынады
Представляют социально-предпринимательские корпорации и (или) аффилирован-
ные им лица

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

БСН коды
код БИН       

1. Тауарды сатып алу жəне өткізу көлемі мен бағасын көрсетіңіз, өлшем бірлігіне 
Укажите объемы и цены закупа и реализации товара, за единицу измерения 

Тауар-
дың 
коды

Код то-
вара

Тауардың 
атауы

Наимено-
вание то-

вара

Тауардың 
өлшем бірлігі1

Единица изме-
рения товара1

Тауарды са-
тып алған, 

өткізген күні 
Дата закупа, 
реализации 

товара

Тауарды сатып алу 
көлемі

Объем закупа товара

Отандық 
отечествен-

ного 

импорттық 
импортного 

А Б В Г 1 2

кестенің жалғасы

Тауарды сатып алу 
бағасы, теңгемен

Цена закупа товара, в тенге

Опера-
тор 

коды2

Код 
опера-
тора2

Тауарды 
өткізу 
көлемі
Объем 

реализа-
ции то-

вара

Тауарды 
өткізу бағасы, 

теңгемен
Цена 

реализации 
товара, в тенге

Айдың соңына 
қалған 

тауарлар
Остатки 

товаров на 
конец месяца

отандық 
отечествен-

ного 

импорттық 
импортного 

3 4 5 6 7 8

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

Ескертпе:
Примечание:
1 А, Б, В бағандары осы статистикалық нысанның қосымшасына сəйкес тол-
тырылады
1 Графы А, Б, В заполняются согласно приложению к настоящей статистической форме
2 Тауарды өткізуді Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорация (бұдан əрі – ƏКК) жүзеге 
асырған жағдайда 5-бағанда «999» коды көрсетіледі, ал егер өткізуді ƏКК-нің 
үлестес тұлғалары жүзеге асырса, онда олар бір санынан басталатын тəртіпте 
кодталады
2 В графе 5 указывается код «999» в случае, если реализация товара осуществляет ся 
Социально-предпринимательской корпорацией (далее – СПК), если же реализацию 
осуществляют аффилированные СПК лица, то они кодируются в порядке, начиная 
с единицы

2. Сақтау пунктілерінің санын көрсетіңіз, бірлік 
 Укажите количество пунктов хранения, единиц 

Сақтау пунктілерінің саны
Количество пунктов хранения 

Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорация
Социально-предпринимательской корпорацией

жалға алынған
арендованных

1 2

3. Тауар түрлері бойынша сақтау қызметтерінің құнын бір айға, өлшем бірлігіне 
теңгемен көрсетіңіз
Укажите стоимость услуг хранения по видам товаров за месяц, в тенге за единицу 
измерения

Тауардың 
коды

Код товара

Тауардың 
атауы3

Наимено-
вание 

товара3

Пунктілерде сақтау қызметінің құны: 
Стоимость услуг хранения в пунктах:

Өлшем 
бірлігі4

Единица 
измере-

ния4

Əлеуметтік-кəсіпкерлік кор-
порация 

Социально-предприниматель-
ской корпорацией

жалға 
алынған

арендованных

А Б 1 2 3

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

Ескертпе:
Примечание:
3 А, Б бағандары статистикалық нысанның қосымшасына сəйкес толтырылады
3 Графы А, Б заполняются согласно приложению к статистической форме
4 3-бағанда сақтау қызметі құнының өлшем бірлігі көрсетіледі 
4 В графе 3 указывается единица измерения стоимости услуг хранения

Атауы    Мекенжайы
Наименование______________________ Адрес _______________________________
___________________________________            _______________________________ 
Телефоны 
Телефон ___________________________ 

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

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келісеміз*
Согласны на распространение первичных статистических данных*       

Алғашқы статистикалық деректерді таратуға келіспейміз*
Не согласны на распространение первичных статистических данных*  

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

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

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

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

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитеті төрағасының 2017 жылғы 13 қарашадағы 

№169 бұйрығына 8-қосымша

«Тұрақтандыру қорларының əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларын 
сатып алу жəне өткізу бағасы мен көлемі туралы есеп» (коды 261101137, 

индексі 1-СФ, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

1. Осы «Тұрақтандыру қорларының əлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарла-
рын сатып алу жəне өткізу бағасы мен көлемі туралы есеп» (коды 261101137, индексі 
1-СФ, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық 
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан əрі - Нұсқаулық) «Мемлекеттік статисти-
ка туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабы 8) 
тармақшасына сəйкес əзірленді жəне «Тұрақтандыру қорларының əлеуметтік маңызы 
бар азық-түлік тауарларын сатып алу жəне өткізу бағасы мен көлемі туралы есеп» 
(коды 261101137, индексі 1-СФ, кезеңділігі айлық) (бұдан əрі – статистикалық нысан), 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын (бұдан əрі – 
статистикалық нысан) толтыруды нақтылайды.

2. Осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында келесі түсініктемелер 
қолданылады:

1) оператор – Əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорация (бұдан əрі - ƏКК) жəне (немесе) 
тұрақтандыру қорының азық-түлік тауарларын сатып алуды жəне (немесе) өткізуді, 
сақтауды жүзеге асыратын оларға үлестес тұлға;

2) өткізу бағасы – сауда объектілеріне өткізуге берілген нақты тауардың бекітілген 
үстемесін қоса алғандағы бағасы; 

3) сатып алу бағасы – отандық немесе импорттық өндірістің нақты тауарының 
қосымша кұн салығын, көлік жəне өзге де үстеме шығыстарын қоса алғандағы бағасы;

4) сатып алу, өткізу көлемі – сатып алынған, өткізілген азық-түлік тауарларының 
заттай көріністегі саны.

3. 1-бөлімінің Г бағанында азық-түлік тауарларының əрбір сатып алынған күні не-
месе өткізілген күні көрсетіледі.

Егер азық-түлік тауарларының сол бір түрі есепті айдың ішінде бірнеше рет сатып 
алынса немесе өткізілсе, онда əрбір сатып алынған немесе өткізілген күніне сəйкес 
бөлек жолдарға жазылады. 

4. 1, 2, 6 – бағандарда тауарларды сатып алу, өткізу көлемі өлшем бірлігіне 
көрсетіледі. 

3, 4, 7 – бағандар бойынша тауарды сатып алу, өткізу бағасы көрсетіледі.
Сатып алу, өткізу бағалары жəне көлемдері бүтін санға дейінгі дəлдікпен көрсетіледі.
5. 5-бағанда оператордың қоды көрсетіледі.
Код келесі тəртіпте беріледі:
егер тауарды өткізуді ƏКК өзі жүзеге асырса – «999» коды қойылады;
егер өткізуді ƏКК-нің үлестес тұлғалары жүзеге асырса, онда олар бір санынан 

басталатын тəртіпте кодталады.
Операторларды кодтау есепті жыл бойы өзгеріссіз қалады. Егер есепті кезеңде жаңа 

оператор пайда болса, онда оған соңғы реттік нөмір беріледі. Егер оператор тауардың 
бір түрін əртүрлі бағалармен (əртүрлі сауда объектілеріне) өткізсе, онда ақпарат бір 
оператордың кодымен көрсетіледі.

6. 8-бағанда айдың соңына қалған тауарлар тиісті өлшем бірлігінде 
көрсетіледі.

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

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

9. Арифметикалық-логикалық бақылау:
1-бөлім «Тауарды сатып алу жəне өткізу көлемі мен бағасы»:
егер 1, 3 жəне 2, 4 немесе 5, 6, 7 бағандары толтырылса, онда Г бағанын тол-

тыру міндетті;
егер 1 бағаны толтырылса, онда 3 жəне Г бағандары толтырылады;
егер 2 бағаны толтырылса, онда 4 жəне Г бағандары толтырылады;
егер 6 бағаны толтырылса, онда 5, 7 жəне Г бағандары толтырылады;
егер 8 бағаны толтырылса, онда Г бағаны толтырылады.

Мемлекеттік статистика органдары     Қазақстан Республикасы Ұлттық
құпиялылығына кепілдік береді    экономика министрлігі Статистика
Конфиденциальность гарантируется            комитеті төрағасының 
органами государственной статистики        2017 жылғы 13 қарашадағы
        № 169 бұйрығына 9-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық    Приложение 9 к приказу Председателя
байқаудың статистикалық нысаны   Комитета по статистике Министерства 
Статистическая форма          национальной экономики
общегосударственного             Республики Казахстан
статистического наблюдения     от 13 ноября 2017 года № 169

Аумақтық статистика  
органына ұсынылады
Представляется 
территориальному 
органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған 
уақыт, сағатпен  (қажеттiсiн қоршаңыз) 

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

1 сағатқа 
дейiн 

до 1 часа
1-2 2-4 4-8 8-40

40 сағаттан 
артық 

более 40 
часов

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

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

Статистикалық нысан коды 261101143
Код статистической формы 261101143

1-тариф           Автомобиль көлігі кəсіпорындарының жүк тасымалдау
(автомобиль)                тарифтері туралы есеп
1-тариф                    Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями
(автомобильный)                          автомобильного транспорта
Айлық  Есепті кезең            ай                                  жыл
Месячная  Отчетный период        месяц        год

Негізгі қызмет түрі Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішінің 49.41-ко-
дына сəйкес Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау болып табылатын іріктемеге 
түскен заңды тұлғалар жəне (немесе) олардың құрылымдық жəне оқшауланған 
бөлімшелері ұсынады
Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обо-
собленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду Общего 
классификатора видов экономической деятельности: 49.41 - Грузовые перевозки 
автомобильным транспортом

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

БСН коды
код БИН       


