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(Жалғасы 13-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 29 наурыз               №130           Астана қаласы

«Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік 
электрондық тізілімін қалыптастыру және жүргізу 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 28 шілдедегі № 4-1/699 бұйрығына өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімін 

қалыптастыру жəне жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 28 шілдедегі № 4-1/699 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12016 
болып тіркелген, 2015 жылғы 15 қыркүйекте «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік 
электрондық тізілімін қалыптастыру жəне жүргізу қағидаларында:

2 жəне 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы Қағидада келесі негізгі түсініктемелер, анықтамалар жəне қысқартулар 

пайдаланылады:
1) ақпараттық жүйенің веб-порталы (бұдан əрі – веб-портал) – Интернет желісінде 

www.qoldau.kz мекенжайы бойынша орналастырылған, осы тізілім деректеріне 
қолжеткізудің бірыңғай нүктесін білдіретін интернет-ресурс;

2) астық иесі – астық қабылдау кəсіпорнына астықты сақтауға берген жеке не-
месе заңды тұлға;

3) астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік электрондық тізілімі (бұдан əрі 
– тізілім) – уақыттың нақты сəтіне астық қолхаттарын ұстаушыларды сəйкестендіруді, 
астық қолхаттарымен мəмілелерді тіркеуді қамтамасыз ететін астық қолхаттары жəне 
оларды ұстаушылар туралы мəліметтердің жиынтығы, сондай-ақ олардың өтінішіне 
немесе олар бойынша құқықты іске асыруға тіркелген шектеулердің сипаттамасы жəне 
ақпараттық жүйеде көрсетілген басқа да мəліметтер;

4) астық қолхаттарының ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – ақпараттық жүйе) – 
астық қолхаттары жəне оларды ұстаушылар бойынша ақпараттарды сақтауға, 
өңдеуге, іздеуге, таратуға, беруге жəне ұсынуға арналған тізілімді жүргізудің 
автоматтандырылған жүйесі;

5) астық қолхаты – астықтың нақты көлеміне құқық меншігін растайтын эмиссияға 
жатпайтын құжатсыз құнды қағаз түріндегі қойма куəлігі;

6) астық қолхатын тіркеуші – (бұдан əрі – тіркеуші) – Қазақстан Республикасының 
Үкіметімен айқындалатын құнды қағаздар нарығында жұмыс тəжірибесі бар жарғылық 
капиталына мемлекет қатысатын заңды тұлға;

7) астық қолхатын ұстаушы – астық қолхаты бойынша құқыққа ие тізілімде 
тіркелген адам;

8) бұйрық – астық қолхатын ұстаушының меншігіндегі астыққа қатысты нақты іс-
қимылды жүзеге асырылуын көрсете отырып тізілімде астық қабылдау кəсіпорынымен 
немесе астық қолхатын ұстаушымен қалыптастырылатын, ұлттық куəландырушы 
орталық берген электрондық цифрлық қолтаңба қойылатын электрондық құжат;

9) дербес шот – мəмлені тіркеу жəне астық қолхаты бойынша құқықты есепке алу 
мақсатында тіркелген адамды сəйкестендіруге мүмкіндік беретін тізілімде көрсетілген 
жазбалар жиынтығы;

10) дербес шоттан көшірме – уақыттың нақты сəтіне астық қолхаты бойын-
ша тіркелген адамның құқығын растайтын жəне ақпараттық жүйеде тіркеушімен 
қалыптастырылатын құнды қағаз болып табылмайтын электрондық құжат;

11) кепіл ұстаушы – астық қолхаты бойынша кепілі туралы шартпен (бұдан əрі – 
кепіл шарты) көзделген міндеттемеде астықты кепілге ұстаушы болып табылатын адам;

12) клиент – тіркеушінің қызметін пайдаланатын немесе пайдалануға ниеті бар адам;
13) өкілетті орган – өз құзыреті шегінде астық нарығына қатысушылардың 

қызметтерін үйлестіруді жəне реттеуді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;
14) Q-chain үлестірілген деректер базасы (бұдан əрі – q-chain) – астық қолхаттарымен 

операциялар туралы ақпаратты қамтитын, тіркеушінің ішкі қағидалары бойынша block-
chain технологиясы негізінде жасалған, деректер блоктарының үзілмейтін бірізді тізбегі;

15) транзакция – алдыңғы жəне кейінгі жазбалар (бар болған жағдайда) ту-
ралы ақпаратты қамтитын блокта қалыптастырылған, q-chain желісіндегі астық 
қолхаттарымен операциялар туралы логикалық тұрғыдан біріктірілген бірізді 
жазбалардың жиынтығы;

16) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі – ЭЦҚ) – ЭЦҚ құралдарымен 
жасалған жəне электрондық құжаттың дұрыстығын, оның тиесілігін жəне мазмұнның 
өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық нышандар жиынтығы.

3. Тізілімді ақпараттық жүйемен ықпалдастыру үшін ведомстволық ақпараттық 
жүйелерге қолжетімділікті ұйымдастыру жолымен тізілімге құқық жəне жер 
кадастрларының деректері, рұқсаттар мен хабарламалар, жеке жəне заңды тұлғаларды 
тіркеу, бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік саласындағы орталық атқарушы 
органдардың, басқа да орталық жəне жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясының мəліметтері негізінде 
тіркеуші қалыптастырады жəне жүргізеді, атап айтқанда:

1) астық қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтерді жүзеге 
асыруға лицензиясы (бұдан əрі – лицензия) бар заңды тұлғаларға қатысты – рұқсаттар 
мен ескертулер саласында басқаруды жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын 
мемлекеттік орган;

2) астық қабылдау кəсіпорындары, қаржылық есептіліктің депозитарийіне ұсынатын 
ақпаратқа қатысты – бухгалтерлік есеп жəне қаржылық есептілік саласындағы қызметті 
реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

3) астық қабылдау кəсіпорындарына тіркелген жылжымайтын объектілерге қатысты 
– жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу жəне мемлекеттік техникалық тексеру 
саласындағы мемлекеттік саясатты жəне мемлекеттік реттеуді жүргізуді жүзеге асы-
ратын мемлекеттік орган;

4) астық қабылдау кəсіпорындарына тіркелген жер учаскелеріне қатысты – жер 
қатынастары саласында реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

5) тізілімде тіркелген заңды тұлғаларға, филиалдары мен өкілдіктеріне қатысты 
– заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жəне филиалдар мен өкілдіктерді есептік 
тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

6) астық қабылдау кəсіпорындарының лицензиарларына жəне олардың кеңістіктік 
(географиялық) деректеріне қатысты - мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уəкілетті 
орган;

7) астық қабылдау кəсіпорындары мен астық қолхаттарын ұстаушылар 
шығарған электрондық шот-фактуралар бойынша мəліметтерге қатысты – салықтық 
əкімшілендіруді жүзеге асыратын мемлекеттік орган;

8) ішкі нарыққа жəне экспортқа астық тасымалдау туралы мəліметтерге қатысты 
– ұлттық темір жол компаниясы;

9) тізілімде тіркелген жеке тұлғаларға қатысты – сəйкестендіру нөмірлерін 
қалыптастыруды жəне сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізбесін жүргізуді жүзеге 
асыратын мемлекеттік орган.»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Астық қолхаттарымен операцияларға:
1) астық қолхатын шығару;
2) астық қолхатын өтеу;
3) астық қолхатын бөлу;
4) астық қолхаттарын біріктіру;
5) астық қолхатын сату/сатып алу;
6) астық қолхатын есепке қосу/есептен шығару;
7) астық қолхатын кепілге беру/алу;
8) астық қолхатының кепілі жөніндегі мəліметтерді өзгерту;
9) астық қолхатын кепілден алу/қайтару;
10) астық қолхаты бойынша сауда-саттық жүргізу туралы хабарлама;
11) астық қолхатының деректерін өзгерту;
12) астық қолхатындағы астық сипаттамаларын өзгерту;
13) астық қолхатын бұғаттау/бұғаттаудан шығару жатады.»;
мынадай мазмұндағы 13-1-тармақпен толықтырылсын:
«13-1. Астық қолхаттарымен операциялар q-chain желісіне беріледі, ол тіркеушінің 

ішкі қағидаларына сəйкес есептеу қуаттылықтарында орналастырылады жəне оған 
қол жеткізу www.q-chain.kz веб-порталын пайдалана отырып қамтамасыз етіледі.

Q-chain желісінде деректерді сақтау тіркеушінің ішкі қағидаларына сəйкес, асин-
хронды бөлінген дерекқор технологияларын қолдана отырып, орталықтандырылмаған 
түрде жүзеге асырылады.

www.q-chain.kz веб-порталын пайдаланушыларға мыналар: транзакция нөмірі неме-
се бұйрық нөмірі немесе астық қолхатының нөмірі көрсетілген электрондық сұранымға 
сəйкес бұйрық жəне / немесе астық қолхаттары (астық қолхаттарын ұстаушылардың 
жеке деректерін көрсетпей) мəртебесін тексеру жөніндегі функция қолжетімді болады. 
Электрондық сұранымға пайдаланушының ЭЦҚ-сымен қол қойылады.»;

14 жəне 15-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«14. Астық қолхаты сапасы бойынша біркелкі астықтың əрбір партиясына 

шығарылады. Тапсырылған барлық астық көлеміне шығарылатын астық қолхаттарының 
саны астық қолхатын шығаруға арналған бұйрықта айқындалады. 

Астық қолхатын шығару Жеке кабинетте мынадай тəртіпте жүргізіледі:
1) астық иесінен астық қабылданған күннен бастап Қазақстан Республикасының 

еңбек заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 
жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Мерекелер 
туралы заң) 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, күнтізбелік 
үш күннен кеш емес мерзімде астық қабылдау кəсіпорны астық қолхатын шығаруға 
арналған бұйрықты осы Қағидалардың 16-тармағы 2) - 6) тармақшаларында көрсетілген 
мəліметтер мен астық иесінен астық қабылданған күнді енгізе отырып тіркейді. Бұйрық 
сақталғаннан кейін оның мəртебесі ақпараттық жүйеде «Келісілмеген» деп өзгертіледі;

2) «Келісілмеген» деген мəртебемен сақталған бұйрықты астық қабылдау кəсіпорны 
астық иесіне келісімге жібереді жəне бұйрықтың мəртебесі ақпараттық жүйеде 
«Келісілуде» деп өзгертіледі;

3) «Келісілуде» деген мəртебедегі бұйрық Жеке кабинетте астық иесіне:
не бұйрықты келісу үшін (ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Келісілген» 

деп өзгертіледі);
не астық қабылдау кəсіпорны бұйрыққа енгізген мəліметтер бойынша ескертулер 

енгізу үшін (ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Қайтадан пысықтауға жіберілді» 
деп өзгертіледі) қолжетімді болады;

4) «Қайтадан пысықтауға жіберілді» деген мəртебедегі бұйрық бойынша астық 
қабылдау кəсіпорны:

не астық иесінің ескертулері бойынша бұйрықтың деректерін өзгертеді (ақпараттық 
жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Келісілуде» деп өзгертіледі);

не өзінің дəлелдерін көрсете отырып, астық иесінің ескертулері бойынша бұйрықтың 
деректерін өзгертпейді (ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Келісілуде» деп 
өзгертіледі);

не иесінен астық қабылдаған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мере-
ке күндерін қоспағанда, күнтізбелік үш күннен кешіктірмей астықты иесіне қайтаруды 
қамтамасыз ете отырып, бұйрықты жояды (ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі 
«Жойылды» деп өзгертіледі); 

5) «Келісілген» деген мəртебедегі бұйрық бойынша астық қабылдау кəсіпорны 
бұйрыққа енгізілген мəліметтермен келісетінін растайды жəне ақпараттық жүйеде 
бұйрықтың мəртебесі «Қол қойылуда» деп өзгертіледі;

6) «Қол қойылуда» деген мəртебедегі бұйрық бойынша клиенттердің ЭЦҚ-сы пай-
даланыла отырып, бұйрыққа қол қою жүзеге асырылады;

7) астық иесі мен астық қабылдау кəсіпорнының (бірінші басшысы жəне бас 
бухгалтері) ЭЦҚ-сымен бұйрыққа қол қойылғаннан кейін ақпараттық жүйеде бұйрықтың 
мəртебесі «Қол қойылды» деп өзгертіледі, ал тізілімдегі астық қолхаты:

осы Қағидалардың 16-тармағы 1) жəне 7) тармақшаларында көрсетілген 
мəліметтерді көрсете отырып шығарылады;

астық қолхатын ұстаушының дербес шотында «Белсенді» деген мəртебемен 
көрсетіледі.

Клиенттермен астық қолхаттары бойынша операциялар жүргізу кезінде астық 
қабылдау кəсіпорны мен астық иесі арасында жасалған астықты сақтаудың шарты 
бойынша құқығы мен міндеттері жəне оған сəйкес шығарылған аталған астық қолхаты 
клиентке бір уақытта астық қолхатында көрсетілген көлемдегі астыққа арналған астық 
қолхаты бойынша құқықтарды бере отырып, беріледі.

Астықты астық қабылдау кəсіпорны өңдеген не астықтың сапалық көрсеткіштері 
орташаланған (астықтың орташа өлшенген сапасы) жағдайда астық иесі мен астық 
қабылдау кəсіпорнының келісімі бойынша осы Қағидалардың 18-тармағына сəйкес 
алдыңғы астық қолхаттарын өтей отырып, жаңа астық қолхатын шығаруға жол беріледі.

 15. Астық қабылдау кəсіпорны иесінен астық қабылданған күннен бастап, Қазақстан 
Республикасының еңбек заңнамасына жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес 
демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, күнтізбелік үш күннен кеш емес мерзімде 
астықты иесіне қайтаруды қамтамасыз етеді: 

1) егер клиенттердің біреуі ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, бұйрыққа қол қойғанға 
дейін бұйрықтың күші жойылса (ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Жойылды» 
деп өзгертіледі);

2) егер астық қабылданған күннен бастап Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мере-
ке күндерін қоспағанда, күнтізбелік үш күн өткен соң астық иесі мен астық қабылдау 
кəсіпорны (бірінші басшысы жəне бас бухгалтері) ЭЦҚ-ны пайдалана отырып, бұйрыққа 
қол қоймаған болса, онда ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Жойылды» деп 
өзгертіледі.»; 

17, 18 жəне 19-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«17. Сондай-ақ, астық қолхатының басқа да белгiлері бар:
1) тіркеушінің атауы, оның мекенжайы жəне телефон нөмірі;
2) астық қолхатының мəртебесі («Жойылды», «Бөлінген», «Шоғырланған», 

«Сатылған», «Есептен шығарылған», «Сатуда», «Электрондық сатуда», «Сату бол-
ды», «Белсенді», «Кепілде»);

3) кепіл шарты бойынша мəлімет («Кепілде» мə ртебесімен астық қолхаты бойынша);
4) Q-chain ж елісіндегі транзакция нөмірі;
5) астық қол хатын бұғаттау («Бұғатталған», «Ерікті») жə не оны бұғаттау үшін 

негіздеме бойынша мəлімет.
18. Астық қо лхатын ұстаушы немесе кепіл ұстаушы (кепілге салынған астықты 

 сауда-саттықта өткізген, осы Қағидалардың 27-тармағына сəйкес электрондық сауда-
саттық ты қоспағанда) астықты талап ету үшін астық қабылдау кəсіпорны орналасқан 
жерге өзі келеді немесе уəкілетті өкілін жібереді.

Астық қолхатын өтеу Жеке кабинетте келесі тəртіпте жүр гізіледі:
1) астық қолхатын ұстаушы немесе кепіл ұстаушы астық қолхатын өт еуге бұйрықты 

тіркейді. Бұйрық сақталғаннан жəне оған астық қолхатын ұстаушы немесе кепіл ұстаушы 
ЭЦҚ қойғаннан кейін ақпар аттық жүйедегі бұйрықтың мəртебесі «Келісуде» деп 
өзгертіледі жəне астық қабылдау кəсіпорнындағы Жеке кабинетте қолжетімді болады.

Астық қолхатын ұстаушының немесе кепіл ұстаушының  оған астық қолхаты бойынша 
астықты бергенге дейін бұйрықтың күшін жоюына жол беріледі (ақпараттық жүйедегі 
бұйрықтың мəртебесі «Күші жойылды» деп өзгертіледі); 

2) астық қолхаты бойынша астық берілгеннен жəне астық қабылдау кəсіпорыны 
бұйрыққа астықтың берілген күні туралы мəліметті енгізгеннен кейін бұйрыққа астық 
қабылдау кəсіпорнының (бірінші басшысы жəне бас бухгалтері) ЭЦҚ-сымен қол 

қойылады. Бұл ретте ақпараттық жүйедегі бұйрықтың мəртебесі «Қол қойылды» деп 
өзгертіледі, ал тізілімде астық қолхаты астық қолхатын ұстаушының дербес шотында 
«Өтелді» деген мəртебемен көрсетіледі.

Егер сақталған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
қоспағанда, күнтізбелік үш күн өткен соң клиенттердің ЭЦҚ-сы пайдаланыла оты-
рып, бұйрыққа қол қойылмаған болса, онда ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі 
«Жойылды» деп өзгертіледі.

19. Астық қолхатын ұстаушы немесе кепіл ұстаушы бұйрықты сақтаған күннен ба-
стап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына жəне Мерекелер туралы заңның 
5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, күнтізбелік үш күн ішінде 
астық қабылдау кəсіпорны мынадай:

Заңның 31-бабында көзделген; 
астық қолхатын осы Қағидалардың 14-тармағының он сегізінші абзацына сəйкес 

шығарған;
осы астық қолхаты бойынша астық сақтағаны үшін берешегі болмаған жағдайларды 

қоспағанда, астықты сақтау шартының талаптарына сəйкес астық қолхаты бойынша 
астықты беруді қамтамасыз етеді.»;

мынадай мазмұндағы 20-1-тармақпен толықтырылсын:
«20-1. «Кепілде» деген мəртебедегі астық қолхатын бөлу астық қолхатын 

ұстаушының кепіл ұстаушы алдындағы борышының бір бөлігін өтеу кезінде жүзеге 
асырылады жəне Жеке кабинетте мынадай тəртіпте жүргізіледі:

1) кепіл ұстаушы астық қолхатын бөлуге арналған бұйрықты тіркейді, онда жиынтық 
көлемі бөлуге кепіл ұстаушы бастамашылық еткен астық қолхаты бойынша астық 
көлеміне тең болуы тиіс астықтың сандық сипаттамалары жөніндегі мəліметтер 
көрсетіледі. Бұйрық сақталғаннан жəне оған кепіл ұстаушы ЭЦҚ-сымен қол қойғаннан 
кейін ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Қол қойылуда» деп өзгертіледі жəне 
астық қолхатын ұстаушының Жеке кабинетінде қолжетімді болады.

Астық қолхатын ұстаушыға оған кепіл ұстаушы қол қойғанға дейін бұйрықтың 
күшін жоюына жол беріледі (ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Күші  жойыл-
ды» деп өзгертіледі);

2) «Қол қойылуда» деген мəртебедегі бұйрық бойынша астық қолхатын ұстаушы: 
не ЭЦҚ-ны пайдалана отырып бұйрыққа қол қояды (ақпараттық жүйеде бұйрықтың 

мəртебесі «Қол қойылды» деп өзгертіледі);
не бұйрықтың күшін жояды (ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Күші жой-

ылды» деп өзгертіледі);
3) бұйрыққа клиенттер ЭЦҚ-сымен қол қойғаннан кейін тізілімде:
жаңа астық қолхаттары шығарылады жəне кепіл ұстаушы мен астық қолхатын 

ұстаушының дербес шоттарында «Кепілде» деген мəртебемен көрсетіледі;
бөлу жүргізілген астық қолхатының күші жойылады жəне кепіл ұстаушы мен астық 

қолхатын ұстаушының дербес шоттарында «Бөлінген» деген мəртебемен көрсетіледі. 
Егер сақталған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
қоспағанда, күнтізбелік үш күн өткен соң клиенттердің ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып, 
бұйрыққа қол қойылмаса, онда ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Жойылды» 
деп өзгертіледі.»;

22-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «Қол қойылуда» деген мəртебедегі бұйрық бойынша сатып алушы клиенттің 

ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып, бұйрыққа қол қою жүзеге асырылады (астық қолхатын 
ұстаушы «Төлемге қарсы  жеткізу» опциясын пайдалану кезінде астық қолхатына 
жүргізілген төлем туралы мəліметті бұйрыққа енгізе отырып).

Бұл ретте ақпараттық жүйедегі бұйрықтың мəртебесі «Қол қойылды» деп өзгертіледі, 
ал тізілімде астық қолхаты:

астық қолхатын ұстаушының дербес шотында «Сатылды» деген мəртебемен 
(«Төлемге қарсы жеткізу» опциясын пайдалану кезінде тіркеуші сату бағасы н Жеке 
кабинетінде көрсетілген астық қолхатын ұстаушының есеп айырысу шотына сатып 
алушы клиент бұйрыққа қол қойған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке 
күндерін қоспағанда, күнтізбелік екі күн ішінде аударады);

сатып алушы клиенттің дербес шотында «Белсенді» деген мəртебемен көрсетіледі.
Егер сақталған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
қоспағанда, күнтізбелік үш күн өткен соң клиенттердің ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып, 
бұйрыққа қол қойылмаса, онда ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Жойылды» 
деп көрсетіледі.»;

23 -тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «Қол қойылуда» деген мəртебедегі бұйрық бойынша тіркеушінің ЭЦҚ-сы пайда-

ланыла отырып, бұйрыққа қол қою жүзеге асырылады. Бұл ретте ақпараттық жүйеде 
бұйрықтың мəртебесі «Қол қойылды» деп өзге ртіледі, ал тізілімде астық қолхаты:

астық қолхатын ұстаушының дербес шотында «Есептен шығарылды» деген 
мəртебемен;

сатып алушы клиенттің дербес шотында «Белсенді» деген мəртебемен көрсетіледі.
Егер сақталған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
қоспағанда, күнтізбелік үш күн өткен соң тіркеушінің ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып, 
бұйрыққа қол қойылмаса, онда ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Жойылды» 
деп өзгертіледі.»;

24-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «Қол қойылуда» деген мəртебедегі бұйрық бойынша кепіл ұстаушының ЭЦҚ-

сы пайдаланыла отырып бұйрыққа қол қою жүзеге асырылады. Бұл ретте бұйрықтың 
мəртебесі ақпараттық жүйеде «Қол қойылған» деп өзгертіледі, ал тізілімде астық 
қолхаты астық қолхатын ұстаушының жəне кепіл ұстаушының дербес шоттарында 
«Кепілде» деген мəртебемен көрсетіледі.

Егер сақталған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
қоспағанда, күнтізбелік үш күн өткен соң клиенттердің ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып 
бұйрыққа қол қойылмаса, онда бұйрықтың мəртебесі ақпараттық жүйеде «Күші жой-
ылды» деп өзгертіледі.»;

мынадай мазмұндағы 24-1-тармақпен толықтырылсын:
«24-1. Астық қолхатының кепілі жөніндегі мəліметтерді өзгерту Жеке кабинетте 

мынадай тəртіпте жүргізіледі:
1) кепіл ұстаушы бұйрықта осы Қағидалардың 24-тармағының 1) тармақшасында 

белгіленген мəліметтерді көрсете отырып жəне бұйрыққа «Acrobat Reader» электрондық 
форматында өзгерістер мен толықтырулары бар кепіл шартын тіркей отырып, астық 
қолхатының кепілі жөніндегі мəліметтерді өзгертуге арналған бұйрықты тіркейді. 
Бұйрық сақталғаннан жəне оған кепіл ұстаушының ЭЦҚ-сымен қол қойылғаннан кейін 
ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Қол қойылуда» деп өзгертіледі жəне астық 
қолхатын ұстаушының Жеке кабинетінде қолжетімді болады.

Астық қолхатын ұстаушыға оған кепіл ұстаушы қол қойғанға дейін бұйрықтың 
күшін жоюға жол беріледі (ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Жойылды» 
деп өзгертіледі);

2) «Қол қойылуда» деген мəртебедегі бар бұйрық бойынша астық қолхатын ұстаушы:
не ЭЦҚ-ны пайдалана отырып бұйрыққа қол қояды. Бұл ретте ақпараттық жүйеде 

бұйрықтың мəртебесі «Қол қойылды» деп өзгертіледі, ал тізілімде астық қолхаты 
кепіл ұстаушы мен астық қолхатын ұстаушының дербес шоттарында «Кепілде» деген 
мəртебемен көрсетіледі;

не бұйрықтың күшін жояды (ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Жойылды» 
деп өзгертіледі); 

Егер сақталған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
қоспағанда, күнтізбелік үш күн өткен соң клиенттердің ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып, 
бұйрыққа қол қойылмаса, онда ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Жойылды» 
деп өзгертіледі.»;

25-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
 «2) «Қол қойылуда» деген мəртебедегі бұйрық бойынша бұйрыққа қол қою кепіл 

ұстаушының ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып жүзеге асырылады. Бұл ретте бұйрықтың 
мəртебесі ақпараттық жүйеде «Қол қойылған» деп өзгертіледі, ал тізілімде астық 
қолхаты:

астық қолхатын ұстаушының дербес шотында «Белсенді» деген мəртебемен 
көрсетіледі.

кепіл ұстаушының дербес шотында көрсетілмейді.
Егер сақталған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
қоспағанда, күнтізбелік үш күн өткен соң клиенттердің ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып, 
бұйрыққа қол қойылмаса, онда бұйрықтың мəртебесі ақпараттық жүйеде «Жойылды» 
деп өзгертіледі.»;

27-тармақтың 2) жəне 3) тармақшалары мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «Қол қойылуда» деген мəртебедегі бұйрық бойынша тіркеушінің ЭЦҚ-сы пайда-

ланыла отырып, бұйрыққа қол қою жүзеге асырылады. Бұл ретте ақпараттық жүйедегі 
бұйрықтың мəртебесі «Қол қойылды» деп өзгертіледі, астық қолхатын ұстаушының 
Жеке кабинетінде көрсетілген мекенжайға астық қолхаты бойынша сауда-саттық 
жүргізілгені туралы хабарламаның веб-порталда жарияланғаны туралы электрондық 
хабарлама жіберіледі. Тізілімде астық қолхаты оны ұстаушының дербес шотында 
«Сауда-саттықта» немесе «Электрондық сауда-саттықта» (сауда-саттықты жүргізу 
күніне дейінгі кезеңде) деген мəртебемен көрсетіледі.

Егер сақталған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
қоспағанда, күнтізбелік үш күн өткен соң клиенттердің ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып, 
бұйрыққа қол қойылмаса, онда бұйрықтың мəртебесі ақпараттық жүйеде «Жойылды» 
деп өзгертіледі;

3) тіркеуші, егер электрондық сауда-саттықты жүргізу нəтижесінде мынадай жол-
дармен жеңімпаз анықталса, астық қолхатының сатып алушыға сатылуын қамтамасыз 
етеді:

сауда-саттықты жүргізу күнінде оның нəтижелері туралы хаттамаға жеңімпазбен 
қол  қойылуы;

Жеке кабинетте көрсетілген астық қолхатын сатушының есептік шотына сауда-
саттықты жүргізген күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
қоспағанда, күнтізбелік үш күн ішінде жеңімпаздың астық қолхатының бастапқы 
бағасынан он бес пайыз көлеміндегі кепілді жарнасын аударылуы; 

Жеке кабинетте көрсетілген астық қолхатын сатушының есептік шотына осы 
Қағидалардың 23-тармағында көрсетілген астық қолхатын есепке алуға/есептен 
шығаруға арналған бұйрыққа жеңімпаз қол қойған күннен бастап (бірақ сауда-саттықтың 
жүргізілген күнінен бастап күнтізбелік он күннен кеш емес), Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне 
мереке күндерін қоспағанда, күнтізбелік үш күн ішінде сату бағасының (кепілді жар-
наны шегерумен) аударылуы;

осы Қағидалардың 23-тармағында көрсетілген астық қолхатын есепке алуға/есептен 
шығаруға арналған бұйрыққа тіркеушінің ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып қол қойылды 
(бірақ сауда саттықтың жүргізілген күнінен бастап күнтізбелік он үш күннен кеш емес);

Бұл ретте тізілімде астық қолхаты:
«Сауда-саттық болды» (сауда-саттық жүргізілген күнінен бастап жəне жеңімпаз 

бен тіркеуші астық қолхатын есепке алуға/есептен шығаруға арналған бұйрыққа қол 
қойғанға дейін) деген мəртебемен астық қолхатын ұстаушының;

«Сатылды» (жеңімпаз бен тіркеуші астық қолхатын есепке алуға/есептен шығаруға 
арналған бұйрыққа қол қойғаннан  кейін) деген мəртебемен астық қолхатын ұстаушыны ң;

 «Белсенді» деген мəртебемен сатып алушының (электрондық сауда-саттықтың 
жеңімпазы) дербес шотында көрінеді;»;

28-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «Қол қойылуда» деген мəртебедегі бұйрық бойынша астық қолхатын 

ұстаушының ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып, бұйрыққа қол қою жүзеге асырылады. 
Бұл ретте ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Қол қойылды» деп өзгертіледі, 
ал тізілімде астық қолхатында астық сақтау бойынша қызмет үшін төлем жүргізгенге 
дейінгі күн көрсетіледі.

Егер сақталған күннен бастап, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
жəне Мерекелер туралы заңның 5-бабына сəйкес демалыс жəне мереке күндерін 
қоспағанда, күнтізбелік үш күн өткен соң клиенттердің ЭЦҚ-сы пайдаланыла отырып, 
бұйрыққа қол қойылмаса, онда ақпараттық жүйеде бұйрықтың мəртебесі «Жойылды» 
деп өзгертіледі.»;

32-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «Кепілде» деген мəртебедегі (астық қолхаты бойынша сауда-саттық жүргізу, 

астық қолхатын бөлу, астық қолхатын кепілден алу/қайтару, астық қолхатының кепілі 
жөніндегі мəліметтерді өзгерту жəне астық қолхатының деректерін өзгерту туралы 
хабарламаны жариялау үшін);»;

38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«38. Сыртқы веб-порталды пайдаланушыларға ЭЦҚ пайдалана отырып ақпараттық 

жүйеде тіркелу талап етілмейді. Бұл ретте оларға веб-порталда келесі функциялар 
қолжетімді:

1) тізілім бойынша құқықтық жəне анықтамалық ақпараттармен танысу;
2) лицензиарлар, астық қабылдау кəсіпорындары, сондай-ақ оларға берілген ли-

цензиялар бойынша мəліметтерді қарап шығу;
3) астық қабылдау кəсіпорындарының жылдық қаржылық есептіліктері мен 

аудиторлық есептерін қарап шығу;
4) астық қабылдау кəсіпорындарының (элеватор, астық қабылдау пункті) құқық 

меншігінде бар астықты сақтау жүргіз ілетін астық қоймалары, оның ішінде астық 
қоймаларының техникалық сыйымдылығы жəне олардың астықпен жүктелуі бойынша 
мəліметтерді қарап шығу;

5) астық қоймаларының жылжымайтын объектілеріне (жер учаскесіне) тіркелген 
ауыртпалықтардың (кепіл, сенімдегі басқару жəне т.б.) жəне шектеулердің (қамау жəне 
басқа да) бар-жоғы туралы мəліметтерді қарап шығу;

6) тіркеуші веб-порталда:
- астық қабылдау кəсіпорнының астық қоймасының мүліктік кешенінен оқшаулануы 

туралы;
- кепіл ұстаушының немесе астық қолхатын ұстаушының сауда-саттықты жүргізгені 

туралы;
- астық қабылдау кəсіпорнына уақытша басқарудың енгізілгені туралы жергілікті 

атқарушы органның сотқа берілген өтініші туралы жəне астық қабылдау кəсіпорнына 
уақытша басқарудың енгізілгені туралы сот шешімінің заңды күшіне енгені туралы 
жарияланған хабарларды қарап шығу;

7) астық қабылдау кəсіпорындары көрсететін астық сақтау жөніндегі көрсетілетін 
қызметтер бағаларының (тарифтерінің) прейскуранттарын қарау;

8) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 8 
мамырдағы № 18-03/241 бұйрығымен бекітілген Астық нарығы мониторингін жүргізу 
қағидаларына сəйкес тізілімге берілетін мониторингтің деректерін қарап шығу.».

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Егіншілік депар-
таменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның 
қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесінің ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін; 

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

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

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Инвестициялар жəне даму министрі
министрі ________ Д. Абаев ________ Ж. Қасымбек
2018 жылғы 2 сəуір  2018 жылғы 19 сəуір

«КЕЛІСІЛДІ»   «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрі
________ Б. Сұлтанов  ________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 17 сəуір  2018 жылғы 13 сəуір

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы   
27 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16835 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 11 сәуір                №149              Астана қаласы

Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар 
рейтингісін жүргізу жөніндегі әдістемені бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 қыркүйектегі №1011 қаулысымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі туралы ереженің 
16-тармағының 141-3) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1 Қоса беріліп отырған Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар 
рейтингісін жүргізу жөніндегі əдістеме бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кəсіпкерлікті дамыту 
департаменті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмелерін ресми жариялауға мерзімді баспасөз ба-
сылымдарына, сондай-ақ, ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорынына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

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

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

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

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 11 сəуірдегі № 149 бұйрығымен бекітілген

Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар рейтингісін жүргізу 
жөніндегі əдістеме

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар рейтингісін жүргізу 

жөніндегі осы əдістеме (бұдан əрі – Əдістеме) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 24 қыркүйектегі № 1011 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрлігі туралы ереже 16-тармағының 141-3) тармақшасына 
сəйкес əзірленген.

2. Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар рейтингісі (бұдан 
əрі – рейтинг) жергілікті атқарушы органдардың (бұдан əрі – ЖАО) жəне орталық 
мемлекеттік органдардың аумақтық бөлімшелерінің бизнесті ашу жəне жүргізу үшін 
қолайлы жағдайлар жасау бойынша жүргізген жұмыстарының нəтижелері бойынша 
қалыптастырылады. 

3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі (бұдан əрі – 
Министрлік) мен «Экономикалық зерттеулер институты» акционерлік қоғамы (бұдан əрі 
– Институт) арасында жасалған шарт негізінде Қазақстан Республикасының өңірлерінде 
рейтинг жүргізу бойынша зерттеу жүргізіледі, ол мынадай 2 кезеңді қамтиды:

1) Қазақстан Республикасы өңірлеріндегі рейтинг əдіснамасының имплемента-
циясы, бұл ретте:

осы Əдістемеге 1-қосымшада көрсетілген облыстар, Астана жəне Алматы қалалары, 
аудандар респонденттерінің іріктемесіне сəйкес өңірлерде кəсіпкерлерге пікіртерім 
жүргізу арқылы далалық зерттеу жүргізу;

Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 24 қарашадағы № 590 
Жарлығымен бекітілген Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар 
рейтингінің нəтижелері бойынша арнайы сыйлық беру қағидаларына сəйкес осы 
Əдістемеде пайдаланылатын статистикалық деректерді жинақтау жүргізіледі.

2) пікіртерімдік жəне статистикалық деректердің нəтижелері бойынша облыстар-
ды, Астана мен Алматы қалаларын жəне жеке аудандарды бизнесті жүргізу жеңілдігі 
бойынша саралау (рейтингіні дайындау) рейтингісі бойынша қорытынды шығарылады.

4. Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалаларды саралауды Институт 
жүзеге асырады. Қалыптастырылған рейтингіні Институт Министрлікке ұсынады.

5. Рейтинг дайындауды Министрлік жыл сайын 30 қазанға дейін жүзеге асырады. 
6. Рейтингіні сипаттау кезінде Қазақстанның өңірлері мен қалалары интегралдық 

индекстің мəніне байланысты бөлінеді жəне өңірдің немесе қаланың позициясы бес 
балдық жүйе бойынша айқындалады, мұндағы 5 - ең жоғарғы мəн, 1 - ең төменгі мəн. 

2-тарау. Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалардың 
рейтингісін айқындау

7. Рейтинг екі деңгейге бөлінеді:
14 облысты жəне Астана мен Алматы қалаларын салыстыру;
данды салыстыру.
8. Рейтингінің қорытындысы осы Əдістеменің 14, 15-тармақтарында көрсетілген 

50% статистикалық деректердің жəне осы Əдістеменің 13-тармағында көрсетілген 
факторларға сəйкес 50% пікіртерім деректерінің негізінде қалыптастырылады.

9. Əлеуметтік пікіртерімнің нысаналы тобына шағын жəне орта кəсіпорындардың 
басшылары (оның ішінде жеке кəсіпкерлер мен шаруа қожалықтары) (бұдан əрі – ре-
спонденттер) жатқызылады.

10. Рейтингіні дайындау үшін мыналар: 
1) осы Əдістемеге 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша сауалнама бойынша ре-

спонденттер пікіртерімі;
2) осы Əдістемеге 3-қосымшаға сəйкес облыстар жəне Астана, Алматы қалалары, 

аудандарға арналған статистикалық көрсеткіштерді таратып жазу бойынша мемлекеттік 
органдар мен ұйымдарға сұрау салулар жіберу арқылы алынған статистикалық дерек-
тер ақпарат көздері болып табылады.

11. Респонденттер пікіртерімдері олардың бизнес жүргізу шарттарын бағалау 
жөніндегі субъективті пікірін айқындау мақсатында мынадай:

1) реттеушілік ахуал;
2) инфрақұрылым;
3) бизнес үшін қаржының қолжетімділігі;
4) адами капитал;
5) қабылданатын шешімдердің ашықтығы факторлары бойынша жүзеге асырылады.
12. Облыстар жəне Астана мен Алматы қалалары үшін пайдаланылатын статистика-

лық деректер:
1) шағын жəне орта кəсіпкерлік (бұдан əрі – ШОК) субъектілерінен түсетін салық 

аударымдары көлемінің базалық 2015 жылға қарағанда өсу индексі;
2) есепті жылдағы шағын, орта кəсіпорындардың негізгі капиталына салынатын 

инвестициялардың өткен жылмен салыстырғандағы пайыздық өсу қарқыны;
3) есепті жылдағы шикізаттық емес сектор кəсіпорындарының негізгі капиталына 

салынатын сыртқы инвестициялардың өткен жылмен салыстырғандағы пайыздық 
өсу қарқыны;

4) ШОК субъектілерін қолдауға жергілікті бюджеттен бөлінетін қаражат көлемінің 
өсу қарқыны;

5) есепті жылдағы жұмыс істеп тұрған ШОК-та жұмыспен қамтылғандар санының 
өткен жылмен салыстырғандағы пайыздық өсу қарқыны;

6) есепті жылдағы ШОК субъектілерінің өнім көлемі нақты мəнінің өткен жылмен 
салыстырғандағы пайыздық өсу қарқыны;

7) есепті жылдағы жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілері санының өткен жылмен 
салыстырғандағы пайыздық өсу қарқыны;

8) заңды тұлғалар үшін мерзімдері бұзылып көрсетілген мемлекеттік қызметтер 
үлесінің өсу қарқыны;

9) 1000 жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілеріне келетін тексерулер санының өсу 
қарқыны;

10) 1000 ШОК-қа келетін ШОК-тың мемлекеттік органдарға, жергілікті өзін-өзі 
басқаруға, қоғамдық бірлестіктерге, ұйымдарға, лауазымды адамдар мен мемлекеттік 
қызметшілерге талап-арыздары бойынша жеңіп шыққан сот істері санының өсу қарқыны; 

11) республикалық бюджет есебінен ШОК өндіріс көлеміне қатысты ШОК-ты 
мемлекеттік қолдау көлемінің өсу қарқыны;

12) 1000 ШОК-қа келетін мемлекеттік көмек (гранттар, кепілдіктер, кредиттер, 
субсидиялар, инфрақұрылым шығындары) алған жобалар санының өсу қарқыны; 

13) техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі-ТжКБ) ұйымдарының 
(педагогикалық ұйымдардан басқа) түлектер санының өсу қарқыны.

Аудандар үшін пайдаланылатын статистикалық деректер:
1) ШОК-тан түсетін салық аударымдары көлемінің базалық 2015 жылға қарағандағы 

өсу индексі;
2) есепті кезеңдегі жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілері санының өткен жылмен 

салыстырғандағы пайыздық өсу қарқыны;
3) 100 жұмыс істеп тұрған кəсіпкерлік субъектілеріне келетін тексерулер саны;
14) 100 кəсіпкерлік субъектісіне келетін ШОК-тың мемлекеттік органдарға, жергілікті 

өзін-өзі басқаруға, қоғамдық бірлестіктерге, ұйымдарға, лауазымды адамдар мен 
мемлекеттік қызметшілерге талап- арыздары бойынша жеңіп шыққан сот істерінің саны. 

13. Пікіртерім деректері бойынша рейтинг кіші көрсеткіш, көрсеткіш, қосалқы фактор, 
фактор жəне интегралдық индекс сияқты 5 деңгейде есептеліп, ұсынылады. 

Əрбір деңгейдің салмағы респонденттердің бизнесті жүргізу шарттары 
факторларының маңыздылығына деген пікіріне байланысты болады. Кəсіпкерлерге 
пікіртерім жүргізу кезінде сұрақ қойылады, онда респондент факторлардың 
маңыздылығын 1-ден 5-ке дейін басымдығы бойынша бағалауы қажет. Əрбір басымдық 
балы үшін (сомада барлығы 15 балл, яғни, 1-ден 5-ке дейінгі цифрлар сомасы) мына-
дай формулаға сəйкес салмақ белгіленеді:

 , 
мұнда:
Wu – 1 балл үшін үлес салмақ;
Wt – барлық 15 балл үшін салмақ;
St– 1-ден 5-ке дейінгі барлық балл сомасы (15).
5 балл жинайтын неғұрлым басым фактордың салмағы 33,3% құрайды.
Неғұрлым басым фактор мына формула бойынша айқындалады:

Wmax = Wu * Smax = 6,66…67%*5=33,3%, 
мұнда:
Wmax– кəсіпкерлер дауыс берген жəне ең жоғары 5 балл тағайындалатын
              неғұрлым басым фактор салмағы;
Smax – неғұрлым басым фактор үшін балл.
             неғұрлым басым фактордың үлес салмағы 6,66..67% болады.

Wmin = Wu * Smin = 6 66…67%*1= 6,66…67%,
мұнда:
Wmin – кəсіпкерлер дауыс берген жəне 1 балл тағайындалатын неғұрлым
              аз басым фактордың үлес салмағы;
Smin    – неғұрлым аз басым фактор балы.
Нəтижесінде факторлардың басымдығына байланысты факторлардың мынадай 

үлес салмағы анықталады:

Фактор басымдығы Басымдық үшін балл Фактордың салмағы (дөңгелектелген)
1 5 33,33%
2 4 26,67%
3 3 20%
4 2 13,33%
5 1 6,67%

кіші көрсеткіштер деңгейі - əрбір кіші көрсеткіш үшін 1-ден 5-ке дейінгі бірыңғай 
шəкілге келтірілген, жинақталған жəне өңделген шығыс деректер, мұндағы 1 - ең на-
шар, 5 - ең жақсы ықтимал өлшем;

көрсеткіштер деңгейі - көрсеткіштерге кіретін кіші көрсеткіштер бойынша балдардың 
орташа мəндері. Мысалы, «Көлік инфрақұрылымының сапасы мен қолжетімділігі» 
көрсеткіші үшін балл автожолдар сапасы, автотасымалдауға тарифтер, темір жолмен 
тасымалдауға арналған тарифтер жəне əуе тасымалына арналған тарифтер сияқты 
төрт кіші көрсеткіш балдарының орташа мəні негізінде қалыптастырылады;

қосалқы фактор деңгейі - көрсеткіштің салмағын ескере отырып қосалқы факторға 
кіретін көрсеткіштер (қосалқы факторлар көрсеткіштерінің салмағы пікіртерім кезінде 
кəсіпкерлер айқындайтын фактордың басымдығына жəне фактордағы қосалқы фак-
торлар көрсеткіштерінің санына байланысты, сондай-ақ белгілі бір фактордың қосалқы 
факторлары көрсеткіштерінің салмағы тең болады) балдарының сомасы. Мысалы, 

«Лицензиялар мен рұқсаттар» қосалқы факторы үшін балл осы көрсеткіштердің 
салмағын ескере отырып, мемлекеттік органдардан барлық лицензияларды немесе өзге 
де рұқсаттарды алу жəне табиғи монополиялар субъектілерінен барлық рұқсаттарды 
алу сияқты екі көрсеткіш балдарының сомасы негізінде қалыптастырылады;

фактор деңгейі – қосалқы фактордың салмағын (факторлардың салмағы қосалқы 
факторлар көрсеткіштерінің саны мен салмағына байланысты) ескере отырып 
факторға кіретін қосалқы факторлар балдарының сомасы. Мысалы, «Инфрақұрылым» 
факторы үшін балл бизнестің дамуы үшін мамандандырылған алаңдар мен көліктік 
инфрақұрылым сияқты қосалқы факторлар салмағын ескере отырып, екі қосалқы фак-
тор балдарының сомасы негізінде қалыптастырылады;

интегралдық индекс деңгейі – рейтингінің барлық бес факторы бойынша балдардың 
орташа өлшемді сомасы.

14. Статистикалық деректер бойынша көрсеткіштерді есептеу үшін деректердің 
мəнін 1-ден 5-ке дейінгі шəкіл диапазонына қайта түрлендіру қажет. 

Үлкенірек мəн нəтиженің жақсаруын білдіретін деректерді бейімдеу үшін мына 
формула пайдаланылады:

 
мұнда:
xi, – і-ші өңір үшін көрсеткіштің мəні;
xmax – Қазақстан Республикасының барлық өңірлері бойынша көрсеткіштің ең 

жоғарғы мəні;
xmin, – Қазақстан Республикасының барлық өңірлері бойынша көрсеткіштің ең 

төменгі мəні.
Үлкенірек мəн нəтиженің нашарлауын білдіретін статистикалық деректерді бейімдеу 

үшін мынадай нормалау формуласы пайдаланылады:

Барлық ауыспалы мəндер 1-ден 5-ке дейінгі шəкілдер диапазонына келтірілгеннен 
кейін статистикалық деректерді есептеу жүргізіледі.

Статистикалық жəне пікіртерім деректерінің балын есептеу ауыспалы деңгейінен 
(ең төменгі деңгей) бастап көрсеткіштің жалпы балына дейін (ең жоғарғы деңгей) 
статистикалық жəне пікіртерімнің қосалқы көрсеткіштері балдарын жүйелі жинақтау 
арқылы жүргізіледі. Бір көрсеткіш шеңберінде арифметикалық орта əдіс қолданылады. 

мұнда:
Pi –көрсеткіш;
in – көрсеткіш мəні;
ni- көрсеткіштер саны.
15. Облыстар мен Астана жəне Алматы қалалары үшін қорытынды рейтингілік балды 

есептеу облыстар мен Астана жəне Алматы қалаларының статистикалық деректерінің 
жəне облыстардың, аудандардың жəне Астана мен Алматы қалаларының пікіртерім 
деректері негізінде қалыптастырылады.

Аудандар үшін қорытынды рейтингілік балды есептеу аудандардың статистикалық 
деректері мен аудандардың пікіртерім деректерінің негізінде қалыптастырылады.

16. Көрсеткіштер бойынша ақпарат алу сарапшылар тартқан респонденттерге 
пікіртерім жүргізу, сондай-ақ, статистикалық деректерді пайдалану арқылы жүзеге 
асырылады.

17. Іріктеме өңірлік жəне салалық қағидат бойынша Экономикалық қызмет түрлерінің 
жалпы жіктеуішіне сəйкес қалыптастырылады. Белгілі бір сипаттамалар бойынша 
репрезентативті іріктеме 9524 субъектіні құрайды. Іріктемені қалыптастырудың толық 
түсіндірмесі осы Əдістемеге 1-қосымшада сипатталған.

18. Белгілі бір статистикалық жəне пікіртерімдік деректер болмаған жағдайда, 
рейтингіні қалыптастыру қалған көрсеткіштер бойынша салмақтары тең бөлінетін жоқ 
деректер есепке алынбай негізделеді.

19. Рейтингіні қалыптастыру кезінде көрсеткіштерді кəсіпкерлік субъектілерінің 
санаттарына бөлу мүмкін болмаған жағдайда аталған көрсеткіштер бөлінбестен 
ескеріледі.

3-тарау. Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар 
рейтингісінің факторлары

20. «Реттеушілік ахуал» факторы бойынша бағалау алты қосалқы фактор бойын-
ша жүзеге асырылады: 

1- қосалқы фактор. ЖАО жұмысының тиімділігі: 
Облыстық, Астана жəне Алматы қалалары əкімдіктерінің тиімділігі;
елді мекендегі əкімдіктің тиімділігі.
2- қосалқы фактор. Сыбайлас жемқорлықтың таралуы:
мемлекеттік органдарда сыбайлас жемқорлықтың таралуы.
3- қосалқы фактор. Тексерулер:
тексерулердің жиілігі.
4- қосалқы фактор. Лицензиялар мен рұқсаттар:
мемлекеттік органдардан барлық лицензиялар мен рұқсаттарды алу;
табиғи монополиялар субъектілерінен барлық рұқсаттарды алу.
5- қосалқы фактор. Құрылыс:
жер учаскесінің нысаналы мақсатын алу немесе өзгерту;
инженерлік желілерді қосу үшін сəулет-жоспарлау тапсырмасын жəне техникалық 

шарттарды алу рəсімі;
техникалық төлқұжат алу рəсімі;
объектіге құқықты тіркеу рəсімі;
құрылыс процесінде мемлекеттік органдар жүргізетін тексерулердің (инспекци-

ялар) жиілігі.
6- қосалқы фактор. Коммуналдық желілер:
объектілерді инфрақұрылым желілеріне қосу үшін қаржылық шығындар;
коммуналдық қызметтер жұмыстарының сапасы;
коммуналдық қызметтер тарифтері.
Факторды есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:

F1=P1+P2+P3+P4+ Р5+Р6,
мұнда:
F1 – «Реттеушілік ахуал» факторы бойынша жалпы баға;
P1 – 1-қосалқы фактор. ЖАО жұмысының тиімділігі;
P2 – 2- қосалқы фактор. Сыбайлас жемқорлықтың таралуы;
P3 – 3- қосалқы фактор. Тексерулер;
P4 – 4- қосалқы фактор. Лицензиялар мен рұқсаттар;
P5 – 5- қосалқы фактор. Құрылыс;
P6 – 6- қосалқы фактор. Коммуналдық желілер.
21. «Инфрақұрылым» факторы бойынша бағалау екі қосалқы фактор бойынша 

жүзеге асырылады:
1- қосалқы фактор. Мамандандырылған алаңдар:
өңірде мамандандырылған алаңдардың болуы жəне пайдаланылуы;
өңірде əлеуметтік-кəсіпкерлік корпорациялардың болуы жəне пайдаланылуы.
2- қосалқы фактор. Көлік инфрақұрылымы:
көлік инфрақұрылымының сапасы мен қолжетімділігі;
Факторды есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:

F2=L1+L2, 
мұнда: 
F2 – «Инфрақұрылым» факторы бойынша жалпы баға;
L1 – 1-қосалқы фактор. Мамандандырылған алаңдар;
L2 – 2-қосалқы фактор. Көлік инфрақұрылымы.
22. «Бизнес үшін мемлекеттік қолдаудың қолжетімділігі» факторы бойынша бағалау 

екі қосалқы фактор бойынша жүзеге асырылады:
1- қосалқы фактор. Қаржылық қолдау:
қаржылық қолдау бағдарламаларына қатысу қолжетімділігі;
қаржылық қолдау алу үшін құжаттарды жинау қиындығы;
қаржылық қолдау алу кезінде көрсетілетін қызметтердің сапасы;
қаржылық қолдау алу кезінде сыбайлас жемқорлықтың таралуы. 
2- қосалқы фактор. Қаржылық емес қолдау:
қаржылық емес қолдау бағдарламаларына қатысу қолжетімділігі;
қаржылық емес қолдау алу үшін құжаттарды жинаудың қиындығы; 
қаржылық емес қолдау шеңберінде алынатын білімнің сапасы.
Факторды есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:

F3=M1+M2, 
мұнда:
F – «Бизнес үшін мемлекеттік қолдаудың қолжетімділігі» факторы бойынша жал-

пы баға;
M1 – 1- қосалқы фактор. Қаржылық қолдау;
M2 – 2- қосалқы фактор. Қаржылық емес қолдау.
23. «Адами капитал» факторы бойынша бағалау екі қосалқы фактор бойынша 

жүзеге асырылады:
1-қосалқы фактор. Қызметкерлерді жалдау қиындығы:
мамандандырылған жұмысшылар көрсететін қызметтер құны;
кадрлардың білімі жəне дайындығының жалпы деңгейі;
маскүнемдік жəне нашақорлық;
техникалық мамандықтардың білікті жұмыскерлерін (инженерлер мен басқа да 

техникалық мамандар) іздеудің қиындығы;
өнеркəсіптік емес бөлімшелерде білікті мамандарды (экономистер, заңгерлер, 

бухгалтерлер, менеджерлер) іздеудің қиындығы; 
қайта оқыту мен қосымша даярлықтың қажеттігі;
білікті кадрлардың ағыны.
2-қосалқы фактор. Кадрларды оқыту жəне даярлау:
өңірдегі қызметкерлердің құзыреттілігін арттыру үшін мүмкіндіктер;
өңірде Жоғары оқу орындары (бұдан əрі – ЖОО) мен ТжКБ ұйымдарының жеткілікті 

болуы;
өңірдегі ЖОО жəне ТжКБ ұйымдары түлектерінің сапасы.
«Адами капитал» факторын есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:

F4=N1+N2, 
мұнда:
F4 – «Реттеушілік ахуал» факторы бойынша жалпы баға;
N1 – 1-қосалқы фактор. Қызметкерлерді жалдау қиындығы;
N2 – 2-қосалқы фактор. Кадрларды оқыту жəне даярлау.
24. «Қабылданатын шешімдердің транспаренттілігі» факторы бойынша бағалау екі 

қосалқы фактор бойынша жүзеге асырылады:
1- қосалқы фактор. Мемлекеттік органдардың ашықтығы:
облыстық, Астана жəне Алматы қалалары əкімдіктерінің қабылдау үшін ашықтығы;
елді мекендегі əкімдіктің қабылдау үшін ашықтығы;
жүргізілетін реформаларды талқылау жəне ықпал ету мүмкіндігі;
жүргізілетін түсіндіру жұмыстарының жиілігі.
2-қосалқы фактор. Мемлекеттік органдардың сенімділік жəне араласу деңгейі:
сот жүйесіне сенімділік деңгейі;
құқық қорғау органдарына сенімділік деңгейі;
кəсіпкерлік қызметке араласу (рейдерлік) деңгейі.
Факторды есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:

F5=S1+S2, 
мұнда:
F5 – «Қабылданатын шешімдердің транспаренттілігі» факторы бойынша жалпы баға;
S1 – 1- қосалқы фактор. Мемлекеттік органдардың ашықтығы;
S2 – 2-қосалқы фактор. Мемлекеттік органдардың сенімділік жəне араласу деңгейі.

Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар рейтингісін жүргізу 
жөніндегі əдістемеге 1-қосымша

Облыстар, Астана жəне Алматы қалалары, аудандар
респонденттерінің іріктемесі 

№ Елді мекен
Бас жиынтық (жұмыс 

істеп тұрған ШОК 
субъектілерінің саны)

Іріктемелі 
жиынтық

 Қазақстан Республикасы 1 145 994 9 524
 1 Ақмола облысы 41 719 567
2 Ақтөбе облысы 50 209 586
3 Алматы облысы 109 877 642
4 Атырау облысы 42 897 570
5 Батыс Қазақстан облысы 37 111 554
6 Жамбыл облысы 58 692 600
7 Қарағанды облысы 79 276 623
8 Қостанай облысы 48 237 582
9 Қызылорда облысы 37 450 555
10 Маңғыстау облысы 47 015 580
11 Оңтүстік Қазақстан облысы 177 411 662
12 Павлодар облысы 41 311 566
13 Солтүстік Қазақстан облысы 27 587 518
14 Шығыс Қазақстан облысы 79 966 623
15 Астана қаласы 97 251 635
16 Алматы қаласы 169 985 661
 Ақмола облысы 41 719 567
1 Көкшетау қаласы 13 585 111
2 Степногорск қаласы 3 391 50
3 Ақкөл ауданы 1 301 23
4 Aршалы ауданы 1 226 22
5 Астрахань ауданы 1 095 19
6 Атбасар ауданы 2 392 38
7 Бұланды ауданы 1 395 24
8 Егіндікөл ауданы 557 10
9 Біржан сал ауданы 775 14

10 Ерейментау ауданы 1 399 24
11 Есіл ауданы 1 269 22
12 Жақсы ауданы 732 13
13 Жарқайың ауданы 1 092 19
14 Зеренді ауданы 1 544 26
15 Қорғалжын ауданы 516 10
16 Сандықтау ауданы 970 17
17 Целиноград ауданы 2 636 41
18 Шортанды ауданы 1 051 19
19 Бурабай ауданы 4 793 63
 Ақтөбе облысы 50 209 586
20 Ақтөбе қаласы 33 366 200
21 Алға ауданы 1 737 39
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(Жалғасы. Басы 12-бетте) 

(Соңы 14-бетте) 

22 Əйтеке би ауданы 984 24
23 Байғанин ауданы 933 23
24 Қарғалы ауданы 910 22
25 Қобда ауданы 1 055 25
26 Мəртөк ауданы 1 546 36
27 Мұғалжар ауданы 2 614 55
28 Ойыл ауданы 746 19
29 Темір ауданы 1 610 37
30 Хромтау ауданы 2 315 50
31 Шалқар ауданы 1 829 41
32 Ырғыз ауданы 564 14
 Алматы облысы 109 877 642

33 Талдықорган қаласы 11 456 55
34 Қапшагай қаласы 4 014 30
35 Текелі қаласы 1 122 11
36 Ақсу ауданы 3 053 24
37 Алакөл ауданы 3 038 24
38 Балқаш ауданы 1 641 15
39 Еңбекшіқазақ ауданы 17 420 65
40 Жамбыл ауданы 6 621 41
41 Кербұлақ ауданы 3 104 25
42 Көксу ауданы 3 025 24
43 Каратал ауданы 2 325 20
44 Карасай ауданы 12 107 56
45 Панфилов ауданы 8 909 49
46 Райымбек ауданы 4 572 33
47 Сарканд ауданы 2 679 22
48 Талғар ауданы 10 246 52
49 Ескелді ауданы 2 676 22
50 Ұйгыр ауданы 4 067 30
51 Іле ауданы 7 802 45
 Атырау облысы 42 897 570

52 Атырау қаласы 28 951 227
53 Жылыой ауданы 5 341 108
54 Индер ауданы 1 573 43
55 Исатай ауданы 1 331 37
56 Құрманғазы ауданы 2 076 54
57 Қызылқоға ауданы 1 059 30
58 Мақат ауданы 1 081 31
59 Махамбет ауданы 1 485 41
 Батыс Қазақстан облысы 37 111 554

60 Орал қаласы 21 957 190
61 Ақжайық ауданы 1 436 36
62 Бөрілі ауданы 3 734 76
63 Жаңақала ауданы 1 026 26
64 Жəнібек ауданы 699 19
65 Зеленов ауданы 2 191 51
66 Казталов ауданы 1 191 30
67 Қаратөбе ауданы 550 15
68 Бөкей ордасы ауданы 773 20
69 Сырым ауданы 996 26
70 Тасқала ауданы 795 21
71 Теректі ауданы 1 251 31
72 Шыңғырлау ауданы 512 14
 Жамбыл облысы 58 692 600

73 Тараз қаласы 21 350 122
74 Байзақ ауданы 4 985 61
75 Жамбыл ауданы 4 011 52
76 Жуалы ауданы 3 721 50
77 Қордай ауданы 6 637 72
78 Тұрар Рысқұлов ауданы 3 026 42
79 Мерке ауданы 4 046 53
80 Мойынқұм ауданы 1 662 26
81 Сарысу ауданы 1 702 27
82 Талас ауданы 1 829 28
83 Шу ауданы 5 723 66
 Қарағанды облысы 79 276 623

84 Қарағанды қаласы 38 532 126
85 Балқаш қаласы 3 980 46
86 Жезказған қаласы 5 190 55
87 Қаражал қаласы 588 9
88 Приозерск қаласы 661 10
89 Саран қаласы 1 891 26
90 Сəтпаев қаласы 2 296 30
91 Теміртау қаласы 7 823 71
92 Шахтинск қаласы 2 191 29
93 Абай ауданы 2 242 30
94 Ақтоғай ауданы 1 204 18
95 Бұқар Жырау ауданы 2 427 32
96 Жаңаарқа ауданы 1 763 24
97 Қарқаралы ауданы 1 818 25
98 Нұра ауданы 1 271 18
99 Осакаров ауданы 1 561 22

100 Ұлытау ауданы 1 295 19
101 Шет ауданы 2 543 33

 Қостанай облысы 48 237 582
102 Қостанай қаласы 22 409 141
103 Арқалық қаласы 1 972 34
104 Лисаковск қаласы 1 489 27
105 Рудный қаласы 5 933 77
106 Алтынсарин ауданы 410 8
107 Амангелді ауданы 751 15
108 Əулиекөл ауданы 1 327 24
109 Денисов ауданы 586 12
110 Жангелді ауданы 404 8
111 Жітіқара ауданы 1 744 31
112 Қамысты ауданы 372 8
113 Қарабалық ауданы 1 280 24
114 Қарасу ауданы 1 056 20
115 Қостанай ауданы 2 678 44
116 Меңдіқара ауданы 1 039 20
117 Hаурызым ауданы 420 8
118 Сарыкөл ауданы 1 169 22
119 Таранов ауданы 1 022 19
120 Ұзынкөл ауданы 714 14
121 Федоров ауданы 1 462 27

 Қызылорда облысы 37 450 555
122 Қызылорда қаласы 18 872 169
123 Байқоңыр қаласы 333 9
124 Арал ауданы 3 266 65
125 Жалағаш ауданы 1 780 40
126 Жаңақорған ауданы 3 248 65
127 Қазалы ауданы 2 963 60
128 Қармақшы ауданы 2 321 50
129 Сырдария ауданы 1 535 35
130 Шиелі ауданы 3 132 63

 Маңғыстау облысы 47 015 580
131 Ақтау қаласы 27 260 196
132 Жаңаөзен қаласы 7 257 114
133 Бейнеу ауданы 2 267 51
134 Қарақия ауданы 2 139 48
135 Маңғыстау ауданы 2 411 53
136 Мұнайлы ауданы 4 074 79
137 Түпқараған ауданы 1 607 38

 Оңтүстік Қазақстан облысы 177 411 662
138 Шымкент қаласы 54 422 83
139 Арыс қаласы 2 934 23
140 Кентау қаласы 2 953 23
141 Түркістан қаласы 12 779 56
142 Бəйдібек ауданы 3 484 26
143 Қазығұрт ауданы 6 435 39
144 Мақтаарал ауданы 23 899 69
145 Ордабасы ауданы 9 168 48
146 Отырар ауданы 4 023 29
147 Сайрам ауданы 13 703 57
148 Сарыағаш ауданы 19 966 66
149 Созақ ауданы 2 850 22
150 Төле би ауданы 7 232 42
151 Түлкібас ауданы 6 310 39
152 Шардара ауданы 7 253 42

 Павлодар облысы 41 311 566
153 Павлодар қаласы 23 683 194
154 Ақсу қаласы 2 523 57
155 Екібастұз қаласы 7 708 122
156 Ақтоғай ауданы 470 13
157 Баянауыл ауданы 1 173 30
158 Железин ауданы 661 18
159 Ертіс ауданы 889 23
160 Қашыр ауданы 846 22
161 Лебяжі ауданы 468 13
162 Май ауданы 430 12
163 Павлодар ауданы 1 112 28
164 Успен ауданы 554 15
165 Шарбақты ауданы 794 21

 Солтүстік Қазақстан облысы 27 587 518
166 Петропавл қаласы 15 077 177
167 Айыртау ауданы 1 229 33
168 Ақжар ауданы 689 19
169 Мағжан Жұмабаев ауданы 1 006 28
170 Есіл ауданы 778 22
171 Жамбыл ауданы 665 19
172 Қызылжар ауданы 1 449 38
173 Мамлютка ауданы 790 22
174 Шал ақын ауданы 867 24
175 Аққайың ауданы 649 18
176 Тайынша ауданы 1 586 41
177 Тимирязев ауданы 677 19
178 Уəлиханов ауданы 611 17
179 Ғабит Мүсірепов атындағы аудан 1 514 40

 Шығыс Қазақстан облысы 79 966 623
180 Өскемен қаласы 26 424 105
181 Курчатов қаласы 468 7
182 Риддер қаласы 2 615 31
183 Семей қаласы 18 047 94
184 Абай ауданы 888 12
185 Аягөз ауданы 3 391 38
186 Бесқарағай ауданы 892 12
187 Бородулихин ауданы 1 312 17
188 Глубокое ауданы 2 273 28
189 Жарма ауданы 1 566 20
190 Зайсан ауданы 2 450 29
191 Зырян ауданы 3 166 36
192 Көкпекті ауданы 1 621 21
193 Күршім ауданы 1 633 21
194 Катонқарағай ауданы 2 121 26
195 Тарбағатай ауданы 2 829 33
196 Ұлан ауданы 1 890 24
197 Үржар ауданы 4 039 43
198 Шемонайха ауданы 2 341 28
199 Астана қаласы 97 251 635
200 Алматы қаласы 169 985 661

Ескертпе:
Кəсіпкерлерге пікіртерім жүргізу үшін респонденттер іріктемесінің сенімділігі мен 

репрезентативтілігін объективті бағалау мақсатында репрезентативті жиынтықтарды 
əзірлеу мен бағалауда тəжірибесі бар жоғары оқу орындарының (Назарбаев 
Университеті дербес білім беру ұйымы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық 
университеті жəне Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті) сараптамалық 
пікірлері ескерілді.

Пікіртерім аз адамға жүргізілген жағдайда, іріктеме кезінде қолданылған іріктемелік 
жиынтық бас жиынтықты қажетті кепілдік дəрежесімен ұсыну мүмкін болатындай етіп 

құрылады. Іріктеме репрезентативтілігі деңгейін анықтау үшін сенімділік ықтималдығы 
мен сенімділік интервалының мəндері қарастырылады.

Сенімділік ықтималдығы кездейсоқ жауаптың сенімділік интервалына қаншалықты 
ықтималдықпен түсетіндігін көрсетеді. Сенімділік ықтималдығы неғұрлым жоғары бол-
са, іріктеу дəлдігі соғұрлым көбірек болады.

Сенімділік интервалы (қателік деп түсініледі) бөлу қисық сызығының бір бөлігі жа-
уаптар түсуі мүмкін таңдалған нүктенің екі жағынан түсуін ашып көрсетеді. Сенімділік 
интервалы неғұрлым төмен болса, іріктеу қателігі соғұрлым төменірек болады.

95% сенімділік ықтималдығымен жəне 1% сенімділік интервалымен барлық шағын 
жəне орта кəсіпкерлік (бұдан əрі – ШОК) субъектілері бойынша репрезентативті іріктеме 
айқындалған, мұнда бас жиынтық 1 145 994 субъектіні құрайды.

«Назарбаев Университет» дербес білім беру ұйымының сараптамалық 
қорытындысына сəйкес 200 елді мекен жəне Экономикалық қызмет түрлерінің жал-
пы жіктеуішінің салалары бөлінісінде жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілері бойынша 
репрезентативті іріктеме құру шеңберінде мынадай қадамдар жасалды:

1. 95% сенімділік ықтималдығымен жəне 1% сенімділік интервалымен барлық ШОК 
субъектілері бойынша репрезентативті іріктеме айқындалды, онда бас жиынтық мы-
надай формула бойынша 1 145 994 субъектіні құрайды: 

1-формула. Іріктеме өлшемі:
SS = (Z2 * (p) * (1-p))/C2, мұнда: 

Z = Z факторы (95% сенімділік интервалы үшін 1,96); 
p = қызығушылық білдірген респонденттер немесе жауаптар пайызы, ондық ны-

санда (ұйғарым бойынша 0,5); 
c = ондық нысандағы сенімділік интервалы (0,01 = ±1%).

2-формула. Шағын бас жиынтық үшін түзету: 
CSS = SS / (1 + (ss-1)/pop), мұнда:

SS = іріктеме өлшемі;
CSS = түзетілген іріктеме; 
pop = бас жиынтық.
Осылайша, 1 145 994 ШОК субъектісі бойынша репрезентативті іріктеме 9524 

құрайды. 
2. 95% сенімділік ықтималдығы мен 1% сенімділік интервалы (1 жəне 2-формула) 

негізінде əрбір елді мекеннің бас жиынтығы елді мекеннің жұмыс істеп тұрған ШОК 
субъектілерінің санына сəйкес келетін елді мекендердің репрезентативтілігі анықталды. 
Одан əрі əрбір өңір үшін репрезентативті сомасынан əрбір өңірдің үлесі есептеледі. 
Əрбір өңірге арналған осы үлесті Қазақстан Республикасының барлық ШОК бойынша 
анықталған репрезентативтілікке (9524) көбейту арқылы өңірлер бойынша түпкілікті 
іріктемені жасау үшін пайдаланылады. Осылайша, өңірлер жəне Астана, Алматы 
қалалары бойынша түпкілікті репрезентативті іріктеме айқындалады:

№ Өңірлер Өңірлер бойынша түпкілікті іріктеме
1. Ақмола облысы 567
2. Ақтөбе облысы 586
3. Алматы облысы 642
4. Атырау облысы 570
5. Батыс Қазақстан облысы 554
6. Жамбыл облысы 600
7. Қарағанды облысы 623
8. Қостанай облысы 582
9. Қызылорда облысы 555
10. Маңғыстау облысы 580
11. Оңтүстік Қазақстан облысы 662
12. Павлодар облысы 566
13. Солтүстік Қазақстан облысы 518
14. Шығыс Қазақстан облысы 623
15. Астана қаласы 635
16. Алматы қаласы 661

 Республикалық іріктеме 524

3. Жекелеген елді мекеннің анықталған үлесі (3-қадам) өңірдің түпкілікті іріктемесі 
сомасынан елді мекеннің іріктемелі жиынтығын есептеу үшін пайдаланылады. 

4. 2-қосымшада көрсетілген 17 қызмет салалары бойынша əрбір елді мекеннің бас 
жиынтығының үлесі айқындалады. 

5. Елді мекен бойынша əрбір саланың анықталған үлесі барлық елді мекендер 
бойынша түпкілікті салалық іріктемені айқындау үшін пайдаланылады. 

Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар рейтингісін жүргізу 
жөніндегі əдістемеге 2-қосымша

Нысан
САУАЛНАМА 

1-бөлім. Жалпы сипаттағы сұрақтар
1. Сіздің жасыңыз: ___________ 
2. Жынысыңыз: 1) Ер   2) Əйел 

3. Кəсіпорыныңыздың нысанын көрсетіңіз:
1) АҚ
2) ЖШС
3) ЖК
4) ШҚ

4. Кəсіпорныңыздың көлемі қандай?
1) Шағын (1-15 адам)
2) Кіші (16-100 адам
3) Орта (101-250 адам)
4) Ірі (250-ден астам адам)

5. Кəсіпорыныңызға неше жыл? 
1) 1 жылдан аз
2) 1-3 жыл
3) 3-10 жыл
4) 10 жылдан көп 

6. Кəсіпорыныңыздың негізгі қызмет саласы қандай?
№ Қызмет саласы
1. Ауыл, орман жəне балық шаруашылығы
2. Кен өндіру өнеркəсібі жəне карьерлерді өңдеу
3. Өңдеу өнеркəсібі
4. Құрылыс
5. Көтерме жəне бөлшек сауда; автомобильдер мен мотоциклдерді жөндеу
6. Көлік жəне қоймалау
7. Өмір сүру жəне тамақтану бойынша көрсетілетін қызметтер
8. Ақпарат жəне байланыс
9. Қаржылық жəне сақтандыру қызметі
10. Жылжымайтын мүлікпен жасалатын операциялар
11. Кəсіби, ғылыми жəне техникалық қызмет
12. Білім беру
13. Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік көрсетілетін қызметтер
14. Өнер, ойын-сауық жəне демалыс
15. Электрмен жабдықтау, газ, бу беру жəне ауа баптау
16. Сумен жабдықтау; кəріз жүйесі, қалдықтардың жиналуын жəне таратылуын 

бақылау 
17. Өзге де көрсетілетін қызмет түрлерін ұсыну

7. Сіз сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асырасыз ба? 
1) Экспорт 2) Импорт 3) Жоқ

8. Компанияның жылдық айналымын көрсетіңіз:
1 250 000 теңгеге дейін
2 250 000 – 3 миллион (бұрын əрі – млн) теңге
3 3 млн. – 7,3 млн теңге (7 377 700 – бұл патент шегі, одан кейін жеңілдетілген 

салық жүйесі) 
4 7,3 млн – 34 млн теңге (34 242 600 – жеңілдетілген салық жүйесінен жалпыға 

бірдей белгіленген салық жүйесіне өту шегі)
5 34 млн – 68 млн теңге (68 070 000 теңге – қосылған құн салығы бойынша 

есепке қою шегі)
6 68 млн – 300 млн теңге
7 300 млн – 680 млн. теңге
8 680 млн. – 1 миллиард (бұдан əрі – млрд) теңге 
9 1 млрд теңгеден көп
10 Жауап беруден бас тартамын

2-бөлім. Факторларды бағалау сұрақтары
1-тарау. Мемлекеттік органдардың қызметін жалпы бағалау

1. Сіз үшін басымдылығы бойынша бизнесті жүргізу шарттары факторларының 
маңыздылығын 1-ден 5-ке дейін бағалаңыз, мұнда 5 - ең маңызды фактор жəне 
1 - ең төмен маңызды фактор:

Фактор Сипаттамасы Басымдылығы
Реттеушілік ахуал Əкімдіктер жұмысының тиімділігі, сыбайлас 

жемқорлық, тексерулер, құрылысқа жəне 
коммуналдық желілерге қосылуға лицензи-
ялар мен рұқсаттар

Инфрақұрылым Бизнесті дамыту үшін мамандандырылған 
алаңдардың болуы жəне қолжетімділігі, 
көлік инфрақұрылымы

Бизнесті 
мемлекеттік 
қолдаудың 
қолжетімділігі

Қаржылық жəне қаржылық емес қолдаудың 
қолжетімділігі 

Адами капитал Кадрлардың қолжетімділігі мен сапасы, 
кадрларды дамыту мүмкіндіктері

Қабылданатын 
шешімдердің 
транспаренттілігі

Мемлекеттік органдардың ашықтығы, 
мемлекеттік органдардың түсіндіру 
жұмыстары, мемлекеттік органдарға деген 
сенімділік деңгейі

2. Сіздің облысыңыздағы/қалаңыздағы (Астана жəне Алматы) əкімдік 
жұмысының тиімділігін бағалаңыз

Көмегі жоқ, тек 
зияны бар

Көмегі де зияны 
да жоқ

Аздап 
көмек-
теседі

Кейде 
көмек-
теседі

Үлкен көмек 
көрсетеді

Кездестірген 
жоқпын

1 2 3 4 5 0

3. Сіздің облысыңыздағы/қалаңыздағы (Астана жəне Алматы) əкімдіктің 
неғұрлым проблемалы басқармаларын атаңыз:

1. Кəсіпкерлік жəне индустриялық-инновациялық дамыту
2. Жер қатынастары
3. Сəулет жəне қала құрылысы
4. Мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау
5. Еңбек инспекциясы
6. Ауыл шаруашылығы
7. Мемлекеттік сатып алу
8. Жер инспекциясы
9. Басқалары

4. Сіздің елді мекеніңіздегі əкімдік жұмысының тиімділігін бағалаңыз
Көмегі жоқ, тек 

зияны бар
Көмегі де, зияны 

да жоқ
Аздап 
көмек-
теседі

Кейде 
көмек-
теседі

Үлкен көмек 
көрсетеді

Кездестірген 
жоқпын

1 2 3 4 5 0

5. Сіздің елді мекен əкімдігінің неғұрлым тиімсіз басқармаларын атаңыз?
1  Кəсіпкерлік жəне индустриялық-инновациялық дамыту
2  Жер қатынастары
3  Сəулет жəне қала құрылысы
4  Мемлекеттік сəулет-құрылыс бақылау
5  Еңбек инспекциясы
6  Ауыл шаруашылығы
7  Мемлекеттік сатып алу
8  Жер инспекциясы
9  Туризм мəселелері бойынша

10  Басқалары

6. Сіздің елді мекен əкімдігінің өз проблемаларыңызды талқылау үшін 
қаншалықты ашық екендігін, яғни Сіздің онлайн режимде немесе тікелей 
қабылдау арқылы жүгінген сұрау салуларыңыз бен қажеттіліктеріңізге қалай 
ден қоятынын бағалаңыз?

Əкімдік про-
блемаларды 

талқылау үшін 
жабық жəне 

менің сұрау са-
луларыма жау-

ап бермейді

Əкімдік 
талқылау 

жəне 
шешу 
үшін 

негізінен 
жабық 

Əкімдік про-
блемаларды 

талқылау үшін 
жартылай 

ашық, менің 
проблемала-
рымды шешу 
үшін көбінесе 
күш салмайды

Əкімдік про-
блемаларды 

талқылау үшін 
ашық, бірақ 

менің пробле-
маларымды 
шешу үшін 

əрдайым күш 
сала бермейді

Əкімдік про-
блемаларды 

талқылау үшін 
ашық жəне 

менің пробле-
маларымды 

шешу үшін көп 
күш салады

Ке
зд

ес
тір

ге
н 

жо
қп

ын

1 2 3 4 5 0

7. Жүргізіліп жатқан заңнама реформаларына (өзгерістерге), Сіздің өңірдің 
əкімдіктері мен бақылау-қадағалау органдарының шешімдеріне қаншалықты 
əсер ете алатыныңызды бағалаңыз?

Пайдасы 
болмағандықтан, 

талқылауға қатысуға 
мүмкіндік пен ниет жоқ

Біздің 
өңірде 

ондай мүм-
кіндік жоқ

Құқығымыз 
бар, бірақ 

кері байла-
ныс жоқ

Құқығымыз 
бар, бірақ 

кері байла-
ныс нашар

Құқығымыз 
бар, кері 

байланыс 
тиімді

Кездес-
тірген 

жоқпын

1 2 3 4 5 0

8. Соңғы 12 айда əкімдік пен бақылау-қадағалау органдардың өкілдері биз-
нес ахуалды жақсарту үшін заңнама реформаларын (өзгерістерді) түсіндіру 
жұмыстарын қаншалықты жиі өткізеді?
Өткізбейді Өте сирек Кезең-

кезеңмен
Əрдайым Тұрақты жəне алдын 

ала хабарлайды
Білмеймін

1 2 3 4 5 0

9. Сіздің өңірдегі мемлекеттік органдардың өкілдерімен қарым-қатынас 
орнатудың бейресми тəсілдерін немесе сыбайлас жемқорлықтың таралу 
деңгейін бағалаңыз?

Əрқашан Өте жиі Жиі Сирек Жемқорлық жоқ
1 2 3 4 5

2-тарау. Қаржыландыруға қолжетімділік
10. Соңғы 12 айдағы бизнесті мемлекеттік қаржылық қолдауды («Бизнестің 

жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
(бұдан əрі – БЖК 2020) ауыл шаруашылығы жөніндегі бағдарлама жəне басқалары 
шеңберінде) бес балдық шəкілмен бағалаңыз мұнда 5 - ең жоғары оң баға.

10.1. Қатысуға қолжетімділік

Қатысқан 
жоқпын

Қолжетімсіз, 
тіпті 

талаптарға 
сəйкес 

келсем де 
менің кан-
дидатурам 
қаралған 

жоқ

Қолжетімсіз, 
мен талаптарға 
сəйкес келемін, 

бірақ менің 
мəселелерімді 
оң шешу үшін 

байланы-
стар немесе 
қосымша ре-

сурстар қажет

Қолжетімсіз, 
талаптар 
бойынша 

мен сəйкес 
келгеніммен, 

қатысушылар-
ға қойылатын 
талаптар өте 

жоғары

Қолжетімді, 
бірақ мен 
көп уақыт 
жұмсадым

Толығымен 
қолжетімді

0 1 2 3 4 5

10.2. Рəсімдер (құжаттарды жинау, қарау жəне шешім қабылдау мерзімі )
Қатысқан 
жоқпын

Рəсімдер өте 
қиын (құжаттарды 
жинау бойынша 
жəне мерзімдері 

бойынша 
қиындықтар)

Рəсімдер қиын 
(құжаттарды 

жинау бойынша 
не мерзімдері 

бойынша 
қиындықтар)

Рəсімдер 
қиындығы 

орташа 
деңгейде

Рəсімдер 
қиын емес, 
бірақ бол-

машы 
ерекшелігі 

болды

Рəсімдер 
жеңіл

0 1 2 3 4 5

10.3. Көрсетілетін қызметтің сапасы

Қа
ты

сқ
ан

 ж
оқ

пы
н

Қызмет көрсету өте 
төмен деңгейде, 
қызметкерлердің 

өздері 
бағдарламалардың 
көптеген детальда-
рын білмейді, мен 
барлығын түсіну 
үшін көп уақыт 

жұмсадым

Қызмет 
көрсету төмен 

деңгейде, 
бастапқы 

кезеңдерде 
хабарланбаған 

түсініксіз 
сəттер жиі ту-

ындады

Қызмет 
көрсету 
орташа 

деңгейде, 
кадрлардың 
құзыреттілігі 

одан да 
жақсы бо-
луы мүмкін 

еді

Қызмет 
көрсету жақсы 

деңгейде, 
бірақ кей-

де басында 
хабарламаған 

түсініксіз 
сəттер туын-

дады

Қызмет 
көрсету 
жоғары 

деңгейде, 
барлығын 
анық жəне 

айқын 
түсіндірді

0 1 2 3 4 5

11. Соңғы 12 айдағы бизнесті қаржылай емес мемлекеттік қолдауды (оқыту 
бағдарламалары, ікерлік жоспарларды дайындауға көмек, консультациялар) бес 
балдық шəкіл бойынша бағалаңыз, мұнда 5 – ең жоғары оң баға.

11.1. Қатысуға қолжетімділік

Қатысқан 
жоқпын

Қолжетімсіз, 
тіпті талап-

тарға сəйкес 
келсем де, 

менің канди-
датурам 
қаралған 

жоқ

Қолжетімсіз, 
мен талаптарға 
сəйкес келемін, 
бірақ оң шешім 

шығару үшін 
байланы-

стар немесе 
қосымша ре-

сурстар қажет

Қолжетімсіз, 
талаптар 
бойынша 

мен сəйкес 
келгеніммен, 

қатысушыларға 
қойылатын 

талаптар өте 
жоғары

Қолжетімді, 
бірақ мен 
көп уақыт 
жұмсадым

Толығымен 
қолжетімді

0 1 2 3 4 5

11.2. Рəсімдер (құжаттарды жинау, қарау жəне шешім қабылдау мерзімі )

Қатысқан 
жоқпын

Рəсімдер өте 
қиын (құжаттарды 
жинау бойынша 
жəне мерзімдері 

бойынша 
қиындықтар)

Рəсімдер қиын 
(құжаттарды 
жинау бой-

ынша не 
мерзімдері 
бойынша 

қиындықтар)

Рəсімдер 
қиындығы 

орташа 
деңгейде

Рəсімдер 
қиын емес, 

бірақ аз ғана 
өзгешеліктер 

болды

Рəсімдер 
жеңіл

0 1 2 3 4 5

11.3. Алатын білімнің сапасы

Қа
ты

сқ
ан

 ж
оқ

пы
н

Оқыту 
бағдарламасы 

қызық емес 
жəне пайда-
сыз болды, 
оған қоса 

оқытатын пер-
сонал мүлде 
құзыретсіз

Оқыту 
бағдар-
ламасы 
қызық 

емес жəне 
пайдасыз 

болды

Оқыту 
бағдарламасы 
қызықты бол-

ды, бірақ 
бизнесте ол 

қолданылмайды

Оқыту 
бағдарламасы 
қызықты, бірақ 

бизнесте ол 
білім ішінара 
қолданылады

Өзімнің 
бизнесімді 

дамыту үшін 
өте пайдалы 
білім алдым, 

барлығын 
түсінікті етіп 

түсіндірді

0 1 2 3 4 5

3-тарау. Тексеру жəне бақылау 
12. Мемлекеттік органдар Сіздің бизнесіңізді қаншалықты жиі тексереді? 

Жиі, жұмысқа 
кедергі 

келтіреді

Сирек, бірақ 
жұмысқа 
кедергі 

келтіреді

Жиі, 
жұмысқа 
кедергі 

келтірмейді

Өте сирек, 
жұмысқа 
кедергі 

келтірмейді
Тексермейді Кездестірген 

жоқпын

1 2 3 4 5 0

13. Қай мемлекеттік органдар Сіздің бизнесіңізді жиі тексереді?
1) ______________________
2) ______________________
3) ______________________
4) ______________________
5) ______________________

4-тарау. Адами капитал

14. Сіздің елді мекенде жақсы жұмыскерлерді табу қаншалықты қиын? 
Қажетті персоналдың болуына байланысты жағдайды 5 балдық шəкіл бойын-
ша бағалаңыз, мұнда 1 - теріс бағалау (қиындықтардың, проблемалардың болуы), 
5 - ең жоғары оң баға

Кездестір-
ген жоқпын

1. Білікті қызметкерлер 
көрсететін қызметтер құны

Жоғары Қолайлы 0

2. Білім беру мен кадрлар 
даярлаудың жалпы деңгейі

Төмен Қолайлы 0

3. Маскүнемдік пен 
нашақорлық проблемасы

Жиі 
кездеседі

Кездеспейді 0

4. Техникалық 
мамандықтардың білікті 
жұмыскерлері (инженер-
лер, агрономдар, зоотех-
никтер, IT жəне басқа да 
техникалық мамандар)

Табу қиын Табу оңай 0

5. Өндірістік емес 
бөлімшелердің білікті ма-
мандары (экономистер, 
заңгерлер, бухгалтерлер, 
менеджерлер)

Табу қиын Табу оңай 0

6. Техникалық 
мамандықтардың біліктілігі 
орташа жұмыскерлері 
(механизаторлар, 
дəнекерлеушілер, монтаж-
шылар, тракторшылар, 
жүргізушілер)

Табу қиын Табу оңай 0

7. Қайта оқыту жəне 
қосымша даярлау

Талап 
етіледі

Міндетті 
емес

0

8. Білікті кадрлар 
жұмыстан шығуда, басқа 
жұмыс табуда немесе 
көшіп кетуде

Тұрақ-
тамауы 
жоғары

Тұрақтылық 0

15. Сіздің елді мекендегі қызметкерлердің құзыреттілігін арттыру мүмкіндігін 
5 балдық шəкіл бойынша бағалаңыз
Мүмкіндіктер жоқ 1 2 3 4 5 Мүмкіндіктері жақсы

16. Сіздің өңірде бар техникалық жəне кəсіптік білім беру (бұдан əрі-ТжКБ) 
ұйымдары Сіздің бизнесіңіз үшін қаншалықты жеткілікті?
Жеткіліксіз 1 2 3 4 5 Жеткілікті

17. Сіздің өңірің ТжКБ ұйымдары түлектерінің сапасын бағалаңыз:
Дайындығы нашар 1 2 3 4 5 Дайындығы өте жақсы 

5-тарау. Инфрақұрылым
 18. Сіз өңіріңіздегі бизнесті дамыту үшін мамандандырылған алаңдардың 

(бизнес-инкубаторлар, индустриялық аймақтар, кəсіпкерлерді қолдау орталық-
тары мен кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары) болуын жəне пайдала-
нылуын қалай бағалайсыз?

Мұндай 
алаңдар 

жоқ

Алаңдар бар, 
бірақ жұмыс 

істемейді

Алаңдар бар, 
бірақ олар мені 
қызықтырмайды

Алаңдар 
бар, бірақ 
жұмысы 
тиімсіз

Бəрі өте жақсы 
жұмыс істейді, 
пайдасы бар

Білмеймін 
не маған 

қажеті жоқ

1 2 3 4 5 0

19. Сіз өңіріңіздегі бизнесті дамытуға арналған əлеуметтік-кəсіпкерлік 
кор порацияның (бұдан əрі – ƏКК) қолжетімділігі мен пайдаланылуын қалай 
бағалайсыз?

Өңірде 
жоқ

ƏКК бар, 
бірақ жұмыс 

істемейді

ƏКК бар, 
бірақ ол мені 

қызықтырмайды

ƏКК бар, 
бірақ 

жұмысы 
тиімсіз 

ƏКК өте жақсы 
жұмыс істейді, 
пайдасы бар

Білмеймін не 
маған қажеті 

жоқ

1 2 3 4 5 0

20. Соңғы жылдары Сіздің бизнесіңіздің қызметіне мемлекеттік органдар-
дан лицензиялар мен рұқсаттар алуды соңғы 12 ай бойынша 5 балдық шəкіл 
бойынша бағалаңыз

Алу 
мүмкін 
емес

Алу өте 
қиын, тиесілі 
мөлшерден 
артық төлеу 

қажет

Алу қиын, рəсімдер 
көбірек жəне 
күту уақыты 

регламенттегіден 
əлдеқайда ұзағырақ

Алуға болады, бірақ 
рəсімдер сəл арты-
ғырақ немесе күту 
уақыты регламент-

тегіден сəл ұзағырақ

Алу 
қиын 
емес

Кездес-
тірген 

жоқпын

1 2 3 4 5 0

21. Табиғи монополиялар субъектілерінен Сіздің бизнесіңіздің қызметі үшін 
соңғы 12 айда рұқсаттар алуды 5 балдық шəкіл бойынша бағалаңыз

Алу 
мүмкін 
емес

Алу өте 
қиын, тиесілі 
мөлшерден 
артық төлеу 

қажет

Алу қиын, рəсімдер 
көбірек жəне 
күту уақыты 

регламенттегіден 
əлдеқайда ұзағырақ

Алуға болады, 
бірақ рəсімдер сəл 

артығырақ немесе күту 
уақыты регламент-

тегіден сəл ұзағырақ

Алу 
қиын 
емес

Кездес-
тірген 

жоқпын

1 2 3 4 5 0

22. Соңғы 12 айда құрылыс немесе жөндеу жұмыстарын жүргізгенге дейін 
жəне жүргізу кезінде Сізге не қиындық туындатты? Дайындық кезеңдерін 5 
балдық шəкіл бойынша бағалаңыз, мұнда 5 - ең жоғары оң нəтиже, 1 - теріс 
(қиындықтардың, проблемалар болуы)

Кездес-
тірген 
жоқпын

1. Жер учаскесінің нысаналы 
мақсатын алу немесе өзгерту

Қиын Оңай 0

2. Инженерлік желілерді қосу үшін 
сəулет-жоспарлау тапсырмасын 
(СЖТ) жəне техникалық шартта-
рын алу

Қиын Оңай 0

3. Техникалық паспортты алу рəсімі Қиын Оңай 0
4. Объектіге құқықты тіркеу рəсімі Қиын Оңай 0

23. Құрылыс процесінде мемлекеттік органдар тарапынан тексерулердің 
(инспекциялардың) жиілігін бағалаңыз:

Жиі, бірақ ке-
дергі келтіреді

Сирек, бірақ 
кедергі келтіреді

Жиі, кедергі 
келтірмейді

Өте сирек, кедергі 
келтірмейді

Тексермейді

1 2 3 4 5

24. Объектіні инфрақұрылымдық желілерге қосудың қаржылық шығыны 
қандай болды?

Қосылу құны Кездес-
тірген 
жоқпын

1. Электр желілеріне қосылу Жоғары Төмен 0
2. Су құбырына қосылу Жоғары Төмен 0
3. Кəріз жүйесіне қосылу Жоғары Төмен 0
4. Байланыс желілеріне қосылу Жоғары Төмен 0
5. Жылумен жабдықтауға қосылу Жоғары Төмен 0
6. Қоқысты шығару шарты Жоғары Төмен 0

Инфрақұрылымға
инвестициялар

1. Электр желілеріне қосылу Жоғары Төмен 0
2. Су құбырына қосылу Жоғары Төмен 0
3. Кəріз жүйесіне қосылу Жоғары Төмен 0
4. Байланыс желілеріне қосылу Жоғары Төмен 0
5. Жылумен
жабдықтауға қосылу

Жоғары Төмен

6. Қоқысты шығару шарты Жоғары Төмен 0
Бейресми төлемдер

1. Электр желілеріне қосылу Жоғары Төмен 0
2. Су құбырына қосылу Жоғары Төмен 0
3. Кəріз жүйесіне қосылу Жоғары Төмен 0
4. Байланыс желілеріне қосылу Жоғары Төмен 0
5. Жылумен жабдықтауға қосылу Жоғары Төмен 0
6. Қоқысты шығару шарты Жоғары Төмен 0

25. Коммуналдық қызметтер жұмысының сапасын жəне олардың тарифтерін 
бағалаңыз:
1. Электр тұрақты кернеумен 
беріледі

Іркіліспен Іркіліссіз Кездес-
тірген 
жоқпын

2. Су беріледі Іркіліспен Іркіліссіз 0
3. Байланыс қамтамасыз етіледі Іркіліспен Іркіліссіз 0
4. Жылу беріледі Іркіліспен Іркіліссіз 0
5. Қоқыс шығару Шығарыл-

майды
Үнемі 0

6. Электр энергиясының бағасы Жоғары Қолайлы 0
7. Су арнасы қызметінің бағасы Жоғары Қолайлы 0
8. Байланыс қызметінің бағасы Жоғары Қолайлы 0
9. Жылумен жабдықтау бағасы Жоғары Қолайлы 0
10. Коммуналдық қызмет 
көрсетудің бағасы

Жоғары Қолайлы 0

26. Көлік инфрақұрылымының сапасы мен қолжетімділігін бағалаңыз:
Кездестірген 
жоқпын

Автомобиль жолдарының сапасы Өте жаман Жоғары  0
Автотасымал тарифтері Өте жоғары Төмен  0 
Теміржол тасымалдау тарифтері Өте жоғары Төмен  0
Əуе тасымалы тарифтері Өте жоғары Төмен  0

6-тарау. Бизнесті қорғау
27. Сіздің елді мекендегі сот жүйесіне деген сенім деңгейін бағалаңыз:

Деңгейі өте 
төмен 

Деңгейі 
төмен 

Деңгейі орташа Ортадан 
жоғары

Сенім деңгейі 
жоғары 

Кесдестірген 
жоқпын

1 2 3 4 5 0

28. Сіздің облыстың/қаланың (Астана жəне Алматы ) сот жүйесіне деген сенім 
деңгейін бағалаңыз
Деңгейі өте 

төмен 
Деңгейі төмен Деңгейі 

орташа
Ортадан 
жоғары

Сенім деңгейі 
жоғары 

Кесдестірген 
жоқпын

1 2 3 4 5 0

29. Сіздің елді мекеніңіздің құқық қорғау органдарына (Ішкі істер министірлігі, 
Прокуратура, Ұлттық қауіпсіздік комитеті органдары), сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы қызметіне (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-ұлттық бюросы), Қаржы 
министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің экономикалық тергеу қызметіне 
деген сенім деңгейін бағалаңыз:
Деңгейі өте 

төмен 
Деңгейі төмен Деңгейі 

орташа
Ортадан 
жоғары

Сенім деңгейі 
жоғары 

Кесдестірген 
жоқпын

1 2 3 4 5 0

30. Сіздің елді мекендегі кəсіпкерлік қызметке араласу (рейдерлік) деңгейін 
бағалаңыз

Кесдестірген 
жоқпын

Жергілікті атқарушы органдар Жоғары Өте төмен
Құқық қорғау органдары Жоғары Өте төмен
Бизнес өкілдері жəне өзгелер Жоғары Өте томен

Респонденттің аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тегі: ______________________ 
Респонденттердің байланыс деректері: +7____________________
Интервьюердің аты, əкесінің аты (болған жағдайда), тегі:___________________

Бизнесті жүргізу жеңілдігі бойынша өңірлер мен қалалар рейтингісін жүргізу 
жөніндегі əдістемеге 3-қосымша

Облыстар жəне Астана, Алматы қалаларына арналған статистикалық 
көрсеткіштерді таратып жазу

№ Облыстар жəне 
Астана, Алматы 

қалаларына арналған 
статистикалық 
көрсеткіштер

Дереккөздер Ескертпе

1. шағын жəне орта 
кəсіпкерлік (бұдан əрі – 
ШОК) субъектілерінен 
түсетін салық ауда-
рымдары көлемінің 
базалық жылға (2015) 
қарағандағы өсу индексі

Қазақстан 
Республикасы 
Қаржы 
министрлігінің 
Мемлекеттік 
кірістер комитеті 
(бұдан əрі – ҚР 
Қаржымині МКК)

2. есепті жылдағы шағын, 
орта кəсіпорындардың 
негізгі капиталға сала-
тын инвестицияларының 
өткен жылмен 
салыстырғандағы 
пайыздық өсу қарқыны

ҚР ҰЭМ 
Статистика 
комитеті (бұдан 
əрі – ҚР ҰЭМ СК)

3. есепті кезеңдегі 
шикізаттық емес сек-
тор кəсіпорындарының 
негізгі капиталға 
салатын сыртқы 
инвестицияларының 
өткен жылмен 
салыстырғандағы 
пайыздық өсу қарқыны

ҚР ҰЭМ СК

4. ШОК субъектілерін 
қолдауға жергілікті бюд-
жеттен бөлінетін қаражат 
көлемінің өсу қарқыны

Жергілікті 
атқарушы орган-
дар (бұдан əрі – 
ЖАО)

Бұл көрсеткіште ШОК-ты 
жергілікті бюджет есебінен 
қолдаудың жергілікті 
бағдарламалары шеңберінде 
кəсіпкерлерді мемлекеттік 
қолдау қарастырылады.

5. есепті кезеңдегі жұмыс 
істеп тұрған ШОК-та 
жұмыспен қамтылғандар 
санының өткен жыл-
мен салыстырғандағы 
пайыздық өсу қарқыны

ҚР ҰЭМ СК

6. есепті кезеңдегі ШОК 
субъектілерінің өнім 
шығару көлемінің нақты 
мəнінің өткен жыл-
мен салыстырғандағы 
пайыздық өсу қарқыны

ҚР ҰЭМ СК

7. есепті кезеңдегі 
жұмыс істеп тұрған 
ШОК субъектілері 
санының өткен жыл-
мен салыстырғандағы 
пайыздық өсу қарқыны

ҚР ҰЭМ СК

8. заңды тұлғалар үшін 
мерзімдері бұзылып 
көрсетілген мемлекеттік 
қызметтер үлесінің өсу 
қарқыны

Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік 
қызмет істері 
жəне сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы іс-
қимыл агенттігі, 
«Азаматтарға 
арналған үкімет» 
Мемлекеттік 
корпорациясы» 
коммерциялық 
емес акционерлік 
қоғамы

Бұл көрсеткіште ЖАО заңды 
тұлғаларға ұсынатын қызметтері 
қарастырылады.

9. жұмыс істеп тұрған 
1000 ШОК субъектісіне 
келетін тексерулер 
санының өсу қарқыны 

Қазақстан 
Республикасының 
Бас 
Прокуратурасы 
(бұдан əрі – ҚР 
БП)

Бұл көрсеткіште ШОК 
субъектілеріне қатысты тексе-
рулер тағайындау туралы ҚР 
БП Құқықтық статистика жəне 
арнайы есепке алу жөніндегі 
комитеті (бұдан əрі – ҚР БП 
ҚСжАЕК) тіркелген актілер 
қарастырылады

10. ШОК-тың мемлекеттік 
органдарға, жергілікті 
өзін-өзі басқаруға, 
қоғамдық бірлестіктерге, 
ұйымдарға, лау-
азымды тұлғалар 
мен мемлекеттік 
қызметшілерге талап-
арыздары бойынша 
1000 ШОК-қа келетін 
жеңіп шыққан сот істері 
санының өсу қарқыны

Қазақстан 
Республикасының 
Жоғарғы Соты 
(бұдан əрі – ҚР 
ЖС)

Бұл көрсеткіш шеңберінде келесі 
істер қаралады:
1) мемлекеттік билік 
органдарының, жергілікті өзін-
өзі басқарудың, қоғамдық 
бірлестіктердің, ұйымдардың, 
лауазымды тұлғалар мен 
мемлекеттік қызметшілердің 
шешімдері мен əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) дау айту туралы 
істер бойынша іс жүргізу;
2) мемлекеттік сатып алу 
саласындағы заңнаманың 
сақталуын тексеру нəтижелері 
бойынша уəкілетті органдардың 
əрекеттеріне, тексеру актілеріне 
шағымдану;
3) мемлекеттік мекемелердің 
қатысуымен кəсіпкерлік қызметті 
жүзеге асыратын заңды 
тұлғалар, азаматтар арасындағы 
даулар;
4) лицензиялық қызметке байла-
нысты даулар; 
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(Соңы. Басы 12-13-беттерде) 

5) заңды тұлғалар мен дара 
кəсіпкерлердің қызметін (заңды 
тұлғалардың салық органда-
рына талап-арызы жəне заңды 
тұлғаны тарату (дара кəсіпкердің 
қызметін тоқтату) туралы) 
тоқтата тұру туралы.

11. ШОК өндірісі көлеміне 
келетін республикалық 
бюджеттің есебінен 
ШОК-ты мемлекеттік 
қолдау көлемінің өсу 
қарқыны 

«Даму» 
кəсіпкерлікті 
дамыту қоры» 
акционерлік 
қоғамы (бұдан əрі 
– «Даму» КДҚ АҚ), 
ЖАО

Бұл көрсеткіште Қазақстан 
Республикасының агроөнер-
кəсіптік кешенін дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы 
(бұ дан əрі – АӨК дамытудың 
мем ле кеттік бағдарламасы) 
шеңберіндегі мемлекеттік 
қолдау,
«Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың 
бірыңғай бағдарламасының 
(бұдан əрі – БЖК-2020), «Еңбек» 
нəтижелі жұмыспен қамтуды 
жəне жаппай кəсіпкерлікті 
дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған 
бағдарламасының жалпы 
сипаттағы трансферттері, 
сондай-ақ инфрақұрылымдық 
жобаларды қолдау жəне 
республикалық бюджет есебінен 
«Kazakh Export» жəне «Kazakh 
Invest» акционерлік қоғамдары 
арқылы ШОК субъектілері 
алатын мемлекеттік қолдау 
қарастырылады.

12. 1000 ШОК-қа келетін 
мемлекеттік көмек 
алған жобалар санының 
(гранттар, кепілдіктер, 
кредиттер, субсидия-
лар, инфрақұрылым 
шығындары) өсу 
қарқыны

«Даму» КДҚ АҚ, 
ЖАО

БЖК-2020, Еңбек» нəтижелі 
жұмыспен қамтуды жəне жаппай 
кəсіпкерлікті дамытудың 2017-
2021 арналған бағдарламасы 
шеңберінде мемлекеттік 
қолдау алған кəсіпкерлер саны, 
сондай-ақ инфрақұрылымдық 
жобаларды қолдау жəне 
республикалық бюджет есебінен 
«Kazakh Export» жəне «Kazakh 
Invest» акционерлік қоғамдары 
арқылы ШОК субъектілері 
алатын мемлекеттік қолдау 
қарастырылады.

13. техникалық жəне кəсіптік 
білім беру ұйымдарының 
(педагогикалық білім 
бе руді қоспағанда) 
түлек тері санының өсу 
қарқыны

Қазақстан 
Республикасы 
Білім жəне ғылым 
министрлігі, ЖАО

Аудандарға арналған статистикалық көрсеткіштерді таратып жазу
№ Аудандарға арналған 

статистикалық деректер
Дерек-
көздер

Ескертпе

1. ШОК субъектілерінен 
түсетін салық аударым-
дары көлемінің базалық 
жылға (2015) қарағандағы 
өсу индексі

ҚР 
Қаржы-
мині 
МКК

2. есепті кезеңдегі ШОК-
тың жұмыс істеп тұр ған 
субъектілер санының 
өт кен жылмен салыс тыр-
ғандағы пайыздық өсу 
қарқыны

ҚР ҰЭМ 
СК

3. 100 жұмыс істеп тұрған 
кəсіпкерлік субъектісіне 
келетін тексерулер саны

ҚР БП Бұл көрсеткіште кəсіпкерлік 
субъектілеріне қатысты тексерулер 
тағайындау туралы ҚР БП ҚСжАЕК-де 
тіркелген актілер қаралады

4. ШОК-тың мемлекеттік 
органдарға, жергілікті 
өзін-өзі басқаруға, 
қоғамдық бірлестіктерге, 
ұйымдарға, лауазымды 
тұлғалар мен мемлекеттік 
қызметшілерге талап-
арыздары бойынша 100 
ШОК-қа келетін жеңіп 
шыққан сот істерінің саны

ҚР ЖС Бұл көрсеткіш шеңберінде келесі істер 
қаралады:
1) мемлекеттік билік органдарының, 
жергілікті өзін-өзі басқарудың, қоғамдық 
бірлестіктердің, 
ұйымдардың, лауазымды тұлғалар мен 
мемлекеттік қызметшілердің шешім-
деріне жəне əрекеттеріне (əрекетсіз-
дігіне) дау айту туралы істер бойынша 
іс жүргізу;
2) мемлекеттік сатып алу саласындағы 
заңнаманың сақталуын тексе-
ру нəтижелері бойынша уəкілетті 
органдардың əрекеттеріне, тексеру 
актілеріне шағымдану;
3) мемлекеттік мекемелердің 
қатысуымен кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын заңды тұлғалар, азаматтар 
арасындағы даулар;
4) лицензиялық қызметке байланысты 
даулар; 
5) заңды тұлғалар мен жеке кəсіпкерлер дің 
қызметін (заңды тұлғалардың салық ор-
гандарына талап- арыздары жəне заңды 
тұлғаны тарату (дара кəсіпкердің қызметін 
тоқтату) туралы) тоқтата тұру туралы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
20 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16787 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 27 ақпан                №138                Астана қаласы 

Өткізілуі қосылған құн салығынан босатылатын көлік 
құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасының 

тiзбесiн бекіту туралы

«Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық 
кодексі)» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Кодексінің 394-бабы-
ның 38) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Өткізілуі қосылған құн салығынан босатылатын көлік 
құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасының тiзбесi бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіпте:

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

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

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

4) осы бұйрық ресми жарияланған күннен кейін оны Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

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

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады.

Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК 

 
«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі  Ұлттық экономика министрі
______________ Б. Сұлтанов ______________ Т. Сүлейменов
2018 жылғы 2 наурыз  2018 жылғы 27 наурыз 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 27 ақпандағы №138 бұйрығымен бекітілген 

 
Өткізілуі қосылған құн салығынан босатылатын көлік құралдары мен ауыл 

шаруашылығы техникасының тізбесі

№
р/с Атауы

ЕАЭО СЭҚ 
ТН бойынша 

тауардың коды
1 Сұйықтықтарды немесе ұнтақтарды лақтыруға, шашыратуға 

немесе тозаңдатуға арналған механикалық құрылғылар 
(қолмен басқару тетігі бар немесе онысыз); толтырылған не-
месе толтырылмаған от сөндіргіштер; пульверизаторлар 
жəне соған ұқсас құрылғылар; бу немесе құм себелейтін жəне 
осыларға ұқсас лақтыру құрылғылары: ауыл шарушылығына 
немесе бағбандыққа арналған шашыратқыштар: өзгелер; 
ауыл шарушылығына немесе бағбандыққа арналған

842449,
842482

2 Басқа да жүк көтеруге, өткізуге, тиеуге немесе түсiруге 
арналған машиналар мен құрылғылар (мысалы, лифтiлер, 
экскалаторлар, конвейерлер, аспалы жолдар) өзгелер: өзге де 
жабдықтар: ауыл шаруашылығында пайдалану үшін арнайы 
əзірленген жүктегіш құрылғылар; ауыл шаруашылығы трактор-
ларына ілу үшін əзірленген

8428907100

3 Бұрылмайтын күрегi бар бульдозерлер; грейдерлер, жоспар-
лаушылар, скреперлер, механикалық күректер, эксковатор-
лар, бiр шөмiштi тиегiштер, тегістейтін машиналар, өздігінен 
жүретін жол аунақтары

8429

4 Жерді дайындауға жəне өңдеуге арналған ауыл 
шаруашылығы, бау-бақша, орман шаруашылығы машинала-
ры; көгалдар мен спорт алаңдарына арналған аунақтар

8432

5 Сабанды немесе пішенді дестелерге буып-түюге арналған 
престерді, тайлағыш престерді қоса алғанда, ауыл 
шаруашылығы дақылдарын жинауға немесе бастыруға 
арналған машиналар немесе тетіктер; пішен орақтары не-
месе көгал орақтары; 8437 тауар позициясының машинала-
рынан басқа жұмыртқаны, жеміс өнімдерін немесе басқа да 
ауыл шаруашылығы өнімдерін тазалауға, сорттауға немесе 
сұрыптауға арналған машиналар

8433

6 Аталған топтың басқа жерiнде аталмаған жəне енгізілмеген 
дербес функциялары бар машиналар мен механикалық 
құрылғылар: өзгелер: өзгелер

8479899708

7 Тракторлар (8709 тауар позициясы тракторларынан басқа) 8701
8 Жүргізушіні қоса алғанда, 10 немесе одан астам адамдарды 

тасымалдауға арналған моторлы көлік құралдары
8702

9 Жүк-жолаушы автомобиль-фургондар мен жарыс 
автомобильдерін қоса алғанда, жеңiл автомобильдер жəне 
негiзiнен адамдарды тасымалдауға (8702 тауар позициясының 
моторлы көлік құралдарынан басқа) арналған өзге де мотор-
лы көлiк құралдары 

8703

10 Жүктерді тасымалдауға арналған моторлы көлік құралдары 8704
11 Жолаушыларды немесе жүктерді тасымалдау үшін пай-

даланылатындардан басқа, арнайы мақсаттағы мо-
торлы көлік құралдары (мысалы, авариялық жүк 
автомобильдері, автокрандар, өрт сөндіру көлік құралдары, 
автобетонараластырғыштар, жол тазалауға арналған авто-
мобильдер, су себу-жуу автомобильдері, автошеберханалар, 
рентген қондырғылары бар автомобильдер)

8705

12 8701-8705 тауар позицияларының моторлы көлiк құралда рына 
арналған орнатылған қозғалтқыштары бар шассилер 

8706

13 Орнатылған қосалқы қозғалтқышы бар, арбасы бар немесе 
арбасыз мотоциклдар (мопедтерді қоса алғанда) жəне вело-
сипедтер; арбалар 

8711

14 Тіркемелер мен жартылай тіркемелер; өзге де өздігінен 
жүрмейтін көлік құралдары; олардың бөлшектері

8716

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық 

қызметінің тауар номенклатурасы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы    
16 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16757 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ 

2018 жылғы 28 наурыз               №198              Астана қаласы 

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар 
министрлігінің және Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму министрінің кейбір 

бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасы Көлік жəне 

коммуникациялар министрлігінің жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне 
даму министрінің кейбір бұйрықтарының тізбесі бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Көлік комитеті:
1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 

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

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

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

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

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

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

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

Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»  «КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Қазақстан Республикасының
Еңбек жəне халықты   Сыртқы істер министрі
əлеуметтік қорғау министрі ________________ Қ. Əбдірахманов
________________ М. Əбілқасымова 2018 жылғы 5 сəуір 
2018 жылғы 2 сəуір 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 28 наурыздағы №198 бұйрығымен бекітілген

Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникациялар 
министрлігінің жəне Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 

министрінің кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Мұнаймен ластанудан болатын залал үшін азаматтық жауапкершілікті сақтан-
дыру немесе өзге де қаржымен қамтамасыз ету туралы куəлікті беру ережесін бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникациялар министрінің 2002 жылғы 
17 шілдедегі № 251-І бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 1956 болып тіркелген):

көрсетілген бұйрықтың атауы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі 
мəтін өзгермейді:

«Мұнайдан болатын ластанудан залал үшін азаматтық жауапкершілікті сақтандыру 
немесе өзге де қаржылық қамтамасыз ету туралы куəлік беру қағидаларын бекіту 
туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«1. Қоса берiлiп отырған Мұнайдан болатын ластанудан залал үшiн азаматтық 

жауапкершiлiктi сақтандыру немесе өзге де қаржылық қамтамасыз ету туралы куəлiк 
беру қағидалары бекiтiлсiн.»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген, Мұнаймен ластанудан болатын залал үшін 
азаматтық жауапкершілікті сақтандыру немесе өзге де қаржымен қамтамасыз ету 
туралы куəлікті беру ережесінде:

атауы мынадай редакцияда жазылсын, орыс тіліндегі мəтін өзгермейді:
«Мұнайдан болатын ластанудан залал үшін азаматтық жауапкершілікті сақтандыру 

немесе өзге де қаржылық қамтамасыз ету туралы куəлік беру қағидалары»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Мұнайдан болатын ластанудан залал үшін азаматтық жауапкершілікті 

сақтандыру немесе өзге де қаржылық қамтамасыз ету туралы куəлік беру қағидалары 
(бұдан əрі – Қағидалары) түзетулер енгізілген 1969 жылғы Мұнаймен ластанудан 
келтірілген зияны үшін азаматтық жауапкершілік туралы халықаралық конвенцияға 
(бұдан əрі – Конвенция) жəне «Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 
17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес əзірленген.».

2. «Аралас «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді жасау қағидасын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Көлік жəне коммуникациялар министрінің 2011 жылғы 
14 наурыздағы № 137 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6883 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық атқарушы 
жəне өзге де орталық мемлекеттік органдар актілерінің, жиынағында жарияланған 
2011 жылғы, № 5): 

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Аралас «өзен-теңіз» суларында жүзетін кемелерді 
жасау қағидасында:

39-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«39. Олардың сыныптары жəне жасайтын рейс мазмұнына қарамастан жолаушы-

лар таситын кемелердің конструктивті өртке қарсы қорғанысы түзетулер енгізілген 
1974 жылғы Теңіздегі адам өмірін қорғау туралы халықаралық конвенцияға (бұдан əрі 
– СОЛАС-74) сəйкес болуы тиіс.»; 

77-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Халықаралық рейстер жасайтын кемелерге де, СОЛАС-74 жəне MSC (267(85) 

қарарымен қабылданған, түзетулер енгізілген, 2008 жылғы Зақымданбаған жағдайдағы 
кемелердің орнықтылығының халықаралық кодексінің талаптарын орындау міндетті 
болып табылады.»;

106-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«106. Осы бөлімнің талаптарын орындау каботажды жəне халықаралық рейстерді 

жүзеге асыратын кемелерге орындау міндетті болып табылады. Халықаралық 
рейстерді жүзеге асыратын кемелерге де СОЛАС-74 талаптарын орындау міндетті 
болып табылады.»;

135-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Халықаралық рейстер жасайтын кемелерге түзетулер енгізілген, 1988 жылғы 

Хаттамамен өзгертілген, 1966 жылғы Жүк маркасы туралы халықаралық конвенцияның 
(бұдан əрі – ЖМК 66/88) тиісті талаптары қолданылады.»;

231-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«231. Осы тараудың талаптары каботажды рейстерді жүзеге асыратын кеме-

лерде орындауға міндетті болып табылады. Халықаралық рейстер жасайтын кеме-
лер үшін, сондай-ақ «М-СП» сыныпты жолаушылар таситын кемелер үшін олармен 
жасалатын рейстердің сипаттамасына қарамастан СОЛАС-74 жəне ИМО Теңіздегі 
қауіпсіздік жөніндегі комитетінің MSC 48(66) қарарымен қабылданған, Құтқару құралдар 
жөніндегі халықаралық кодекс (бұдан əрі – ҚҚХК) талаптарын орындау міндетті бо-
лып табылады.»;

254-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«254. Аралас суларда жүзетін кемелер ішкі су жолдарымен жүзу кезінде қажет 

ететін сигналды құралдармен жəне жүзеге асырып жатқан рейстің сипаттамасына 
қарамастан (каботажды немесе халықаралық) түзетулер енгізілген Теңізде кемелердің 
соқтығысуын ескерту халықаралық қағидалар туралы конвенцияның (бұдан əрі – 
ТКСЕХҚ-72) ережелеріне сəйкес теңіз аудандарында жүзу кезінде талап етілетін сиг-
налды құралдармен жабдықталады.»;

297-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«297. Осы бөлімнің талаптары каботажды рейстерді жасайтын кемелерге 

қолданылады. Халықаралық рейстер жасайтын кемелер үшін СОЛАС-74 талаптарын 
орындау міндетті болып табылады.»;

307-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) апат кезіндегі жəне қауіпсізідікті қамтамасыз ету үшін байланыстың ғаламдық 

теңіздік жүйесі (бұдан əрі – АКБҒТЖ) – Халықаралық теңіз ұйымымен əзірленген, та-
лаптары СОЛАС-74 «Радиобайланыс» 4-тарауында көзделген жəне Қағиданың осы 
бөлігіне радиобайланыстың халықаралық жүйесі;»;

351-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«351. Əрбір апатты радиобуйды орнату орнына жақын СОЛАС-74 талаптарына 

сəйкес жақсы көрінетін радиобуй символы көзделеді.»;
356-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«356. Екі жақты радиотелефон байланысының УҚТ-аппаратурасын сақтау жəне 

орналастыру орнына жақын СОЛАС-74 талаптарына сəйкес жақсы көрінетін символ-
дар көзделеді.».

3. «Теңіз кемелерінің жүк маркасы туралы қағидасын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Көлік жəне коммуникациялар министрінің міндетін атқарушының 2011 
жылғы 21 сəуірдегі № 214 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6967 болып тіркелген, «Заң газеті» газетінде 2011 жылғы 30 мау-
сымда № 92 (2082) жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Теңіз кемелерінің жүк маркасы туралы 
қағидасында:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Осы Теңіз кемелерінің жүк маркасы туралы осы қағидалары (бұдан əрі – Қағида) 

«Сауда мақсатында теңізде жүзу туралы» 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңы 4-бабы 3-тармағының 49) тармақшасына жəне түзетулер 
енгізілген 1988 жылғы Хаттамамен өзгертілген, 1966 жылғы Жүк маркасы туралы 
халықаралық конвенцияға (бұдан əрі – Жүк маркасы туралы халықаралық конвенция) 
сəйкес əзірленді жəне Кеме қатынасының тіркелімімен техникалық бақылауға жата-
тын кемелердің су үсті бортының мақсатын, куəландыру жəне бортқа жүк маркаларын 
салу тəртібін айқындайды.».

4. «Теңіз кемелерін сыныптау жəне жасау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Көлік жəне коммуникациялар министрінің міндетін атқарушының 2011 
жылғы 12 мамырдағы № 273 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 6982 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының орталық 
атқарушы жəне өзге де орталық мемлекеттік органдарының актілері нормативтік 
құқықтық бюллетенінде жарияланған, 2013 жыл, № 8, 49-құжат.):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Теңіз кемелерін сыныптау жəне жасау қағида ларында:
6-тармақта:
325), 326) жəне 327) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«325) ПЯО жүгі – ҚЖТТХК кодексінің 7-сыныбына сəйкес жүк ретінде тасымалда-

натын орамадағы пайдаланылған ядролық отын, плутоний жəне жоғары радиоактивті 
қалдықтар;

326) ҚЖТТХК – түзетулер енгізілген, ИМО Теңіздегі қауіпсіздік жөніндегі комитетінің 
MSC. 122(75) қарарымен қабылданған, Қауіпті жүктерді теңізбен тасымалдаудың 
халықаралық кодексі;

327) АЖТТХК – түзетулер енгізілген, ИМО Теңіздегі қауіпсіздік жөніндегі комитетінің 
MSC. 268(85) қабылданған Үйінді жүктерді теңізбен тасымалдаудың халықаралық кодексі;»;

329) жəне 330) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«329) қауіпті жүктер – ҚЖТТХК қамтитын заттар, материалдар жəне бұйымдар;
330) үйінді қауіпті жүктер – ҚЖТТХК қолданылатын құрамы бойынша біркелкі жəне 

тікелей кеменің жүк үй-жайларына қандайда бір аралық ыдысты пайдаланбай тиелетін 
кез келген материалдар, басқа да бөлшектер, түйіршіктер немесе аса ірі кесек мате-
риалдар қоспасынан тұратын сұйықтық немесе газ, соның ішінде кеме баржаларына 
тиелген осындай материалдар;»;

333) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«333) орама – ҚЖТТХК белгіленген жүк ыдысы.
техникалық жағдайын диагностикалау – техникалық жағдайына мониторинг 

жүргізген кезде диагностикалау параметрінің ауытқу себептерін анықтау жəне/неме-
се техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыру жəне нақты жағдайы бойынша жөндеу 
мақсатында əдетте бөлшектемейтін əдістермен ақаулықтарды анықтау процесі;»;

82-тармақтың 7) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«7) Кемеде түзетулер енгізілген, 1974 жылғы Теңізде адам өмірін қорғау жөніндегі 

халықаралық конвецнияның (бұдан əрі – СОЛАС-74) XI-1/3 Қағидасының талаптарына 
сəйкес ИМО тану нөмірінің орналасу сызбасы (жалпы сыйымдылығы 100 жəне одан 
астам барлық жолаушылар кемелері мен жалпы сыйымдылығы 300 жəне одан астам 
барлық жүк кемелері үшін).»;

100-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«3) СОЛАС-74 XI-1/3 Қағидасының талаптарына сəйкес кемеде ИМО тану нөмірін 

орналастыру сызбасы (жалпы сыйымдылығы 100 жəне одан астам барлық жолау-
шылар кемелері үшін жəне жалпы сыйымдылығы 300 жəне одан астам барлық жүк 
кемелері үшін).»;

665-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
1) кемелердің алдыңғы бөлігінде су үсті бортының палубасынан жоғары орналасқан 

бак бар. Егер жоғарыда көрсетілген талап жүк операцияларын шектейтін болса, 
бактың ұзындығы Теңіз кемелерінің жүк маркасы туралы қағиданың 4-тармағының 
12) тармақшасымен көзделген алдыңғы жағының перпендикулярынан бастап артқы 
жақта кеменің ұзындығы көлемінде кемінде 7 % құраған жағдайда, бактың артқы жақтық 
қалқаны алдыңғы жүк трюмінің алдыңғы қалқанынан бастап алға жылжытылуы мүмкін. 
Бактың биіктігі түзетулер енгізілген, 1988 жылғы аталған конвенцияға Хаттаманы есепке 
алып, 1966 жылғы Жүк маркасы туралы халықаралық конвенцияға сəйкес белгіленген 
стандартты биіктіктен емес немесе қайсысының көптігіне байланысты №1 алдыңғы 
трюмнің көлденең алдыңғы комингсінен 0,5 м-ге жоғары болуы тиіс. Бұл ретте, кеме 
корпусының барлық ені бойынша бак палубасының артқы жақтық жиегі жəне № 1 
алдыңғы трюм люгінің көлденең алдыңғы комингі арасындағы ара қашықтық мынадай 
формула бойынша анықталатын шамадан, м, аспауы тиіс:

  (209)
мұнда HF – бактың биіктігі, м;
НС – № 1 алдыңғы трюм люгінің көлденең алдыңғы комингсінің биіктігі, м.
Көлденең алдыңғы комингсті жəне № 1 алдыңғы трюмнің люк қақпақтарын қорғау 

үшін бактің палубасына толқын кескішті орнатуға жол берілмейді. Басқа мақсаттар 
үшін толқын кескішті орнату қажет болған жағдайда толқын кескіштің бактың палубасы 
артқы жақтық жиегінен диаметрлі жазықтықта оның биіктігінен кемінде 2,75 тұруы тиіс;»;

1890-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мұнай құйғыш жүк кемелерінде:
ұзындығы L1 > 225 м кезде – кеме ұзындығы бойымен кез келген жерде;
ұзындығы L1 150 астам, бірақ 225 м астам емес кезде – машина бөлімшесі артқы 

жағында орналасқан жағдайда, оны қоспағанда, кеме ұзындығы бойымен кез келген 
жерде. Мұндай машина бөлімшесі жекелеген су басу бөлігі ретінде қарастырылады;

ұзындығы L1 150 м кезде – машина бөлімшесін қоспағанда, көршілес көлденең 
қоршаулар арасындағы кеме ұзындығы бойымен кез келген жерде;

3 үлгідегі химия тасығыштардікіндей, түзетулер енгізілген МАРПОЛ-73/78 Кон-
венцияға 2-қосымшасының ережелері қолданылатын Y санатты заттарды тасы-
малдаған жағдайда;»;

2062-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) мұнай құю кемелерінде:
ұзындығы L1 > 225 м кезінде – кеменің ұзындығы бойынша кез келген жерде;
ұзындығы L1 150-ден астам, бірақ 225 м астам емес кезде – машина бөлімшесі артқа 

орналасқан жағдайда, оны қоспағанда, кеменің ұзындығы бойынша кез келген жерде. 
Мұндай машина бөлімшесі жеке су басу бөлігі ретінде қарастырылады;

ұзындығы L1  150 м кезде – машина бөлімшесін қоспағанда, көршілес көлденең 
қоршаулар арасындағы кеменің ұзындығы бойынша кез келген жерде;

3 үлгідей химиялық тасығыштардікіндей, түзетулер енгізілген МАРПОЛ-73/78 
Конвенцияға II қосымшаның ережесі қолданатын У санатты заттарды тасымалдау 
жағдайында;»;

2626-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2626. Осы тараудың талаптарына қосымша ҚЖТТХК жəне АЖТТХК қолданылатын 

ережелер орындалуы қажет. Барлық кемелерде ҚЖТТХК ережелерін сақтамай қауіпті 
жүктерді тасымалдауға тыйым салынады.»;

2633-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«1) химиялық əсерге төзімді жəне авариялық жағдайларда пайдалануға арналған 

қорғаныс киімдерінің төрт толық жиынтығы. Қорғаныс киімдері дененің ешқандай 
қорғалмаған бөлігі қалмайтындай етіп бүкіл тері қабатын толық жабады жəне жүктердің 
қасиеттеріне қарай ҚЖТТХК немесе АЖТТХК ұсынымдарына сəйкес келуі тиіс;»;

2643-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2643. Осы тараудың талаптарына қосымша ҚЖТТХК қолданылатын ережелері 

орындалады.»;
3420-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3420. Дедвейті 20000 т жəне одан астам шикі мұнайды тасымалдауға арналаған 

əрбір танкерді шикі мұнайдың жуу жүйесімен жабдықтайды. Бұл жүйе түзетулер 
енгізілген МАРПОЛ 73/78 1-қосымшаның 33-қағидаларының талаптарына толық жауап 
беруге тиіс. Егер кеме көрсетілген қағиданың талаптарына сəйкес клетін шикі мұнайдың 
жуу жүйесімен жабдықталған болса, онда дедвейтке қатыссыз кеменің негізгі сыныбына 
COW (осы Қағиданың 2-тарауының 10-параграфы) белгісі қосылады. Шикі мұнай жуу 
жүйесі болған кезде кеме осы Қағиданың 282-тарауының талаптарына жауап беретін 
инертті газ жүйесімен жабдықталады. Құбырлардың шикі мұнайды жуу жүйесі, онымен 
байланысты жабдық пен құрылғы (құбыржолдары, жуу машиналары, сорғылар, тазалау 
жүйесі) А.497(ХII) жəне А.897(21) қарарымен өзгертілген, ИМО А.446(ХI) қарарының 
ережелеріне сəйкес Шикі мұнай жуу жүйесінің құрылымына, пайдаланылуына жəне 
тексерілуіне қойылатын техникалық талаптарға сəйкес болуы тиісті. Танкерлердің шикі 
мұнай жуу жүйесі стационарлық құбыржолдарынан құрылуы тиіс жəне басқа жүйелерге 
тəуелсіз болуы тиіс. Жүк жүйесі учаскелері, олар танктердің шикі мұнай жуу жүйесі 
құбыршалдарына қойлатын талаптарды қанағаттандырған жағдайда, танкерлерді 
шикі мұнай жуу жүйесіне кіреді.»;

5121-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5121. Кемелерге орнатылатын өртті байқау сигналдар жүйесі Кеме қатынасының 

тіркелімімен мақұлдануы қажет жəне осы тараудың талаптарынан басқа осы Қағиданың 
161-тарауының 1-параграфының талаптарына жəне түзетулер енгізілген, ИМО Теңіздегі 
қауіпсіздік жөніндегі комитетінің MSC. 98(73) қарарымен қабылданған Өрт қауіпсіздігі 
жүйелері жөніндегі халықаралық кодексі (осы Қағиданың 138-тарауы) талаптарына 
жауап беруі қажет.»;

5335-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Батарея журналының негізгі деректері IX СОЛАС-74 тарауымен регламенттелген 

кемелердің қауіпсіз пайдаланылуын басқару жүйесінің кемелік құжаттарына енгізіледі.».
5. «Қазақстан Республикасының теңіз көлігі кемелеріндегі қызмет жарғысын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 
30 қаңтардағы № 73 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 11114 болып тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 
жылы 25 шілдеде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының теңіз көлігі 
кемелеріндегі қызмет жарғысында:

144-тармақтың бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«144. Радиотехникалық қызмет түзетулер енгізілген 1974 жылғы Теңізде адам 

өмірін қорғау жөніндегі халықаралық конвенция (бұдан əрі – СОЛАС-74) талаптары-
на сəйкес апаттық жағдайлар кезінде байланыстың ғаламдық теңіз жүйесі (бұдан əрі 
– ДТБАЖ) аппаратурасының үздіксіз жұмыс істеуін, кеменің теңізде қауіпсіз жүзуін, 
теңіз көлігі бойынша операторлық-диспетчерлік радиобайланысты қамтамасыз етеді. 
Радиотехникалық қызметке ДТБАЖ операторы ретінде кеменің барлық штурмандық 
құрамы кіреді.»;

255-тармақтың үшінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
«Кеме дабылдары бойынша оқулар СОЛАС-74 жазылғаннан кем жүргізілмеуі тиіс.».

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы        
21 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16789 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 2 сәуір              №213             Астана қаласы

Ауыл шаруашылығы техникасын өнеркәсіптік құрастыру 
туралы келісімді жасасу және бұзу қағидаларын

бекіту туралы

2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасы Кəсіпкерлік Кодексінің 100-бабы 
2-тармағының 24-1) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру 
туралы келісімді жасасу жəне бұзу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

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

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

4) осы бұйрық ресми жарияланған күннен кейін оны Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

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

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

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі, бұл ретте Қағидалардың 3-тармағының екінші бөлігі 2019 
жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

 Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 2 сəуірдегі №213 бұйрығымен бекітілді

Ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімді
жасасу жəне бұзу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімді жа-

сасу жəне бұзу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан 
Республикасы Кəсіпкерлік Кодексінің 100-бабы 2-тармағының 24-1) тармақшасына 
сəйкес əзірленген жəне ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру тура-
лы келісімді жасасу жəне бұзу тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар қолданылады:
1) ауыл шаруашылығы техникасы – жекелеген операцияларды немесе 

технологиялық процестерді механикаландыру жəне автоматтандыру арқылы ауыл 
шаруашылығында еңбек өнімділігін арттыруға арналған техникалық құрал;

2) ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру – ауыл шаруашылығы 
техникасын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімде көзделген ауыл шаруашылығы 
техникасының өндірісіне қойылатын талаптардың орындалуын қамтитын, ауыл 
шаруашылығы техникасының сериялық өндірісінің жүйесі;

3) ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісім (бұдан 
əрі – келісім) – индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы 
уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) мен Қазақстан Республикасының ауыл 
шаруашылығы техникасы өндірісін жүзеге асыратын заңды тұлғасы (бұдан əрі – 
өндіруші) арасында азаматтық заңнамаға, Қазақстан Республикасының ратифика-
цияланған халықаралық шарттарына жəне осы Қағидаларға сəйкес жасалатын 
азаматтық-құқықтық шарт.

3. Келісім, өндірушімен əрбір ауыл шаруашылығы техникасының атауы бойын-
ша жасалады 

Келісім, өндірушіге «Салық жəне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер ту-
ралы (Салық кодексі)» Қазақстан Республикасы Кодексінің 399-бабының 1-тармағының 
15) тармақшасына жəне 451-бабының 2-тармағының 4) тармақшасына сəйкес салық 
жеңілдіктерін беру үшін негіз болып табылады.

2-тарау. Ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру туралы 
келісімді жасасу тəртібі

4. Келісімді жасау үшін өндіруші мынадай құжаттарды: 
1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша кəсіпорын туралы 

мəліметтерді; 
2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ауыл шаруашылығы тех-

никасын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімді жүзеге асырудың жоспар-кестесінің 
жобасын; 

3) өндірушінің қолы жəне мөрімен (бар болған жағдайда) расталған ұсынылған 
мерзімге өндірістік активтерді көрсетумен қаржылық есептілікті қоса бере отырып, 
уəкілетті органға жазбаша өтінішін жібереді;

5. Өтініштерді қарау үшін уəкілетті орган Қазақстан Республикасы «Атамекен» 
Ұлттық кəсіпкерлер палатасының жəне салалық қауымдастықтардың өкілдерінің 
қатысуымен келісімді жасау мəселелері жөніндегі комиссияны (бұдан əрі – комис-
сия) құрады.

Комиссияның құрамы мен ережесін уəкілетті орган бекітеді.
6. Комиссия уəкілетті органға өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз 

күннен кешіктірмейтін мерзімде өндірушімен келісімді жасасу мəселелері бойынша 
ұсынымды (бұдан əрі – ұсыным) əзірлейді.

7. Уəкілетті орган комиссия ұсынымды жасағаннан кейін он жұмыс күні ішінде 
келісімді жасасу немесе келісімді жасасудан бас тарту туралы шешімді қабылдайды 
жəне бұл туралы өндірушіге жазбаша хабарлайды. 

Келісімді жасасу туралы шешімді қабылдаған жағдайда уəкілетті орган өндірушіге 
келісім жобасын мемлекеттік жəне орыс тілдерінде екі данада жібереді.

8. Өндіруші келісім жобасын алған күнінен бастап он жұмыс күні ішінде уəкілетті 
органға өндірушінің қолымен жəне мөрімен (бар болған жағдайда) расталған келісім 
жобасының даналарын не болмаса келісімді жасасудан дəлелді бас тарту туралы 
хабарламаны жібереді. 

9. Уəкілетті органға өндірушінің қолымен жəне мөрімен (бар болған жағдайда) 
расталған келісім жобасының даналарын осы Қағидалардың 8-тармағында белгіленген 
мерзімде ұсынбаған жағдайда өндіруші келісімді жасасудан бас тартқан болып са-
налады. 

10. Уəкілетті орган келісім жобасының даналарын алғаннан кейін бес жұмыс күні 
ішінде келісімге қол қояды, тіркейді жəне келісімнің бір данасын өндірушіге жібереді.

Жасалған келісімдерді есепке алуды уəкілетті орган жүзеге асырады.
11. Өндірушімен мынадай:
1) осы Қағидалардың 4-тармағында көзделген құжаттардың толық топтамасы 

ұсынылмаған;
2) өндіруші ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің 

(мəліметтердің) анық еместігі белгіленген;
3) комиссияның теріс ұсынымы жағдайларында келісімді жасасудан бас тартылады.

3-тарау. 
Ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру туралы

келісімді бұзу тəртібі
12. Келісім мынадай жағдайларда:
1) өндіруші келісім шарттарын орындамаған кезде;
2) өндірушінің келісімді бұзу туралы жазбаша өтініші негізінде бұзылады.
13. Келісімнің шарттары орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайда 

уəкілетті орган өндірушіге анықталған бұзушылықтарды көрсете отырып, бұзушы-
лықтарды жою қажеттілігі туралы хабарламаны жазбаша нысанда жібереді.

Бұзушылықтарды жоюды өндіруші отыз жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
Анықталған бұзушылықтарды жоймау немесе тиісінше жоймау келісімді Қазақстан 

Республикасының заңнамасында көзделген тəртіпте бұзу үшін негіз болып табылады.
14. Өндірушінің келісімді бұзу туралы жазбаша өтінішін уəкілетті орган он жұмыс 

күні ішінде қарайды.
15. Келісім, өндірушінің келісімнің шарттарын орындамауына байланысты не 

өндірушінің келісімді бұзу туралы жазбаша өтініші негізінде бұзылған жағдайда, 
өндіруші Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес келісім жасасқан күннен 
бастап берілетін барлық салықтық несиелерді төлейді.

16. Келісімді бұзу туралы хабарламаны уəкілетті орган бұзу туралы шешім қабыл-
даған күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде өндірушіге жібереді.

Ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімді 
жасасу жəне бұзу қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Кəсіпорын туралы мəліметтер

1. Ауыл шаруашылығы техникасын (атауы) жылына шығару бойынша өндірістік 
қуаты __________________.

2. _____________________ өндірістік активтер____________млн. Теңге
         (күні, айы, жылы) 

3. Көрсетілген мемлекеттік қолдау шараларының тізбесі:

№ Мемлекеттік қолдау шарасы Мемлекеттік қолдау шара-
ларын көрсету кезеңі

Сомасы, млн. 
теңге

1 2 3 4

4. Өндірісте пайдаланылатын технологиялық жабдықтардың тізбесі:
№ Технологиялық жабдықтың атауы Саны, дана
1 2 3

5. Ауыл шаруашылығы техникасының өндірісі кезінде орындалатын технологиялық 
операциялардың тізбесі: 

ЕАЭО СЭҚ ТН 
* коды (тобы)

Ауыл шаруашылығы 
техникасының атауы

Ауыл шаруашылығы техникасының өндірісі 
кезінде орындалатын технологиялық 

операциялар
1 2 3

6. Өндірілетін ауыл шаруашылығы техникасының ағымдағы оқшауландыру 
деңгейі, %.

Ескертпе:
* ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық 

қызметінің бірыңғай тауарлық номенклатурасы. 

Ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімді 
жасасу жəне бұзу қағидаларына 2-қосымша

Нысан

Ауыл шаруашылығы техникасын өнеркəсіптік құрастыру туралы келісімді 
жүзеге асырудың жоспар-кестесінің жобасы

№ ЕАЭО СЭҚ ТН* 
коды

Ауыл 
шаруашылығы 
техникасының 

атауы (үлгі)

Ауыл шаруашылығы 
техникасын өндіру бой-
ынша технологиялық 

операциялардың тізбесі

Технологиялық 
операциялар-
ды орындау 
мерзімдері

1 2 3 4 5

Ескертпе:
 * ЕАЭО СЭҚ ТН – Еуразиялық экономикалық одақтың сыртқы экономикалық 

қызметінің бірыңғай тауарлық номенклатурасы. 

Өндірушінің қолы
_________________

Күні 20_ жылғы «___» _______ Мөр орны (бар болған жағдайда)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
18 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16774 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 26 ақпан              №27            Алматы қаласы 

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне қаржы нарығының мәселелері 

бойынша өзгерістер енгізу туралы

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне салық салу мəселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 2017 жылғы 25 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. «Есептік тіркеуден өту жəне микроқаржы ұйымдарының тізілімін жүргізу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 386 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8319 болып тіркелген, «Егемен Қазақстан» газетінде 
2013 жылғы 5 маусымда № 141 (28080) жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Есептік тіркеуден өту жəне микроқаржы 
ұйымдарының тізілімін жүргізу қағидаларында:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Микроқаржы ұйымы есептік тіркеуден өту үшін микроқаржы ұйымының 

орналасқан жері бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің филиалына (бұдан 
əрі – Филиал) мынадай құжаттарды қоса бере отырып, Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша өтініш ұсынады:

1) есептік тіркеуден өткені үшін алымның төленгенін растайтын құжат; 
2) жарғылық капиталдың төленгенін растайтын құжаттардың көшірмелері, сондай-

ақ Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша меншікті капиталдың ең төменгі 
мөлшерін сақтау туралы мəліметтер;

3) ішкі бақылау қызметі туралы ереже (бар болса);
4) мыналарды:
микроқаржы ұйымы қызметінің стратегиясын;
микроқаржы ұйымы бағдарланған нарық сегментінің (қызметтерді əлеуетті 

тұтынушылар, ағымдағы жағдай жəне олардың нарықтағы үлесінің динамикадағы 
болжамы) айқындамасын;

қызмет түрлерін (микрокредит беру, микрокредиттерді беру қызметіне байланы-
сты мəселелер жөнінде консультациялық қызметтер көрсету жəне (немесе) Заңның 
19-бабында көзделген қызметтің басқа түрі);

ағымдағы ахуалдың талдамасын, қызметтердің жарнамасын, көрсетілетін 
қызметтердің сапасын қамтамасыз ету шараларын, тұтынушылардың қажеттіліктерін 
қалыптастыру жəне ынталандыру шараларын қамтитын маркетинг (клиентураны 
қалыптастыру) жоспарын;

ұйымның қызметін қаржыландыру көздерін (құрылтайшылар қаражаты, тартылған 
қаражат, гранттар немесе басқа қаражат) ашып көрсететін бизнес-жоспар;

5) өтініш ұсынылған күннің алдындағы күнгі жағдай бойынша Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес нысандар бойынша өтініш берушінің құрылтайшысы (қатысушысы) 
туралы мəліметтер, Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша атқарушы 
органның бірінші басшысы (мүшелері), бас бухгалтері (бар болса) туралы мəліметтер;

6) микроқаржы ұйымының жоғарғы органы бекіткен микрокредиттер беру 
қағидаларының көшірмесі;

7) «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар жəне кредиттік тарихты 
қалыптастыру туралы» 2004 жылғы 6 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына 
сəйкес жасалған ақпарат беру туралы шарттың көшірмесі жəне кредиттік тарих-
ты қалыптастыру жəне оларды пайдалану жүйесінің қатысушыларына қойылатын 
талаптарға сəйкес келу туралы құжаттың көшірмесі;

8) берілген микрокредиттер бойынша кірістерді жəне корпоративтік та-
быс салығының есептелген сомасын көрсететін соңғы үш жыл ішіндегі салық 
декларациясының көшірмесі (микрокредиттік ұйымдарды қайта тіркеу немесе қайта 
ұйымдастыру нəтижесінде құрылған микроқаржы ұйымдары ұсынады).».

2. «Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншілес ұйымды құруға немесе сатып 
алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып алатын еншілес ұйымды 
банктің құруына немесе сатып алуына, банктің жəне (немесе) банк холдингінің 
ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-ақ банктің жəне 
(немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруға, сатып алуға, банктің жəне (немесе) 
банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсатты қайтарып алу 
қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 28 қаңтардағы № 24 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15050 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 23 мамырда 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Банкке жəне (немесе) банк холдингіне еншілес 
ұйымды құруға немесе сатып алуға, бас банктің күмəнді жəне үмітсіз активтерін сатып 
алатын еншілес ұйымды банктің құруына немесе сатып алуына, банктің жəне (немесе) 
банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуға рұқсатты беру, сондай-ақ 
банктің жəне (немесе) банк холдингінің еншілес ұйымды құруға, сатып алуға, банктің 
жəне (немесе) банк холдингінің ұйымдардың капиталына қомақты қатысуына рұқсатты 
қайтарып алу қағидаларында:

6 жəне 7 тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Егер құрылатын не иеленетін еншілес ұйым Қазақстан Республикасының 

резиденті - банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді 
басқарушы болып табылса, өтініш Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде № 7552 болып тіркелген «Банктің, банк холдингінің ірі қатысушысы, 
сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру холдингінің ірі қатысушысы, 
инвестициялық портфельді басқарушының ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге 
келісім беру, қайтарып алу қағидаларын жəне көрсетілген келісім алу үшін ұсынылатын 
құжаттарға қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі Басқармасының 2012 жылғы 24 ақпандағы № 67 қаулысына (бұдан əрі – № 67 
қаулы) сəйкес қаржы ұйымының, банк холдингінің жəне (немесе) сақтандыру холдингінің 
ірі қатысушысы мəртебесін иелену туралы өтінішпен бір мезгілде ұсынылады.

Банк Қазақстан Республикасының резиденттері - сақтандыру (қайта сақтандыру) 
ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының еншілес ұйымын құруға немесе 
иеленуге рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда, Заңның 11-1-бабы 4-тармағының 1), 
3), 4), 9), 10) тармақшаларында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

Банк Қазақстан Республикасының резиденті - банктің еншілес ұйымын құруға не-
месе иеленуге рұқсат алу үшін өтініш не банк холдингі Қазақстан Республикасының 
резиденттері - банктің, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық 
портфельді басқарушының еншілес ұйымын құруға немесе иеленуге рұқсат алу үшін 
өтініш берген жағдайда, рұқсат бергені үшін алымның төленгенін растайтын құжатты 
қоспағанда, Заңның 11-1-бабының 4-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

7. Егер құрылатын не иеленетін еншілес ұйым Қазақстан Республикасының 
резиденттері - банк, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, инвестициялық портфельді 
басқарушы болып табылса, еншілес ұйымды құруға немесе иеленуге рұқсат № 
67 қаулыға сəйкес қаржы ұйымының, банк холдингінің жəне (немесе) сақтандыру 
холдингінің ірі қатысушысы мəртебесін иеленуге арналған келісіммен бір мезгілде 
ұсынылады.»;

14-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«14. Қазақстан Республикасының резиденттері - банктің, сақтандыру (қайта 

сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталына 
қомақты қатысуды иеленетін жағдайда, ұйымның капиталына банктің жəне (неме-
се) банк холдингінің қомақты қатысуға рұқсат алуына арналған өтініш № 67 қаулыға 
сəйкес қаржы ұйымының, банк холдингінің жəне (немесе) сақтандыру холдингінің ірі 
қатысушысы мəртебесін иелену туралы өтінішпен бір мезгілде ұсынылады.

Банк Қазақстан Республикасының резиденттері - банктің (банктің ірі қатысушысы 
мəртебесін иелену туралы өтініш), сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, 
инвестициялық портфельді басқарушының капиталына банктің қомақты қатысуына 
рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда Заңның 11-1-бабы 4-тармағының 3) 
тармақшасында көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.

Банк Қазақстан Республикасының резиденті - банктің капиталына банктің қомақты 
қатысуына рұқсат алу үшін өтініш (банк холдингінің мəртебесін иелену туралы өтініш) 
не банк холдингі Қазақстан Республикасының резиденттері - банктің, сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымының, инвестициялық портфельді басқарушының капиталына 
қомақты қатысуға рұқсат алу үшін өтініш берген жағдайда, рұқсат бергені үшін алымның 
төленгенін растайтын құжатты қоспағанда, Заңның 11-1-бабының 4-тармағында 
көрсетілген құжаттарды ұсынбайды.». 

3. Банктерді қадағалау департаменті (Қизатов О.Т.) Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен:

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

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

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

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында жəне 
4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне сыртқы 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.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін.

6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының 
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 
Министр __________ Д. Абаев 
2018 жылғы 14 наурыз 

«КЕЛІСІЛДІ» 
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық экономика министрлігі 
Министр __________ Т. Сүлейменов 
2018 жылғы 13 сəуір 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
27 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16823 болып енгізілді.


