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«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 18 наурыз           №36           Алматы қаласы

«Пруденциалдық қалыптардың қалыптық және 
өзге де орындалуы міндетті нормалар мен 

лимиттерді маңызы мен есептеу әдістемелерін, 
белгілі бір күнге шекті банк капиталының 

мөлшерін және Ашық валюталық позицияларды 
есептеу қағидалары мен олардың лимиттерін 

белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы
 Ұлттық Банкі Басқармасының

2017 жылғы 13 қыркүйектегі 
№ 170 қаулысына өзгеріс енгізу туралы 

Екінші деңгейдегі банктердің қызметін реттейтін Қазақстан 
Республика сының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру мақса-
тында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орын-
далуы міндетті нормалар мен лимиттерді маңызы мен есептеу 
əдістемелерін, белгілі бір күнге шекті банк капиталының мөлшерін 
жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен 
олардың лимиттерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі № 170 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 15886 болып тіркелген, 2017 жылғы 25 қазанда Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Пруденциалдық қалыптардың 
қалыптық жəне өзге де ор ындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi 
маңызы мен есептеу əдiстемелерiнде, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiнде:

7-тармақ  мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Меншікті капитал Қалыптарға 1-қосымшаға сəйкес Қарыздар 

мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан 
болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқауға 
сəйкес есептелген провизиялар (резервтер) мен ХҚЕС жəне Қазақстан 
Республикасының бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік тура-
лы заңнамасының талаптарына сəйкес қалыптастырылған жəне 
банктің бухгалтерлік есебінде көрсетілген провизиялар (резервтер) 
арасындағы оң айырманы (бұдан əрі - оң айырма) шегергендегі 
бірінші деңгейдегі капитал мен екінші деңгейдегі капиталдың сомасы 
ретінде есептеледі.

Меншікті капиталды есептеу мақсаттары үшін оң айырманы бан-
ктер мынадай мөлшерде есептейді жəне енгізеді:

2017 жылғы 25 қыркүйектен бастап - 5 (бес) пайыз;
2017 жылғы 1 желтоқсаннан бастап - 16,67 (он алты бүтін жүзден 

алпыс жеті) пайыз;
2018 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 33,33 (отыз үш бүтін жүзден 

отыз үш) пайыз;
2019 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 49,99 (қырық тоғыз бүтін жүзден 

тоқсан тоғыз) пайыз;
2020 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 66,67 (алпыс алты бүтін жүзден 

алпыс жеті) пайыз;
2021 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 83,33 (сексен үш бүтін жүзден 

отыз үш) пайыз;
2022 жылғы 1 қыркүйектен бастап - 0 (нөл) пайыз.
Оң айырманы есептеу үшін Қалыптардың 1-қосымшасындағы 

Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің 
құнсыздануынан болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру 
жөніндегі нұсқауға сəйкес есептелген провизиялар (резервтер) ай 
сайын Қалыптардың 1-қосымшасындағы Қарыздар мен дебиторлық 
берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан болған про-
визияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқауға сəйкес 
соңғы есептелген күннен кейінгі мерзімдегі провизиялар (ре-
зервтер) толығымен өтелген жəне (немесе) есептен шығарылған 
қарыздар жəне дебиторлық берешектер бойынша провизиялардың 
(резервтердің) сомасына азайтылады.

Оң айырма Қалыптардың 1-қосымшасындағы Қарыздар мен 
дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің құнсыздануынан 
болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру жөніндегі нұсқауға 
сəйкес олар бойынша провизиялар (резервтер) олардың есебінің 
соңғы күніне есептелген қарыздар жəне дебиторлық берешектер 
бойынша есептеледі.

Оң айырманы есептеген кезде Қалыптардың 1-қосымшасындағы 
Қарыздар мен дебиторлық берешек түріндегі банк активтерінің 
құнсыздануынан болған провизияларды (резервтерді) қалыптастыру 
жөніндегі нұсқауға сəйкес есептелген провизиялар сомасы провизия-
ларды (резервтерді) есепке алусыз қарыз жəне (немесе) дебиторлық 
берешек бойынша берешектің сомасынан аспайтын мөлшерде 
қосылады.

Уəкілетті органның тексеру нəтижелері бойынша түзетілген оң ай-
ырма есепті айдан кейінгі есепті күннен бастап меншікті капиталдың 
есебіне қосылады.».

2. Қаржы нарығының əдіснамасы департаменті (Сəлімбаев Д.Н.) 
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 оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

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

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

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

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

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

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 20 наурыздағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мем лекеттік тіркеудің тізіліміне №18254 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 30 наурыз          №41           Алматы қаласы

Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың 
Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге 
асыратын филиалдарының (өкілдіктерінің) 
ақпарат ұсыну қағидаларын бекіту туралы

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 
30 наурыздағы, «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 
наурыздағы, «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың 
Қазақстан  Республикасында  қызметін  жүзеге  асыратын 
филиалдарының (өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидалары бекітілсін.

2. «Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жү зеге асы-
ратын Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің валюта лық опе-
рацияларына мониторингті жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 31 
желтоқсандағы № 263 қаулысының (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13691 болып тіркелген, 2016 жылғы 
25 мамырда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
күші жойылды деп танылсын.

3. Төлем балансы жəне валюталық реттеу департаменті (Қуан-
дықов Ə.Ə.) 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 оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналас тыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 

Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2) жəне 3) 
тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

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

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

6. Осы қаулы ресми жариялануға тиіс жəне 2019 жылғы 1 шілдеден 
бастап қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»  
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика комитеті

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Қазақстан Респуб ликасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2019 жылғы 30 наурыздағы №41 қаулысымен бекітілді

Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдарының 

(өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидалары

1. Осы Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан Респуб-
ликасында қызметін жүзеге асыратын филиалдарының (өкілдіктерінің) 
ақпарат ұсыну қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы, 
«Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы, 
«Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» (бұдан əрі – 
Заң) 2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес əзірленді жəне Қазақстан Республикасында қызметін бір 
жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес ұйымдар 
филиалдарының (өкілдіктерінің) (бұдан əрі – филиалдар (өкілдіктер) 
есептерді ұсыну нысандары мен мерзімдерін, сондай-ақ филиалдар 
(өкілдіктер) қызмет түрлерін жүзеге асыру кезінде есептерді ұсынуы 
талап етілетін қызмет түрлерін қоса алғанда, ақпаратты ұсыну тəртібін 
айқындайды.

2. Қағидаларда Заңда көрсетілген мəндерде қолданылатын ұғым-
дар мен терминдер пайдаланылады.

3. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы 
(бұдан əрі – Ұлттық Банктің аумақтық филиалы) филиалға (өкілдікке) 
еркін нысандағы жазбаша сұратуды жібереді. Филиал (өкілдік) осын-
дай сұратуды алған күннен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей өзі 
орналасқан орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына 
Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша шетелдік қаржылық 
емес ұйымның филиалы (өкілдігі) туралы есепті ұсынады.

4. Ұлттық Банктің аумақтық филиалы алынған ақпараттың негізінде 
Қағидаларға сəйкес есептер нысанында резиденттермен жəне бей-
резиденттермен жасалған операциялар туралы ақпаратты ұсынатын 
филиалдардың (өкілдіктердің) тізімін (бұдан əрі – филиалдардың 
(өкілдіктердің) тізімі) жасайды.

Филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне қызметтің мына түрлерін 
жүзеге асыратын филиалдар (өкілдіктер) енгізіледі:

1) өңделмеген мұнайды, табиғи жəне ілеспе газды өндіру;
2) құрылыс қызметі;
3) пайдалы қазбаларды игерумен байланысты қызмет;
4) сəулет, инженерлік жəне өзге техникалық қызмет;
5) ғылыми-зерттеу жəне тəжірибелік-конструкторлық жұмыс.
5. Ұлттық Банктің аумақтық филиалы Қағидаларға 1-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы 
(өкілдігі) туралы есепті алған күннен бастап күнтізбелік отыз күннен 
кешіктірмей филиалға (өкілдікке) ол филиалдардың (өкілдіктердің) 
тізіміне енгізілгені жəне Қағидалардың 7-тармағына сəйкес есептерді 
ұсыну қажеттілігі туралы хабарлайды.

Филиалдардың (өкілдіктердің) тізімі Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсында орналастырылады жəне 
өзгеруіне қарай жаңартылып отырады.

6. Филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген филиал (өкілдік) 
Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша шетелдік қаржылық 
емес ұйымның филиалы (өкілдігі) туралы есептің «Жалпы ақпарат» 
А бөлігінде бұдан бұрын берілген деректемелері мен көрсеткіштері 
өзгертілгені жөніндегі еркін нысандағы хабарламаны өзінің орналасқан 
орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына жібереді.

7. Филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген филиал (өкілдік) 
өзінің орналасқан орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалы-
на мына есептерді:

1) Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан 
Республикасында жүзеге асырылатын жобалар туралы есепті – 
ағымдағы жылғы бесінші сəуірге дейін (қоса алғанда) жыл сайын;

2) Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша Қазақстан 
Республикасында жобаларды іске асыру туралы есепті – есепті 
тоқсаннан кейінгі бірінші айдың жиырмасына дейін (қоса алғанда) 
тоқсан сайын;

3) Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша шетел 
банктеріндегі банктік шоттардағы ақша қозғалысы туралы есепті 
– есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың жиырмасына дейін (қоса 
алғанда) тоқсан сайын;

4) Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өнімді бөлу 
туралы келісім бойынша зияндарды өтеу жəне пайданы бөлу тура-
лы есепті – есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың онына дейін (қоса 
алғанда) тоқсан сайын ұсынады.

8. Филиал (өкілдік) Ұлттық Банктің аумақтық филиалына Қағида-
ларға сəйкес талап етілетін есептерді қағаз тасымалдағышта не 
электрондық цифрлық қолтаңбамен растау рəсімін сақтай оты-
рып, ақпараттық жүйелерді қолдану арқылы электрондық тəсілмен 
ұсынады.

Өзге тəсілмен ұсынылған есеп кейіннен қағаз тасымалдағышта 
не электрондық цифрлық қолтаңбамен растау рəсімін сақтай оты-
рып, ақпараттық жүйелерді қолдану арқылы электрондық тəсілмен 
растауды талап етеді.

Бір есеп түрлі тəсілдермен ұсынылған кезде есепті ұсыну күні бо-
лып бұрын ұсынылған күн саналады.

Егер Қағидаларда белгіленген есепті ұсыну мерзімі жұмыс 
істемейтін күні аяқталса, онда есепті ұсыну мерзімінің аяқталу күні 
деп одан кейінгі жұмыс күні саналады. Қағаз тасымалдағышта есепті 
ұсыну күні қолма-қол ұсынылған кезде адресаттың есепті алу күні не-
месе пошта штемпеліндегі жөнелту күні саналады.

9. Филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген филиал (өкілдік) 
Ұлттық Банк аумақтық филиалының сұратуы бойынша ұсынылған 
есептердің дəйектілігін тексеру үшін қажетті құжаттарды (фили-
ал (өкілдік) туралы ереженің, шарттардың, шот-фактуралардың, 
қабылдау-өткізу актілерінің, төлем тапсырмаларының, сондай-ақ 
қаржылық есептіліктің көшірмесін) ұсынады.

10. Филиалда (өкілдікте) мемлекеттік кірістер органының аумақтық 
бөлімшесінің салық төлеушінің салық есептілігін тоқтата тұрғаны ту-
ралы шешімінің көшірмесі болған жағдайда, филиал (өкілдік) өзінің 
орналасқан орны бойынша Ұлттық Банктің аумақтық филиалына 
осындай шешімнің көшірмесін берген күннен бастап салық есептілігін 
ұсынуды тоқтата тұру мерзімі аяқталғанға дейін Қағидалардың 
7-тармағында көрсетілген есептерді ұсыну талап етілмейді.

11. Филиал (өкілдік) Қағидалардың 4-тармағының екінші бөлігінде 
көрсетілген қызмет түрлерін жүзеге асыруды тоқтатқан кезде не-
месе əділет органдарында есептік тіркеуден шығарылған кезде 
филиалдардың (өкілдіктердің) тізімінен алынып тасталады.

Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдарының 

(өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидаларына 1-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі) 
туралы есеп»

Есепті кезең: __________ жыл үшін

Индексі: VM_BI_1

Кезеңділігі: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі аумақтық 
филиалының сұратуы бойынша біржолғы

Ұсынады: Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан 
астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес ұйымның фили-
алы (өкілдігі)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасында қызметін 
бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес 
ұйымның филиалы (өкілдігі) орналасқан орны бойынша Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі: Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі аумақтық 
филиалының сұратуын алған күннен бастап он жұмыс күнінен 
кешіктірмей

Нысан

________________________________________________________
Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан астам жүзеге 

асыратын шетелдік қаржылық емес ұйым филиалының (өкілдігінің) 
(бұдан əрі – филиал (өкілдік) атауы

А бөлігі. «Жалпы ақпарат»
1. Бизнес сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН) _________________

2. Басшысы ___________________________________________
                                       тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
3. Нақты мекенжайы _______________________________________
телефоны __________ факсы ____________ e-mail ___________
4. Қазақстан Республикасының аумағында филиалын (өкілдігін) 

құрған шетелдік қаржылық емес ұйым туралы ақпарат: 
Атауы __________________________________________________
Тіркелген елі ____________________________________________
Тіркелген елінің сəйкестендіру нөмірі (бар болса) ________________
БСН (бар болса) _________________________________________ 
5. Қазақстан Республикасының аумағында филиалын (өкілдігін) 

құрған шетелдік қаржылық емес ұйымның дауыс беруші акцияларының 
немесе қатысушылар дауысының кемінде он пайызын немесе оның 
баламасын иеленетін құрылтайшылары жəне (немесе) акционерлері 
туралы ақпарат 

Атауы Тіркелген 
елі

Тіркелген елінің сəйкестендіру 
нөмірі (бейрезидент үшін, 

бар болса), БСН немесе жеке 
сəйкестендіру нөмірі

(резидент үшін)

Жарғылық 
капиталға 

қатысу үлесі 
(пайызбен)

1 2 3 4

6. Филиалдың (өкілдіктің) есептік тіркелген күні __________________ 
7. Қызмет түрлері ________________________________________ 
________________________________________________________
              (филиал (өкілдік) туралы ережеге сəйкес көрсетіледі) 
8. Қызметкерлердің саны ______ оның ішінде бейрезиденттер 

______ 
Б бөлігі. __________ жылғы өндірістік-қаржылық қызметтің жеке-

леген көрсеткіштері
миллион теңгемен

Жол 
коды

Көрсеткіштің атауы Сомасы

А Б 1
1 1-бөлік. Тауарлар х
2 Өндірілген тауарлар көлемі
3 Өткізілген тауарлар көлемі
4 Сатып алынған тауарлар көлемі
5 2-бөлік. Көрсетілетін қызметтер х
6 Өндірілген қызметтер көлемі
7 Өткізілген қызметтер көлемі
8 Сатып алынған қызметтер көлемі
9 3-бөлік. Активтер (талаптар)
10 оның ішінде бейрезиденттерге қойылатын та-

лаптар (Қазақстан Республикасының аумағында 
қызметін жүзеге асыратын шетелдік қаржылық 
жəне қаржылық емес ұйымдардың филиалда-
рына (өкілдіктеріне) қойылатын талаптарды 
қоспағанда) ((11)+(12)+(13)+(14))

11 Қазақстан Республикасының аумағында фи-
лиалын (өкілдігін) құрған шетелдік қаржылық 
емес ұйымға, оның шетелдегі құрылымдық 
бөлімшелеріне талаптар

12 басқа бейрезиденттердің тауарларды 
(жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 
жеткізумен байланысты дебиторлық берешегі

13 қолма-қол нысандағы жəне шетел банктеріндегі 
шоттардағы шетел валютасы

14 басқа да талаптар
15 4-бөлік. Міндеттемелер
16 оның ішінде бейрезиденттер алдындағы міндет-

темелер (Қазақстан Республикасының аумағында 
қызметін жүзеге асыратын шетелдік қаржылық 
жəне қаржылық емес ұйымдардың филиалда-
ры (өкілдіктері) алдындағы міндеттемелерді 
қоспағанда) ((17)+(18)+(19)+(20))

17 Қазақстан Республикасының аумағында фи-
лиалын (өкілдігін) құрған шетелдік қаржылық 
емес ұйымның, оның шетелдегі құрылымдық 
бөлімшелері алдындағы міндеттемелер

18 басқа бейрезиденттерден қаржылай қарыздар
19 басқа бейрезиденттер алдындағы тауарлар-

ды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 
жеткізумен байланысты кредиторлық берешек

20 басқа да міндеттемелер
21 5-бөлік. Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пай-

да (шығын)

Басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам) 
__________ _________ ____________________________________
(лауазымы)        (қолы)         тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

20 ____ жылғы «______»_____________ 

«Шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі) туралы 
есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

«Шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі) 
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған

 нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы 
(өкілдігі) туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан-
ды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы-
на сəйкес əзірленді.

3. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы 
адам) қол қояды.

4. Нысан қағаз тасымалдағышта ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру

5. Нысанды толтыру үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) тіркелген елі – заңды тұлғаны, заңды тұлғаның филиалын 

(өкілдігін) тіркеген елі немесе жеке тұлғаның тұрақты тұратын елі, 
оның ішінде Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің 
заңнамасына сəйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде 
тұрақты тұратын елі;

2) тіркелген елінің сəйкестендіру нөмірі – жеке тұлға немесе заңды 
тұлға үшін тіркеген елінің заңнамасына сəйкес қалыптасатын шет 
мемлекеттің бірегей сəйкестендіру нөмірі.

6. Нысанның А бөлігінде «Тіркелген елі» бойынша ҚР ҰЖ 06 ISO 
3166-1-2016 «Елдердің атауларын жəне олардың əкімшілік-аумақтық 
бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1 бөлім. Елдердің 
кодтары» ұлттық жіктеуішіне сəйкес елдің екі əріптік коды көрсетіледі.

7. Нысанның Б бөлігінде филиал (өкілдік) операцияларының 
нəтижелері миллион теңгемен көрсетіледі.

8. 1, 2 жəне 5-бөлімдерінің көрсеткіштері жылдың қорытындылары 
бойынша көрсетіледі:

4-коды бар жолда шикізат пен материалдарға, жинақталатын 
бұйымдарға, жартылай фабрикаттарға, қосалқы материалдарға, отын 
мен энергияға шығындар қамтылатын сатып алынған тауарлардың 
көлемі көрсетіледі;

8-коды бар жолда бөгде ұйымдар орындаған өндірістік жəне 
өндірістік емес сипаттағы қызметтер қамтылатын сатып алынған 
қызметтердің көлемі көрсетіледі.

9. 3 жəне 4-бөлімдердің көрсеткіштері жыл соңындағы жағдай 
бойынша көрсетіледі:

9-коды бар жолда филиалдың (өкілдіктің) бухгалтерлік балансының 
«Активтер» бөлігінен активтердің жалпы сомасы көрсетіледі;

10-коды бар жолда бейрезиденттерге қойылатын талаптардың 
сомасы көрсетіледі (Қазақстан Республикасының аумағында 
қызметін жүзеге асыратын шетелдік қаржылық жəне қаржылық емес 
ұйымдардың филиалдарына (өкілдіктеріне) талаптарды қоспағанда);

15-коды бар жолда филиалдың (өкілдіктің) бухгалтерлік 
балансының «Міндеттемелер» бөлігінен міндеттемелердің жалпы 
сомасы көрсетіледі;

16-коды бар жолда бейрезиденттер алдындағы міндеттемелердің 
сомасы көрсетіледі (Қазақстан Республикасының аумағында 
қызметін жүзеге асыратын шетелдік қаржылық жəне қаржылық емес 
ұйымдардың филиалдары (өкілдіктері) алдындағы міндеттемелерді 
қоспағанда).

10. Есепті кезең үшін ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік 
мəнмен ұсынылады.

Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың
Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын 

филиалдарының (өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидаларына 
2-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Қазақстан Республикасында жүзеге асырылатын жобалар 
туралы есеп»

Есепті кезең: __________ жыл үшін

Индекс: VM_P_2

Кезеңділігі: жыл сайын

Ұсынады: Өнімді бөлу туралы келісім бойынша оператор болып 
табылмайтын, шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдарының 
(өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидаларының 5-тармағына сəйкес 

қалыптастырылатын филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген 
шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының аумағында 
қызметін бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес 
ұйымның филиалы (өкілдігі) орналасқан орны бойынша Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі: ағымдағы жылғы бесінші сəуірге дейін (қоса алғанда)

Нысан
_____________________________________________________
Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан астам жүзеге 

асыратын шетелдік қаржылық емес ұйым филиалының (өкілдігінің) 
(бұдан əрі – филиал (өкілдік) атауы

Бизнес сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН) ___________________

1-бөлік. Объектілердің құрылысы
№ Объек-

тінің 
атауы

Объектінің 
орналасу 
орны

Тапсырыс беруші Жобаның 
қолданыс 
мерзімі

Атауы БСН (Жеке 
сəйкестендіру 

нөмірі (бұдан əрі 
– ЖСН)

(бар болса)

баста-
латын 
күні

аяқта-
латын 
күні

А 1 2 3 4 5 6

2-бөлік. Жұмыс орындау (қызмет көрсету)
№ Орындалған 

жұмыстың 
(көрсетілген 
қызметтің) 
атауы

Жобаны 
іске 
асыру 
орны

Тапсырыс беруші Жобаның 
қолданыс мерзімі

Атауы БСН (ЖСН)
(бар болса)

баста-
латын 
күні

аяқта-
латын 
күні

А 1 2 3 4 5 6

3-бөлік. Мердігер жəне қосалқы мердігер
№ Мердігердің 

(қосалқы 
мердігердің) 

атауы

БСН (ЖСН)
(бар болса)

Тіркел-
ген елі

Тіркелген 
елінің сəй-
кестендіру 
нөмірі (бар 
болса)

Орындалған 
жұмыстың 

(көрсетілген 
қызметтің) 
атауы

А 1 2 3 4 5

Басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
___________ __________ __________________________________
(лауазымы)          (қолы)        тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)
Орындаушы 
________ _____________________________ телефоны ________
    (қолы)   тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

20 ____ жылғы «______»_____________

«Қазақстан Республикасында жүзеге асырылатын жобалар 
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға 

қосымша

 «Қазақстан Республикасында жүзеге асырылатын жобалар 
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды 

толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Қазақстан Республикасында жүзеге асырыла-
тын жобалар туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған ны-
санды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы-
на сəйкес əзірленді.

3. Нысанға бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы 
адам) жəне орындаушы қол қояды.

4. Нысан қағаз тасымалдағышта не электрондық түрде ұсынылады.

 2-тарау. Нысанды толтыру

5. Нысанды толтыру үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) жоба – тапсырыс беруші мен орындаушы (мердігер жəне 

қосалқы мердігер) арасында жасалған шарт бойынша орындалатын 
жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) жиынтығы;

2) тіркелген елі – заңды тұлғаны, заңды тұлғаның филиалын 
(өкілдігін) тіркеген елі немесе жеке тұлғаның тұрақты тұратын елі, 
оның ішінде Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің 
заңнамасына сəйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде 
тұрақты тұратын елі;

3) тіркелген елінің сəйкестендіру нөмірі – жеке тұлға немесе заңды 
тұлға үшін тіркеген елінің заңнамасына сəйкес қалыптасатын шет 
мемлекеттің бірегей сəйкестендіру нөмірі.

6. Нысанда Қазақстан Республикасында филиалдың (өкілдіктің) 
қатысуымен жүзеге асырылатын жобалар туралы ақпарат көрсетіледі.

7. 1-бөлікте Қазақстан Республикасының аумағында есепті кезеңде 
көрсетілетін құрылыс қызметтері туралы ақпарат көрсетіледі.

8. 2-бөлікте Қазақстан Республикасында есепті кезеңде жүзеге 
асырылатын, 1-бөлікте көрсетілмеген орындалатын жұмыстар 
(көрсетілетін қызметтер) туралы ақпарат көрсетіледі.

9. 3-бөлікте 2-бөлікте көрсетілген жұмыстарды орындау үшін жəне 
1 жəне 2-бөліктерде қызметтерді көрсету үшін есепті кезеңде тар-
тылатын мердігерлер немесе қосалқы мердігерлер туралы ақпарат 
көрсетіледі.

«Тіркелген елі» 3-бағанда ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 «Елдердің 
атауларын жəне олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің 
бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1 бөлім. Елдердің кодтары» 
ұлттық жіктеуішіне сəйкес елдің екі əріптік коды көрсетіледі.

10. Есепті кезең үшін ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік 
мəнмен ұсынылады.

11. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Шетелдік 
қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасында қызметін 
жүзеге асыратын филиалдарының (өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну 
қағидаларының 7 тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 
алты ай ішінде енгізіледі.

Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдарының 

(өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидаларына 3-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Қазақстан Республикасында жобаларды іске асыру туралы 
есеп» 

Есепті кезең: 20__ жылғы __________ тоқсан

Индексі: VM_PR_3

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынады: Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдарының 
(өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидаларының 5-тармағына сəйкес 
қалыптастырылатын филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген 
шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасында қызметін 
бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес 
ұйымның филиалы (өкілдігі) орналасқан орны бойынша Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың жиырмасына 
(қоса алғанда) дейін

Нысан

____________________________________________________
Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан астам жүзеге 

асыратын шетелдік қаржылық емес ұйым филиалының
(өкілдігінің) (бұдан əрі – филиал (өкілдік) атауы

Бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН) __________________

1-бөлік. Тауарларды сатып алу жəне өткізу
Америка Құрама Штаттарының (бұдан əрі – АҚШ)

мың долларымен
Жол 
коды

Көрсеткіштің атауы Құны

А Б 1
10 Қазақстан Республикасында филиалын (өкілдігін) 

құрған шетелдік қаржылық емес ұйымнан, оның 
шетелдегі құрылымдық бөлімшелерінен алынған 
жабдық

11 Қазақстан Республикасында филиалын (өкілдігін) 
құрған шетелдік қаржылық емес ұйымнан, оның 
шетелдегі құрылымдық бөлімшелерінен алынған 
басқа тауарлар

12 Оның Қазақстандағы құрылымдық бөлімшелерінен 
алынған жабдық жəне басқа тауарлар
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13 Инвесторлар тобындағы бейрезиденттерден 
(Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге 
асыратын шетелдік қаржы жəне қаржылық 
емес ұйымдардың филиалдарын (өкілдіктерін) 
қоспағанда) жабдық жəне басқа тауарлар сатып алу

14 Өзге бейрезиденттерден (Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын 
шетелдік қаржы жəне қаржылық емес ұйымдардың 
филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда) жабдық 
жəне басқа тауарлар сатып алу

15 Қазақстан Республикасында филиалын (өкілдігін) 
құрған шетелдік қаржылық емес ұйымға, оның 
шетелдегі құрылымдық бөлімшелеріне жөнелткен 
жабдық

16 Қазақстан Республикасында филиалын (өкілдігін) 
құрған шетелдік қаржылық емес ұйымға, оның 
шетелдегі құрылымдық бөлімшелеріне жөнелткен 
басқа тауарлар

17 Оның Қазақстандағы құрылымдық бөлімшелеріне 
жөнелткен жабдық жəне басқа тауарлар

18 Инвесторлар тобындағы бейрезиденттерге 
(Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге 
асыратын шетелдік қаржы жəне қаржылық 
емес ұйымдардың филиалдарын (өкілдіктерін) 
қоспағанда) жабдық жəне басқа тауарлар сату

19 Өзге бейрезиденттерге (Қазақстан Республикасында 
қызметін жүзеге асыратын шетелдік қаржы жəне 
қаржылық емес ұйымдардың филиалдарын (өкілдік-
терін) қоспағанда) жабдық жəне басқа тауарлар сату

2-бөлік. Бейрезиденттерге (Қазақстан Республикасында қызметін 
жүзеге асыратын шетелдік қаржы жəне қаржылық емес ұйымдардың 
филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда) қызмет көрсету

мың АҚШ долларымен
№ Операция-

ның си-
паты

Қызмет 
түрінің 
коды

Тапсырыс беруші

Со
ма

сы

ат
ау
ы

тір
ке
лг
ен

 
ел
і

БС
Н

(б
ар

 б
ол
са

) тіркелген 
елінің 

сəйкестендіру 
нөмірі (бар 
болса)

А 1 2 3 4 5 6 7

Жиынтығы:

3-бөлік. Бейрезиденттерден (Қазақстан Республикасында қызметін 
жүзеге асыратын шетелдік қаржы жəне қаржылық емес ұйымдардың 
филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда) қызметін сатып алу

мың АҚШ долларымен
№ Опера-

цияның 
сипаты

Қызмет 
түрінің 
коды

Орындаушы

Со
ма

сы
 

ат
ау
ы

тір
ке
лг
ен

 е
лі

БС
Н

(б
ар

 б
ол
са

) тіркелген 
елінің 

сəйкестендіру 
нөмірі (бар 
болса)

А 1 2 3 4 5 6 7

Жиынтығы:

4-бөлік. Еңбекақы төлеу
мың АҚШ долларымен

Жол 
коды

Көрсеткіштің атауы Сомасы 

А Б 1
1 Бейрезидент қызметкерлерге төленген жалақы 

оның ішінде тіркелген елдер бойынша:

5-бөлік. Жекелеген қаржы көрсеткіштері
мың АҚШ долларымен

Жол 
коды Көрсеткіштің атауы

Ба
рл
ығ
ы Оның ішінде 

тіркелген ел-
дер бойынша

А Б 1 2 …
5.1-бөлік. Филиалдың (өкілдіктің) есепті кезең соңындағы 

активтері (талаптары)
10 Барлық активтер Х Х

оның: Х Х Х
11 Қазақстан Республикасында фи-

лиалын (өкілдігін) құрған шетелдік 
қаржылық емес ұйымға, оның 
шетелдегі құрылымдық бөлімшелеріне 
қойылатын талаптары

12 Инвесторлар тобындағы бейрезидент-
терге (Қазақстан Республикасында 
қызметін жүзеге асыратын 
шетелдік қаржы жəне қаржылық 
емес ұйымдардың филиалдарын 
(өкілдіктерін) қоспағанда) қойылатын 
талаптары

13 Өзге бейрезиденттерге (Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге 
асыратын шетелдік қаржы жəне 
қаржылық емес ұйымдардың фили-
алдарын (өкілдіктерін) қоспағанда) 
қойылатын талаптары

5.2-бөлік. Филиалдың (өкілдіктің) есепті кезең соңындағы 
міндеттемелері

20 Барлық міндеттемелер Х Х
оның: Х Х Х

21 Қазақстан Республикасында фи-
лиалын (өкілдігін) құрған шетелдік 
қаржылық емес ұйым, оның шетелдегі 
құрылымдық бөлімшелері алдындағы 
міндеттемелері

22 Инвесторлар тобындағы бейрези-
денттер (Қазақстан Республикасында 
қызметін жүзеге асыратын 
шетелдік қаржы жəне қаржылық 
емес ұйымдардың филиалдарын 
(өкілдіктерін) қоспағанда) алдындағы 
міндеттемелері

23 Өзге бейрезиденттер (Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге 
асыратын шетелдік қаржы жəне 
қаржылық емес ұйымдардың фили-
алдарын (өкілдіктерін) қоспағанда) 
алдындағы міндеттемелері

5.3-бөлік. Филиалдың (өкілдіктің) есепті кезеңдегі кірісі
30 Филиал (өкілдік) қызметінен алынған 

таза кіріс (шығын)
Х Х

31 оның валюта бағамының өзгергенінен 
алынған таза кіріс (шығын)

32 Қазақстан Республикасының 
бюджетіне ұсталған салықтар

Х Х

33 Қазақстан Республикасында фи-
лиалын (өкілдігін) құрған шетелдік 
қаржылық емес ұйымға төленген фи-
лиал (өкілдік) қызметінен кіріс

Х Х

34 оның Қазақстан Республикасында 
филиалын (өкілдігін) құрған шетелдік 
қаржылық емес ұйымның шотына 
аударылғаны ((35)+(36)+(37))

Х Х

35 филиал (өкілдік) Х Х
36 резидент тапсырыс берушілер Х Х
37 бейрезидент тапсырыс берушілер

Ескертпе _____________________________________________

Бас бухгалтер (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
__________ ____________________________________
     (қолы)                 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Орындаушы
________ _______________________________ телефон ________
    (қолы)     тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

20____жылғы «______»_____________ 

«Қазақстан Республикасында жобаларды іске асыру туралы 
есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға қосымша

«Қазақстан Республикасында жобаларды іске асыру туралы 
есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды

толтыру бойынша түсіндірме 

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Қазақстан Республикасында жобаларды іске 
асыру туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан-
ды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының 17-ба-
бына сəйкес əзірленді.

3. Нысанға бас бухгалтер (ол болмаған кезеңде - оның орнындағы 
адам), орындаушы қол қояды.

4. Нысан қағаз тасымалдағышта не электрондық түрде ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру

5. Нысанды толтыру үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) жанама инвестор – тікелей инвестордың тікелей инвесторы;
2) жоба – тапсырыс беруші мен орындаушы (мердігер жəне 

қосалқы мердігер) арасында жасалған шарт бойынша орындалатын 
жұмыстардың (көрсетілетін қызметтердің) жиынтығы;

3) инвесторлар тобы – тікелей инвесторлар, жанама инвестор-
лар, Қазақстан Республикасында филиал (өкілдік) құрған шетелдік 
қаржылық емес ұйымның тел ұйымдары;

4) тікелей инвестор – Қазақстан Республикасында филиал 
(өкілдік) құрған, дауыс беретін акцияларының немесе қатысушылар 
дауыстарының немесе олардың баламаларының кемінде он пайы-
зын иеленетін шетелдік қаржылық емес ұйымның құрылтайшысы 
жəне (немесе) акционері;

5) тіркелген елі – заңды тұлғаны, заңды тұлғаның филиалын 
(өкілдігін) тіркеген елі немесе жеке тұлғаның тұрақты тұратын елі, 
оның ішінде Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің 
заңнамасына сəйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде 
тұрақты тұратын елі;

6) тіркелген елінің сəйкестендіру нөмірі – жеке тұлға немесе заңды 
тұлға үшін тіркеген елінің заңнамасына сəйкес қалыптасатын шет 
мемлекеттің бірегей сəйкестендіру нөмірі.

6. Нысанда есепті кезеңдегі Қазақстан Республикасының аума-
ғында филиалдың (өкілдіктің) қатысуымен жобалардың жүзеге асы-
рылуы туралы есептік деректер көрсетіледі.

Өнімді бөлу туралы келісім бойынша оператор болып табылатын 
филиал (өкілдік) Нысанның 1-бөлігін толтырады.

7. Нысанның барлық көрсеткіштері мың АҚШ долларымен, 
бүтін санмен көрсетіледі. Егер операция жəне көрсеткіш валютасы 
АҚШ долларынан басқа болса, соманың баламасы валюталарды 
айырбастаудың операция жүргізілген күнгі нарықтық бағамы пайда-
ланыла отырып есептеледі.

8. Тауарлар (жұмыстар, қызметтер) бойынша операциялар нақты 
ақы төлеу уақыты бойынша емес, тауарларды нақты жеткізуді 
(жұмыстарды нақты орындауды, қызметтерді нақты көрсетуді) 
жүзеге асыру мерзімі бойынша көрсетіледі. Орындалған жұмыстарды 
(көрсетілген қызметтерді) қабылдау актісіне қол қойылған күн 
жұмыстарды нақты орындау (қызметтерді көрсету) күні болып сана-
лады. Егер шартта орындалған жұмыстарды (көрсетілген қызметтерді) 
қабылдау актісін жасау көзделмесе, шот-фактура (инвойс) ұсынылған 
күнді жұмыстар орындалған (қызмет көрсетілген) күн деп санаған жөн.

9. 1-бөлікте жобаларды іске асыру шеңберінде тауарларды сатып 
алу жəне өткізу туралы ақпарат көрсетіледі.

10. 2-бөлікте жобаларды іске асыру шеңберінде (Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын шетелдік қаржы жəне 
қаржылық емес ұйымдардың филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда) 
бейрезиденттерге көрсетілетін қызметтердің (жұмыстардың) орында-
луы туралы ақпарат көрсетіледі.

11. 3-бөлікте жобаларды іске асыру үшін бейрезиденттер 
(Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын шетелдік 
қаржы жəне қаржылық емес ұйымдардың филиалдарын (өкілдіктерін) 
қоспағанда) орындаған жұмыстар (көрсеткен қызметтер) туралы 
ақпарат көрсетіледі.

12. 2 жəне 3-бөліктерде:
1-бағанда көрсетілетін қызметтерді қабылдау актілеріне сəйкес 

көрсетілетін қызметтер немесе шот-фактуралардағы төлем мақсаты 
бойынша жасалған операцияның сипаты көрсетіледі;

2-бағанда көрсетілген қызметтер түрінің коды қызметтердің сы-
ныптауышына (1-кесте) сəйкес қойылады;

3-бағанда тапсырыс берушінің (орындаушының) атауы көрсетіледі;
4-бағанда тапсырыс берушінің (орындаушының) елі көрсетіледі;
5-бағанда тапсырыс берушінің (орындаушының) БСН (бар болса) 

көрсетіледі;
6-бағанда тапсырыс берушінің (орындаушының) тіркелген елінің 

сəйкестендіру нөмірі (бар болса) көрсетіледі;
7-бағанда операция сомасы мың АҚШ долларымен көрсетіледі.
13. 4-бөлікте бейрезидент қызметкерлердің есепті кезеңде ақшалай 

жəне заттай нысанда есептелген жалақысы көрсетіледі. 3-бағанда со-
масы көрсеткіштің атауына сəйкес мың АҚШ долларымен көрсетіледі 
(50 жəне 60-жолдар). Бейрезидент қызметкерлерге жұмысқа бір жыл-
дан аз мерзімге жалданған шетелдік қызметкерлер жəне вахталық 
əдіспен жұмысқа тартылған шетелдік қызметкерлер жатады. Заттай 
нысандағы жалақы тағам, баспана, көлік құралдары, тегін жол жүру, 
жұмысқа жəне жұмыстан тасымалдау, спорт орталықтары мен дема-
лыс үйлерінің қызметтері, акцияларға опциондар сияқты тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтер нысанындағы төлемдерден тұрады.

14. 5-бөлікте филиалдың (өкілдіктің) қаржылық есептілік көрсет-
кіштері көрсетіледі.

15. 5.1-бөлікте филиалдың (өкілдіктің) бухгалтерлік балансының 
«Активтер» бөлімінен ақпарат, 5.2-бөлікте «Міндеттемелер» бөлімінен 
ақпарат: жалпы (10 мен 20-кодтары бар жолдар) əріптестердің əртүрлі 
түрлеріне қатынасы бойынша көрсетіледі:

Қазақстан Республикасында филиалын (өкілдігін) құрған шетел-
дік қаржылық емес ұйымға жəне оның шетелдегі құрылымдық бөлім-
шелеріне,

инвесторлар тобындағы бейрезиденттерге (Қазақстан Республика-
сында қызметін жүзеге асыратын шетелдік қаржы жəне қаржылық 
емес ұйымдардың филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда),

өзге бейрезиденттерге (Қазақстан Республикасында қызметін 
жүзеге асыратын шетелдік қаржы жəне қаржылық емес ұйымдардың 
филиалдарын (өкілдіктерін) қоспағанда).

Талаптарға, міндеттемелерге қаржы қарыздары бойынша, тауар-
лар (жұмыстар, қызметтер) экспорты (импорты) бойынша талаптар, 
міндеттемелер кіреді.

16. 30 жəне 31-кодтары бар жолда филиалдың (өкілдіктің) кірістері 
(шығыстары) туралы есептен ақпарат көрсетіледі.

35 жəне 36-кодтары бар жолдарда іске асырылатын жобалар бой-
ынша, жоба тапсырыс берушілері филиалдың (өкілдіктің) шетелдік 
жəне (немесе) уəкілетті банктердегі шотын ескермей шетелдік қар-
жылық емес ұйымның шотына аударылған филиалдың (өкілдіктің) 
кірісі көрсетіледі.

17. 5-бөлікті толтыру мақсатында қаржылық есептілікті қалыптас-
тыру кезінде қолданылатын валюталарды айырбастау бағамы пайда-
ланылады. Бұл ретте кірістерді конвертациялау үшін есепті кезеңдегі 
орташа алынған бағам, есептік кезең соңындағы қалдықтар үшін тиісті 
күнгі бағам пайдаланылады.

18. Есепті деректер сыртқы экономикалық операциялар бойынша 
əріптестерді тіркеу елдер бойынша көрсетіледі. Егер əрбір жекелеген 
елдер бойынша операциялар жəне позициялар көлемі (қалдықтар) бір 
мың АҚШ долларынан аспаса, бірнеше елді біріктіруге жəне оларды 
«Басқа елдер» деген елге жатқызуға жол беріледі.

19. Нысанның 2, 3, 4 жəне 5-бөліктерінде «Тіркелген елі» бойын-
ша ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 «Елдердің атауларын жəне олардың 
əкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің бірліктерін ұсынуға арналған код-
тар. 1 бөлім. Елдердің кодтары» ұлттық жіктеуішіне сəйкес елдің екі 
əріптік коды көрсетіледі.

20. Есепті кезең үшін ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік 
мəнмен ұсынылады.

21. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Шетелдік 
қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасында қызметін 
жүзеге асыратын филиалдарының (өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну 
қағидаларының 7 тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 
алты ай ішінде енгізіледі.

1-кесте
Қызметтің сыныптамасы

№ Қызметтің түрі
Қызмет 
түрінің 
коды

1. Құрылыс қызметтері құрылыс келісімшарттарының 
ажырамас бөлігі болып табылатын, құрылыс 
учаскесін дайындау, объектілер салу, құрастыр-
малы құрылғылар мен жабдықты құрастыру кіретін 
барлық тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді 
қамтиды. Су ұңғыларын бұрғылау мен салу жəне 
құрылыс немесе бұзу жабдығын операторымен 
қоса жалдау, құрылыс жөндеу жұмыстары сияқты 
басқа көрсетілетін қызметтер кіреді.

200

2. Қаржылық қызметтерге қаржылық мəмілелер 
жөніндегі делдалдардың комиссиялық сыйақылары 
кіреді жəне əдетте, оларды банктер жəне басқа да 
қаржы ұйымдары (сақтандыру компанияларының 
жəне зейнетақы қорларының қызметтерін 
қоспағанда) көрсетеді. Сондай-ақ басқа қосалқы 
қаржылық қызметтер (қаржылық консультация-
лар, қаржы активтерін басқару, кредиттік рейтинг 
қызметтері) кіреді. Депозиттер, кредиттер, несие-
лер жəне қарыздар бойынша сыйақылар қаржылық 
қызметтерге кірмейді.

201

3. Сақтандыру қызметтері сақтандыру компания лары-
ның түрлі сақтандыру қызметтерінің түрлерімен 
қамтамасыз етуді, сондай-ақ сақтандыру агенттері-
нің комиссиялары, сақтандыру жəне зейнетақымен 
қамсыздандыру жөніндегі консультациялар сияқты 
сақтандыру жөніндегі қосымша қызметтерді 
қамтиды. 

202

4. Компьютерлік қызметтерге тапсырыс берілген 
жəне тапсырыс берілмеген (жаппай өндірілетін) 
бағдарламалық қамтамасыз ету жəне оны-
мен байланысты лицензияларды сату (сатып 
алу); техникалық құралдар мен бағдарламалық 
қамтамасыз етуді орнату; компьютерлік техника 
жəне бағдарламалық қамтамасыз ету саласындағы 
консалтинг; компьютерлер мен перифериялық 
құрылғыларды жөндеу жəне техникалық қызмет 
көрсету, деректерді өңдеу жəне оларды сер-
верде орналастыру; жүйелік жəне қолданбалы 
бағдарламалық қамтамасыз етуге түпнұсқаларды

203

жəне меншік құқықтарын сатып алу мен сату 
кіреді. Компьютерлік қызметтерге бағдарламалық 
қамтамасыз етуді қалпына келтіруге жəне (неме-
се) таратуға лицензияларға ақы төлеу (зияткерлік 
меншікті пайдалану), нақты пайдаланушы үшін 
əзірленбеген компьютерлік оқу курстары (жеке 
тұлғаларға басқа да көрсетілетін қызметтер) 
кірмейді.

5. Ақпараттық қызметтерге бұқаралық ақпарат 
құралдарына жаңалықтар, фотосуреттер жəне 
мақалалар беру; дерекқорларды құру, сақтау жəне 
тарату; пошта бойынша жəне өзге тəсілдермен 
жеткізе отырып мерзімді басылымдарға тікелей 
жеке жазылу; кітапханалар мен мұрағаттар 
көрсететін қызметтер кіреді.

204

6. Зияткерлік меншікті пайдаланғаны үшін төленетін 
ақыға меншік құқықтарын пайдаланғаны үшін 
ақы (патенттер, авторлық құқықтар, сауда мар-
калары, технологиялық процестер, дизайн 
сияқты), сондай-ақ шығарылған түпнұсқалар 
мен прототиптерді (кітаптар мен қолжазбалар, 
компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз ету, 
кинематографиялық жұмыстар, дыбыс жазбалары 
сияқты) шығаруға жəне (немесе) таратуға арналған 
лицензия үшін ақы кіреді.

205

7. Операциялық лизинг жабдықты қызметкерлерсіз 
жалдауды, көлік құралдарын экипажсыз жалдауды, 
жылжымайтын мүлікті жалдауды қамтиды. Қаржы 
лизингі, телекоммуникациялық желілерді немесе 
қуат көздерін (телекоммуникациялық қызметтер), 
көлік құралдарын экипажымен жалдау (жүк немесе 
жолаушылар тасымалдау) кірмейді.

206

8. Тауарларды қайта өңдеу бойынша қызметтерге 
материалдық ресурстарды өңдеу, жинау кіреді. 
Бұл қызметтерге шикі мұнайды, табиғи газды, ме-
талл кендерін жəне концентраттарды қайта өңдеу; 
киім тігу, дайын құрылыс құрылғыларын жинауды 
(құрылыс қызметтері) қоспағанда электроника жи-
нау жəне жинаудың басқа түрлері жатады.

207

9. Жөндеу жəне техникалық қызмет көрсету бойынша 
қызметтерге теңіз жəне əуе кемелерін, басқа көлік 
құралдарын, сондай-ақ құрылыс жөндеуді, ком-
пьютерлер жөндеуді, мұнай мен газ ұңғымаларын 
жөндеуді қоспағанда, басқа тауарларды күрделі 
жəне ағымдағы жөндеу, техникалық қызмет көрсету 
кіреді. Көлік құралдарын тазарту мен жинау (басқа 
да көлік қызметтері) кірмейді.

208

10. Заң қызметтері – заң кеңестері мен консультация-
лары; заң, сот жəне заңнамалық процестерде қыз-
мет тер көрсету; фирмаларға жедел көмек көрсе ту; 
заң құжаттамасын дайындау; төрелік қызметтері.

209

11. Бухгалтерлік, аудиторлық қызметтер - бухгалтерлік 
есеп, есеп жүргізу, аудит жəне салық салу бой-
ынша консультациялық қызметтер, қаржылық 
есептілікті жасау. 

210

12. Бизнес жəне басқару консультациясы бойынша 
қызметтерге жалпы басқару консультациялары, 
қаржы менеджменті, кадр менеджменті, өндіріс 
менеджменті жəне басқа басқару консультацияла-
ры; бизнес саясат жəне стратегия мəселелеріндегі 
консультациялар, басшылық жəне жедел көмек; 
жұртшылықпен байланыс жөніндегі қызметтер 
кіреді. Құрылыс жобасын басқару (құрылыс 
қызметтері) кірмейді.

211

13. Жарнама жəне нарық конъюнктурасын зерделеу 
саласындағы қызметтер – жарнама агенттіктері 
арқылы жарнама жобалау, жарнама жасау жəне 
маркетингі; жарнама уақытын сатып алу мен сату-
ды қоса алғанда бұқаралық ақпарат құралдарына 
жарнама орналастыру; көрме жəне сауда 
жəрмеңкелерін ұйымдастыру; тауарды шетел-
де жарнамалау; маркетингтік зерттеулер; əртүрлі 
мəселелер бойынша қоғамдық пікір сауалнамала-
рын жүргізу.

212

14. Ғылыми-зерттеу жұмыстары жəне тəжірибе-
конструкторлық əзірлемелер (ҒЗЖТКƏ) жа-
ратылыстану жəне гуманитарлық ғылымдар 
саласындағы іргелі жəне қолданбалы зерттеулерді, 
жаңа өнімдер мен технологияларды тəжірибелік 
əзірлемелерді, техникалық жаңалықтарды 
білдіретін операциялық жүйелерді əзірлеуді, 
сондай-ақ ҒЗЖТКƏ нəтижелерін (патенттер, 
авторлық құқықтар, технологиялық процестер жəне 
т.с.с.) сатып алу мен сатуды қамтиды.

213

15. Сəулет, инженерлік жəне басқа да техникалық 
қызметтерге сəулет жəне құрылыс жобаларын 
əзірлеу; геологиялық барлау жəне зерттеу, карто-
графия; метеорологиялық қызметтер; өнімнің сапа-
сын тексеру жəне сертификаттау, техникалық сы-
нау жəне талдау, техникалық бақылау; инженерлік 
консультациялар жəне қоршаған орта бойынша 
консультациялар кіреді. Кен өндіру инженерия-
сы пайдалы қазбаларды өндіруге байланысты 
қызметтерде көрсетіледі.

214

16. Қалдықтарды қайта өңдеу жəне тазалау – 
радиоактивті жəне басқа қалдықтарды қайта өңдеу; 
ластанған топырақты жəне ағынды суды тазалау; 
мұнай қалдықтарын қоса алғанда ластануды та-
залау; кен өндіру орындарын қалпына келтіру; 
тазалау жəне санитарлық қызметтер. Сондай-ақ 
қоршаған ортаны тазалауға жəне қайта жаңғыртуға 
байланысты барлық қызметтер кіреді.

215

17. Пайдалы қазбаларды өндіруге байланысты 
қызметтер – бұрғылауды, бұрғылау мұнараларын 
салуды, жөндеуді жəне бұзуды, мұнай жəне газ 
ұңғыларын цементтеуді қоса алғанда мұнай, газ 
жəне басқа пайдалы қазбаларды өндіруге байла-
нысты қызметтер; кен өндіру инженериясы.

216

18. Кадрларды оқыту жəне даярлау – қызметкерлерді 
кəсіби оқыту жəне біліктілігін арттыру. Шет тілдерін 
оқыту, мектептерде, ЖОО-да жəне басқа оқыту 
үшін ақы төлеу (жеке тұлғаларға қызметтер) 
кірмейді.

217

19. Медициналық қызметтер – қызметкерлердің кəсіби 
қызметін жүзеге асыруға байланысты оларға 
медициналық қызмет көрсету. Емделу жəне са-
наторий қызметі үшін ақы төлеу (жеке тұлғаларға 
қызмет көрсету) кірмейді.

218

20. Саудамен байланысты қызметтерге трейдерлер-
ге, биржалық тауарлардың брокерлеріне, дилер-
лерге, аукционшыларға төленуге жататын тау-
арлармен жəне көрсетілетін қызметтермен опе-
рациялар бойынша комиссиялық сыйақы кіреді. 
Қаржы құралдары бойынша брокерлік қызметтер 
(қаржылық қызметтер) жəне агенттердің жүк жəне 
жолаушылар тасымалдарымен байланысты комис-
сиялық сыйақысы (өзге көлік қызметтері) кірмейді.

219

21. Өзге қызметтер электр энергиясын, суды, газ-
ды бөлу жөніндегі қызметтерді; кадрлар іріктеуді, 
күзетті, ауызша жəне жазбаша аударманы, 
фотографиялық қызметтерді, үй-жайларды жина-
уды, тамақтануды ұйымдастыруды, риэлторлық 
қызметтерді, баспа қызметтерін, мал дəрігерлік 
қызметтерді жəне жоғарыда аталған қызметтерге 
кірмеген басқа іскерлік қызметтерді қамтиды.

220

22. Жүк тасымалдау – көлік кəсіпорындарының жүктер 
тасымалдау жөніндегі қызметтері.

221

23. Жолаушы тасымалдау – көлік кəсіпорындарының 
жолаушыларды чартерлік рейстермен (билет са-
тып алмай) тасымалдау жөніндегі қызметтері.

222

24. Қосалқы көлік қызметтеріне тиеу-түсіру 
жұмыстары, сақтау жəне қоймаға салу, орау, көлік 
құралдарына қосалқы қызмет көрсету, сондай-ақ 
агенттердің жүк жəне жолаушы тасымалдауға бай-
ланысты комиссиялық сыйақысы кіреді. Қосалқы 
көлік қызметтеріне тасымалдау (жүк немесе жолау-
шы тасымалдау) құны кірмейді.

223

25. Байланыс қызметтеріне пошта қызметтері, 
курьерлік қызметтер жəне телекоммуникациялық 
қызметтер кіреді. Телекоммуникациялық қызметтер 
дыбысты, бейнені немесе басқа ақпаратты теле-
фон, телетайп, телеграф, радиотарату, серіктік 
байланыс, электрондық пошта, факс көмегімен 
өткізуді, сондай-ақ іскерлік желілік қызметтерді, 
телеконференцияларды, ілеспе қызметтерді, 
интернетті жəне оған кіру рұқсатын қамтиды. 
Телекоммуникациялық қызметтерге берілетін 
ақпараттың құны, телефон желісін орнату 
қызметтері (құрылыс қызметтері), компьютерлік 
қызметтер, сондай-ақ дерекқор ақпаратын алу 
жəне пайдалану қызметтері кірмейді. 
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26. Жеке тұлғаларға қызметтерге жəне мəдениет пен 
демалыс саласындағы қызметтерге фильмдерді, 
радио- жəне телебағдарламалар шығаруға жəне 
музыкалық туындыларды жазуға байланысты 
қызметтер; гастрольдермен, театр қойылымдарын, 
музыкалық, спорт жəне цирк бағдарламаларын 
жасауға байланысты актерлер мен режиссерлердің 
еңбекақысы; бейне жəне дыбыс жазбаларын 
жалдауға, бейне жəне дыбыс жазбаларын пайда-
лану (көрсету) құқығына, телеарналарға кіруге ақы 
төлеу; пайдалануға алудан төлемдер мен түсімдер; 
қолжазбаларды, бейне жəне дыбыс жазбаларының 
түпнұсқаларын сатып алу мен сату жəне жап-
пай шығару; мұражайлардың, кітапханалардың, 
архивтердің жұмысына байланысты қызметтер; 
спорттық іс-шараларды ұйымдастыру жөніндегі 
қызметтер; қашықтан көрсетілетін қызметтерді 
қоса алғанда, оқытушылар мен медициналық 
қызметкерлердің өз елінен тыс қызметтері кіреді.
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27. Табиғи ресурстарды жалдау жер, ормандар, 
қорықтар, су қоймалары сияқты табиғи ресур-
старды уақытша пайдаланғаны үшін; пайдалы 
қазбаларды өндіруге жəне балық аулауға құқық 
бергені үшін; аумақтың үстінен ұшып өту құқығына 
төлемдерді қамтиды.
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Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдарының 

(өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидаларына 4-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Шетел банктеріндегі банктік шоттардағы ақша қозғалысы 
туралы есеп»

Есепті кезең: 20____ жылғы _____ тоқсан

Индексі: VM_MF_4

Кезеңділігі: тоқсан сайын 

Ұсынады: Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдарының 
(өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидаларының 5-тармағына сəйкес 
қалыптастырылатын филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген 
шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасында қызметін 
бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес 
ұйымның филиалы (өкілдігі) орналасқан орны бойынша Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі бірінші айдың жиырмасына 
(қоса алғанда) дейін

Нысан
_____________________________________________________
Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан астам жүзеге 

асыратын шетелдік қаржылық емес ұйым филиалының
(өкілдігінің) (бұдан əрі – филиал (өкілдік) атауы

Бизнес-сəйкестендіру нөмірі _____________________

шот валютасының мың бірлігімен

Жол 
коды Көрсеткіштің атауы 

Шетелдік банктің ата-
уы, тіркелген елі …

Америка 
Құрама 
Штатта-
рының 

(бұдан əрі 
– АҚШ) 
доллары

еу
ро

Ре
се
й 
ру
бл
і

өз
ге
сі

…

А Б 1 2 3 4 …
10 Кезең басындағы қалдық
20 Кезең ішінде түскен қаражат

((21)+(24)+(25)+(26)+(30)+(34)
+(38)+(42))
оның ішінде:

21 Қазақстан Республикасында 
филиал (өкілдік) құрған ше-
телдік қаржылық емес ұйым-
нан, оның шетелдегі құры-
лым дық бөлімшелерінен 
((22)+(23))

22 қаржылай қарыздар түрінде
23 өзгелері
24 оның Қазақстандағы 

құрылымдық бөлімшелерінен
25 Қазақстан Республикасында 

қызметін жүзеге асы-
ратын шетелдік қаржы 
жəне қаржылық емес 
ұйымдардың филиалдарынан 
(өкілдіктерінен)

26 Инвесторлар тобындағы 
бейрезиденттерден 
((27)+(28)+(29))

27 қаржылай қарыздар түрінде
28 тауарларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) төлеуге
29 өзгелері
30 Инвесторлар тобындағы рези-

денттерден ((31)+(32)+(33))
31 қаржылай қарыздар түрінде
32 тауарларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) төлеуге
33 өзгелері
34 басқа да бейрезиденттерден 

((35)+(36)+(37))
35 қаржылай қарыздар түрінде
36 тауарларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) төлеуге
37 өзгелері (шетелдік банктер-

ге есепке алынған аталған 
шот бойынша сыйақыны қоса 
алғанда)

38 басқа да резиденттерден 
((39)+(40)+(41))

39 қаржылай қарыздар түрінде
40 тауарларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) төлеуге
41 өзгелері
42 валюталар конвертациясын 

қоса алғанда, басқа меншікті 
банк шоттарынан аудару 
тəртібінде ((43)+(44))

43 қазақстандық банктердегі шот-
тардан

44 шетелдік банктердегі шот-
тардан

50 Кезең ішінде қаражат жұм-
салды ((51)+(54)+(55)+(56)+
(60)+(64)+(68)+(72))
оның ішінде:

51 Қазақстан Республикасында 
филиал (өкілдік) құрған 
шетелдік қаржылық емес 
ұйымға, оның шетелдегі 
құрылымдық бөлімшелеріне 
((52)+(53))

52 қаржылай қарыздар түрінде
53 өзгелері
54 оның Қазақстандағы 

құрылымдық бөлімшелеріне
55 Қазақстан Республикасында 

қызметін жүзеге асыра-
тын шетелдік қаржы жəне 
қаржылық емес ұйымдардың 
филиалдарына (өкілдіктеріне)

56 Инвесторлар тобындағы бей-
резиденттерге ((57)+(58)+(59))

57 қаржылай қарыздар түрінде
58 тауарларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) төлеуге
59 өзгелері
60 Инвесторлар тобындағы рези-

денттерге ((61)+(62)+(63))
61 қаржылай қарыздар түрінде
62 тауарларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) төлеуге 
63 өзгелері
64 басқа да бейрезиденттерге 

((65)+(66)+(67))
65 қаржылай қарыздар түрінде
66 тауарларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) төлеуге
67 өзгелері
68 басқа да резиденттерге 

((69)+(70)+(71))
69 қаржылай қарыздар түрінде
70 тауарларды (жұмыстарды, 

қызметтерді) төлеуге
71 өзгелері
72 валюталар конвертациясын 

қоса алғанда, басқа меншікті 
банк шоттарына аудару 
тəртібінде ((73)+(74))

73 қазақстандық банктердегі 
шоттарға

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 

(Соңы 15-бетте) 
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74 шетелдік банктердегі шоттарға
80 Бағамдық өзгерістер (+)/(-) Х Х Х
81 Кезең соңындағы қалдық 

((10)+(20)-(50)+(80))
82 Есептік кезеңде аталған шот 

бойынша шетелдік банкпен 
есептелген сыйақы

83 Кезең соңындағы овердрафт 
бойынша берешек (бар болса)

Бас бухгалтер (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
__________ ____________________________________
      (қолы)            тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Орындаушы
________ ______________________________ телефон ________
    (қолы)    тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

20____ жылғы «______»_____________

«Шетел банктеріндегі банктік шоттардағы ақша қозғалысы 
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанға 

қосымша

«Шетел банктеріндегі банктік шоттардағы ақша қозғалысы 
туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған нысанды 

толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Шетел банктеріндегі банктік шоттардағы ақша 
қозғалысы туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға арналған ны-
санды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы-
на сəйкес əзірленді.

3. Нысанға бас бухгалтер (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы 
адам), орындаушы қол қояды.

4. Нысан қағаз тасымалдағышта не электрондық түрде ұсынылады. 

2-тарау. Нысанды толтыру

5. Нысанды толтыру үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) жанама инвестор – тікелей инвестордың тікелей инвесторы;
2) инвесторлар тобы – тікелей инвесторлар, жанама инвестор-

лар, Қазақстан Республикасында филиал (өкілдік) құрған шетелдік 
қаржылық емес ұйымның тел ұйымдары;

3) тікелей инвестор – Қазақстан Республикасында филиал 
(өкілдік) құрған, дауыс беретін акцияларының немесе қатысушылар 
дауыстарының немесе олардың баламаларының кемінде он пайы-
зын иеленетін шетелдік қаржылық емес ұйымның құрылтайшысы 
жəне (немесе) акционері;

4) тіркелген елі – заңды тұлғаны, заңды тұлғаның филиалын 
(өкілдігін) тіркеген елі немесе жеке тұлғаның тұрақты тұратын елі, 
оның ішінде Қазақстан Республикасының немесе шет мемлекеттің 
заңнамасына сəйкес берілген азаматтығы немесе құқығы негізінде 
тұрақты тұратын елі.

6. «Тіркелген елі» бойынша ҚР ҰЖ 06 ISO 3166-1-2016 «Елдердің 
атауларын жəне олардың əкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің 
бірліктерін ұсынуға арналған кодтар. 1 бөлім. Елдердің кодтары» 
ұлттық жіктеуішіне сəйкес елдің екі əріптік коды көрсетіледі.

7. Нысан шетелдік банктер (атауы мен тіркелген елін көрсете оты-
рып) бойынша шетелдік банктердегі банктік шоттар жəне банктік шот-
тар ашылған үш валюта – АҚШ доллары, еуро, Ресей рублі бойынша 
толтырылады. Банк шоттары ашылған қалған валюталар бойынша 
ақпарат жиынтық түрде ұсынылады.

Егер бір тіркелген елдің бір шетел банкінде бірнеше банктік шот 
бір валютада ашылса, онда мұндай шоттар туралы ақпарат жиынтық 
түрде ұсынылады.

Егер ағымдағы шот шеңберінде салым (салымдар) ашылса, 
онда осындай салым (салымдар) туралы ақпарат тиісті валютадағы 
ағымдағы шотпен жиынтық түрде ұсынылады.

8. Банктік шоттар шетел банктерінде ашылған филиалдың 
(өкілдіктің) ағымдағы, жинақ жəне экскроу-шоттарын, сондай-ақ фи-
лиалдар (өкілдіктер) жүзеге асыратын жобаларды қаржыландыру 
үшін мердігерлік компаниялар ашқан бірлескен шоттарды қамтиды.

Қаржылай қарыздар ақша беру туралы сұратуларды («Cash Call 
Loan»), егер филиалдың (өкілдіктің) қажеттілігі олардың түсімінен асып 
кеткен жағдайға ақша бөлу туралы сұратуларға берілетін қарыздарды 
қамтиды. Қазақстан Республикасының аумағында филиал (өкілдік) 
құрған шетелдік қаржылық емес ұйым жобаны қаржыландыру үшін 
пайдаланылатын осындай сұратуларды жəне филиалдың (өкілдіктің) 
ағымдағы қызметіне ақы төлеу үшін белгіленген (айқындалған) 
мөлшердегі соманы резервтейді.

Овердрафт шетел банкінде банк шотын ашу талаптарына сəйкес 
филиалдың (өкілдіктің) банк шотында ақша жеткіліксіз болған 
(болмаған) кезде шетел банкінің төлем құжаттарына ақы төлеу үшін 
филиалдың (өкілдіктің) банк шотын кредиттеуді қамтиды.

9. АҚШ долларында, еурода, Ресей рублінде ашылған шоттар бой-
ынша есеп шот валютасының мың бірлігімен толтырылады.

Өзге валюталарда ашылған шоттар бойынша, сондай-ақ 
мультивалюталық шоттар бойынша есеп мың АҚШ долларымен 
толтырылады. АҚШ долларындағы көрсеткіштер өткен кезеңнің 
соңындағы (10 коды бар жол), есепті кезеңнің соңындағы (81 коды бар 
жол) жəне қалған жолдар үшін операция жүргізген күні валюталарды 
айырбастаудың нарықтық бағамын пайдалана отырып есептеледі. 
Пайда болған бағамдық айырма 80 коды бар жолда көрінеді.

10. Есепті кезеңнің басындағы (10 коды бар жол) қалдық өткен 
кезеңнің соңындағы (81 коды бар жол) қалдыққа тең.

11. 82 коды бар жол бойынша шетел банкі есептеген сыйақыға 
салықтарды есептемегенде, есепті кезеңдегі сол сыйақы көрсетіледі.

12. 83 коды бар жол бойынша шетел банкі ұсынған овердрафт 
бойынша берешек (бар болса) көрсетіледі.

13. Есепті кезең үшін ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік 
мəндермен ұсынылады.

14. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) Шетелдік 
қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан Республикасында қызметін 
жүзеге асыратын филиалдарының (өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну 
қағидаларының 7 тармағында белгіленген ұсыну мерзімінен кейін 
алты ай ішінде енгізіледі.

Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдарының 

(өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидаларына 5-қосымша

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

«Өнімді бөлу туралы келісім бойынша зияндарды өтеу жəне 
пайданы бөлу туралы есеп»

Есепті кезең: 20____ жылғы _____ тоқсан 

Индексі: VM_SRP_5

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Ұсынады: Өнімді бөлу туралы келісім бойынша оператор бо-
лып табылатын, Шетелдік қаржылық емес ұйымдардың Қазақстан 
Республикасында қызметін жүзеге асыратын филиалдарының 
(өкілдіктерінің) ақпарат ұсыну қағидаларының 5-тармағына сəйкес 
қалыптастырылатын филиалдардың (өкілдіктердің) тізіміне енгізілген 
шетелдік қаржылық емес ұйымның филиалы (өкілдігі)

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасында қызметін 
бір жылдан астам жүзеге асыратын шетелдік қаржылық емес 
ұйымның филиалы (өкілдігі) орналасқан орны бойынша Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің аумақтық филиалы

Ұсыну мерзімі: есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың онына (қоса 
алғанда) дейін

Нысан
_______________________________________________________ 
өнімді бөлу туралы келісім шеңберіндегі жобаның атауы
_______________________________________________________ 
Қазақстан Республикасында қызметін бір жылдан астам жүзеге 

асыратын шетелдік қаржылық емес ұйым филиалының (өкілдігінің) 
атауы

Бизнес-сəйкестендіру нөмірі _______________________________

1-бөлім. Есепті кезеңдегі ақпарат

Америка Құрама Штаттарының (бұдан əрі – АҚШ) мың долларымен

Жол-
дар 
коды

Көрсеткіш атауы

Ба
рл
ығ
ы 

оның ішінде 
мердігерлік компа-

ниялар
рези-

денттер
бейрези-
денттер

Мердігерлік 
компанияның атауы

100 Мердігерлік компанияның 
өнімді бөлу туралы келісімдегі 
(бұдан əрі – ӨБК) үлесі, %

200 Есепті кезеңдегі операциялар х х х х х х
300 ӨБК бойынша шығындар 

(түзетусіз)
х х х х х х

310 өтелмейтін
320 өтелетін

(Соңы. Басы 13-14-беттерде) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 24 қаңтар          №30            Астана қаласы

«Мал шаруашылығы саласындағы
мемлекеттік көрсетілетін

 қызметтер стандарттарын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы

 Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
28 сәуірдегі №3-2/378 бұйрығына өзгерістер 

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН: 
1. «Мал шаруашылығы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 28 сəуірдегі № 3-2/378 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №11284 болып тіркелген, 2015 жылғы 24 маусымда 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгерістер енгізілсін: 

1-тармақтың 1) тармақшасы алып тасталсын;
көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Қайта өңдеуші кəсіпорындардың 

ауыл шаруашылығы өнімін тереңдете қайта өңдеп өнім өндіру үшін 
оны сатып алуға арналған шығындарын субсидиялау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Асыл тұқымды мал шаруашы-
лығын дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің өнімділігін жəне сапасын 
арттыруды субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу департаменті 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
10 (он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 10 (он) 
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми 
жариялауға жіберілуін;

400 ӨБК бойынша кірістер х х х х х х
410 есептелген аплифт
420 төленген аплифт
500 Өнімді бөлу - мердігерлік 

компанияның үлесі
х х х х х х

510 кост-ойл
520 профит-ойл
600 ӨБК бойынша шығындарға 

түзетулер
х х х х х х

610 өтелмейтін
620 өтелетін
700 Баланстық позициялар 

(жинақталған қорлар)
х х х х х х

710 Кезең басындағы х х х х х х
711 өтелмейтін шығындар
712 өтелетін шығындар
713 есептелген, бірақ төленбеген 

аплифт
720 Кезең соңындағы х х х х х х
721 өтелмейтін шығындар
722 өтелетін шығындар
723 есептелген, бірақ төленбеген 

аплифт

2-бөлім. Болжамды ақпарат
мың АҚШ долларымен

жылғы 
____ 
тоқсан

Шығындарды өтеу Аплифт есептеу

Ба
рл
ығ
ы 

оның ішінде 
мердігерлік компа-

ниялар

Ба
рл
ығ
ы 

оның ішінде 
мердігерлік компа-

ниялар
резидент-

тер
бейрези-
денттер

резидент-
тер

бейрези-
денттер

1
…

Ескертпе: ______________________________________________

Бас бухгалтер (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы адам)
__________ ____________________________________
      (қолы)              тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

Орындаушы
________ _______________________________ телефон ________
    (қолы)    тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)

20 ____ жылғы «______»_____________

«Өнімді бөлу туралы келісім бойынша зияндарды өтеу жəне 
пайданы бөлу туралы есеп» əкімшілік деректерді жинауға 

арналған нысанға қосымша

 «Өнімді бөлу туралы келісім бойынша зияндарды өтеу жəне 
пайданы бөлу туралы есеп» əкімшілік деректерді 

жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме «Өнімді бөлу туралы келісім бойынша зиян-
дарды өтеу жəне пайданы бөлу туралы есеп» əкімшілік деректерді 
жинауға арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Валюталық реттеу жəне валюталық бақылау туралы» 
2018 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 17-бабы-
на сəйкес əзірленді.

3. Нысанға бас бухгалтер (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы 
адам), орындаушы қол қояды.

4. Нысан қағаз тасымалдағышта не электрондық түрде ұсынылады.

2-тарау. Нысанды толтыру

5. Нысанды толтыру үшін мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) аплифт – шығындардың өтелмеген бөлігіне есептелген 

(төленген) пайыз;
2) кост-ойл – орны толтырылатын мұнай-газ шикізаты;
3) мердігерлік компания – мердігердің құрамына кіретін ӨБК 

қатысушысы;
4) профит-ойл – табысты мұнай-газ шикізаты.
6. Нысанды  жобалар  жөніндегі  операторлар  Қазақстан 

Республикасының аумағындағы ӨБК шеңберіндегі жобалар бойын-
ша мердігерлік компаниялардың атаулары мен олардың резиденттігі 
бөлігінде ұсынады.

7. 1-бөлімде есепті кезеңдегі ақпарат көрсетіледі.
8. 100-жолда мердігерлік компаниялардың ӨБК-тегі үлесі пайыз-

бен көрсетіледі. Барлық қалған көрсеткіштер мың АҚШ долларымен 
көрсетіледі.

9. Егер көрсеткіш валютасы АҚШ долларынан ерекшеленетін бол-
са, есепті кезеңдегі (310, 320, 410, 420, 510, 520, 610 жəне 620 код-
тары бар жолдар) операциялар үшін соманың баламасы операция 
жүргізген күнгі валюталардың нарықтық айырбастау бағамын пайда-
ланыла отырып есептеледі.

10. Кезең басындағы (711, 712 жəне 713 кодтары бар жолдар) 
қалдықтардың көрсеткіштері үшін АҚШ долларындағы соманың ба-
ламасы алдыңғы кезеңнің соңындағы валюталардың нарықтық айыр-
бастау бағамын пайдаланыла отырып есептеледі. Бұл ретте кезең 
басындағы қалдықтар алдыңғы кезеңнің соңындағы қалдықтармен 
сəйкес келуі тиіс.

11. Кезең соңындағы (721, 722 жəне 723 кодтары бар жолдар) 
қалдықтардың көрсеткіштері үшін АҚШ долларындағы соманың ба-
ламасы кезеңнің соңындағы валюталардың нарықтық айырбастау 
бағамын пайдаланыла отырып есептеледі.

12. ӨБК бойынша шығындар (310 жəне 320 кодтары бар жолдар) 
есепті кезеңде жүргізілген түзетулерді, сондай-ақ шығындар бойынша 
қайта жіктеуді есепке алмай көрсетіледі. ӨБК жөніндегі шығындар бой-
ынша түзетулер мен қайта жіктеулер 610 жəне 620 кодтары бар жол-
дарда көрсетіледі жəне есептің ескертпесінде, оның ішінде түзетілетін 
кезеңдер бойынша ашып жазуды талап етеді.

13. 2-бөлікте мердігерлік компаниялардың резиденттігі бойынша 
есепті кезеңнен кейін сегіз тоқсан ішінде шығындарды өтеу жəне 
аплифт есептеу жөніндегі болжамды ақпарат көрсетіледі. Ақпарат 
есепті кезеңнің соңындағы нарықтық бағамдар мен бағалар бойынша 
мың АҚШ долларымен көрсетіледі.

14. Есепті кезең үшін ақпарат болмаған жағдайда, Нысан нөлдік 
мəндермен ұсынылады.

15. Нысанға түзетулер (өзгерістер, толықтырулар) бухгалтерлік 
құжаттарға жəне (немесе) ӨБК жөніндегі есептерге өзгерістер 
енгізілуіне қарай енгізіледі.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 12 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мем-
лекеттік тіркеудің тізіліміне №18509 болып енгізілді.

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

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (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 Қазақ-
стан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне 
жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2019 жылғы 24 қаңтардағы №30 бұйрығына 
1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 28 сəуірдегі №3-2/378 бұйрығына 2-қосымша

«Өңдеуші кəсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін 
тереңдете өңдеп өнім өндіруі үшін оны сатып алу 

шығындарын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

 1. «Өңдеуші кəсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін тереңдете 
өңдеп өнім өндіруі үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб-
ликасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) 
əзірледі.

 3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана, Алматы жəне 
Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтінімдерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – 
портал) арқылы жүзеге асырылады.

 2-тарау.  Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі - 5 (бес) жұмыс күні.
 5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны:  электрондық (толық 

автоматтандырылған).
 6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – субсидияны аудару 

туралы хабарлама не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартының 10-тармағында көрсетілген жағдайларда жəне негіздер 
бойынша мемлекеттік қызметті ұсынудан уəжді бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық.
Көрсетілетін қызметті алушыға осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартының 1 жəне 2-қосымшаларына сəйкес электрондық 
құжат нысанында мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі туралы 
хабарлама жолданады. Хабарлама көрсетілетін қызметті алушы 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркелген кезде көрсеткен 
электрондық почтаның мекенжайына, сондай-ақ субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінің «жеке кабинетіне» жолданады. 

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

 8.  Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы 
(көрсе тілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер 
туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 5-бабына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс 
жəне мереке күндері жүгінген жағдайда, өтінімдерді қабылдау жəне 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады).

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін қызметті алушының тіркелген 
жері бойынша алдын ала жазылусыз жəне жеделдетілген қызмет 
көрсетусіз, электрондық кезек тəртібімен көрсетіледі, электрондық 
кезекті «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы броньдауға 
болады.

9. Көрсетілетін қызметті алушы портал арқылы субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесіне субсидия алуға арналған өтінімді осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландырылған 
электрондық құжат нысанында ұсынады. 

 Субсидиялаудың ақпараттық жүйесіндегі көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіндегі» мемлекеттік қызметті көрсетуге 
арналған сұранымның қабылданғаны туралы мəртебе өтінімнің 
қабылданғанын растайды. 

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңы 19-1-бабының 2-тармағына сəйкес мынадай 
негіздер бойынша жүзеге асырылады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алу үшін ұсынған өтінімнің жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы; 

2) көрсетілген қызметті алушының Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 26 қарашадағы № 3-2/615 
бұйрығымен (Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 2015 
жылы 14 қаңтарда № 10087 болып тіркелген) бекітілген Өңдеуші 
кəсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін тереңдете өңдеп өнім 
өндіруі үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау қағидаларымен 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі.

 
3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) 

оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтерді 
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым тиісті көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына беріледі.

Шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының                            
12-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша жазбаша нысанда 
почтамен немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
жұмыс күндері қолма-қол беріледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (бар болса), 

тегі, почталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, 

шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті 
алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымды қабылдағанын шағымды 
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орнын көрсете отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс 
нөмірі мен күні) растайды.

Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті беруші жұмыскерінің əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай 
байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондары арқылы 
алуға болады. 

Портал арқылы электрондық арыз жіберілген кезде, көрсетілетін 
қызметті алушыға порталдағы «жеке кабинетінен» арыз туралы 
ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің 
арызды өңдеуі (шағымның жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны 
туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) 
барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс 
күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді 
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жіберіледі не 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер 
көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады немесе сотқа жүгінеді.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс.

 
  4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшелектері ескеріле 

отырып қойылатын өзге талаптар

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) Министрліктің www.mоа.gov.kz интернет-ресурсында; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында;
3) egov.kz порталында орналастырылған.
13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету 

тəртібі жəне мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама 
қызметтерінің байланыс телефондары порталда көрсетілген. Бірыңғай 
байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.

 «Өңдеуші кəсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін тереңдете 
өңдеп өнім өндіруі үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
Хабарлама

Құрметті  ________________________________________________
                                (көрсетілетін қызметті алушы)

Сіздің 20___ жылғы «__» _________№__________ өтініміңіз бо-
йынша мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсынудан _____________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
себепті бас тартылды.  

«Өңдеуші кəсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін тереңдете 
өңдеп өнім өндіруі үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
Хабарлама

Құрметті  ________________________________________________
                      (көрсетілетін қызметті алушы)
Сіздің 20___ жылғы «__» _________№__________ өтініміңіз бойын-

ша мемлекеттік қызмет көрсетілді жəне Сіздің №__________ есептік 
шотыңызға 20___ жылғы «__» __________ төлем тапсырмасымен  
_________ теңге мөлшерінде субсидия сомасы аударылғанын ха-
барлаймыз.

 
Өңдеуші кəсіпорындардың ауылшаруашылық өнімін тереңдете 

өңдеп өнім өндіруі үшін оны сатып алу шығындарын субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан

Өңдеуші кəсіпорындардың ауыл шаруашылығы өнімін 
тереңдете өңдеп өнім өндіруі үшін оны сатып алуға жұмсаған 

шығындарын субсидиялауға арналған өтінім

 Кімге: ________________________ жергілікті атқарушы органына
_____________________________________________________
 (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың)
Кімнен: _______________________________________________

(заңды тұлғаның толық атауы немесе жеке
тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

Маған сары май/қатты ірімшік/құрғақ сүт* өндіру үшін _____ 
килограмм көлемінде  ауыл шаруашылығы өнімдерін сатып алуға 
_______________________________________ теңге мөлшерінде 

(соманы цифрмен жəне жазумен көрсету)
субсидия төлеуіңізді сұраймын.

1. Өтінім беруші туралы мəліметтер.
Заңды тұлға жəне шетелдік заңды тұлғаның филиалы (өкілдігі) үшін:
атауы  _______________________________________________
БСН (бизнес-сəйкестендіру нөмірі) ________________________
басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі________________
мекенжайы:____________________________________________
телефон (факс) нөмірі:___________________________________
Жеке тұлға үшін:
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі _________________________
ЖСН (жеке сəйкестендіру нөмірі) _________________________
жеке басын куəландыратын құжат: 
нөмірі ________________________________________________
кім берді______________________________________________
берілген күні ___________________________________________
мекенжайы:____________________________________________
телефон (факс) нөмірі: __________________________________
Жеке тұлға үшін дара кəсіпкер ретінде қызметінің басталғаны 

туралы хабарлама:
орналасқан жері________________________________________
хабарламаның берілген  күні______________________________
2. Өңдеуші кəсіпорынның екінші деңгейдегі банктегі немесе ұлттық 

почта операторындағы ағымдағы шотының мəліметтері:
ЖСН/БСН (жеке сəйкестендіру нөмірі/ бизнес-сəйкестендіру нөмірі)
_____________________________________________________
Кбе (бенефициар коды) _________________________________
Банк немесе почта операторының деректемелері: ___________
Банктің немесе почта операторының aтауы:________________
БСК (банктік сəйкестендіру коды) _________________________
ЖСК (жеке сəйкестендіру коды) ___________________________
БСН (бизнес-сəйкестендіру нөмірі)_________________________
Кбе (бенефициар коды) __________________________________

3. Ауыл шаруашылығы өнімін сатып алуға жұмсалған шығындарды 
(өтінім берілген сəттегі) растайтын  шот-фактуралар туралы 
мəліметтер**:
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Ескертпе:
*Бір өңдеуші кəсіпорын тереңдете өңдеу өнімдерінің бірнеше 

түрін өндірген жағдайда, өтінім өнімнің əрбір түрі бойынша жеке-
жеке беріледі.

** Əрбір ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші бойынша мəлімет-
тер жеке-жеке толтырылады.

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес 
мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес жауапты болатыным туралы хабардармын жəне 
заңмен қорғалатын құпияны қамтитын мəліметтерді пайдалануға, 
сондай-ақ дербес деректерді жəне өзге де ақпаратты жинауға, 
өңдеуге, сақтауға, шығарып алуға жəне пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20__ жылғы «___»  ________ сағат 00:00-де  қол 
қойып, жіберді:

Электрондық цифрлық қолтаңбадан (бұдан əрі - ЭЦҚ) алынған 
деректер 

ЭЦҚ қол қою күні жəне уақыты

Өтінімнің қабылданғаны туралы хабарлама:
Басқарма 20__ жылғы «___»  ________ сағат 00:00-де  қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер
ЭЦҚ қою күні жəне уақыты 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары -
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2019 жылғы 24 қаңтардағы №30 бұйрығына 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі №3-2/378 бұйрығына 3-қосымша

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығы өнімінің өнімділігін жəне сапасын арттыруды 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруа-
шылығы өнімінің өнімділігін жəне сапасын арттыруды субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – 
Министрлік) əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана, Алматы жəне 
Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін 
беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі 
– портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі – 2 (екі) жұмыс күні. 
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара 

автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бойын-
ша субсидиялар алуға арналған өтінімді қарастыру нəтижелері тура-
лы хабарлама не көрсетілетін қызметті берушінің осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көрсетілген 
негіздер бойынша бас тарту туралы уəжді жауабы.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны – 
электрондық. 

Көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетіне» көрсетілетін 
қызметті берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық 
қолтаңбасы (бұдан əрі – ЭЦҚ) қойылған электрондық құжат 
нысанындағы хабарлама жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

(Жалғасы 16-бетте) 
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(Жалғасы 17-бетте) 

8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге бай-
ланысты техникалық үзілістерді қоспағанда тəулік бойы (көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасы еңбек заңына жəне 
«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сəйкес  
жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері 
жүгінген кезде өтінімдерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы порталға көрсетілетін қызметті 
алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат ныса-
нында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша мал шаруашылығын дамытуға, оның ішінде 
мыналарға арналған өтінім ұсынады:

1) тұқымдық түрлендірумен қамтылған ірі қара малдың аналық 
басымен, сондай-ақ балара ұяларымен селекциялық жəне асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізуге, табынның өсімін молайту үшін пайдала-
нылатын асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды күтіп-бағуға жұмсалатын 
шығындарды арзандату – ағымдағы жылғы 15 сəуірден 1 қазанға 
дейін;

2) қойлардың, маралдардың (бұғылардың) аналық басымен 
селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге, тауарлық отардың 
өсімін молайту үшін пайдаланылатын асыл тұқымды тұқымдық 
қошқарларды күтіп-бағуға жұмсалатын шығындарды арзандату – 
ағымдағы жылғы 1 қыркүйектен 1 желтоқсанға дейін;

3) асыл тұқымдық жəне дистрибьютерлік орталықтардың шаруа 
(фермер) қожалықтары мен ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 
сүтті жəне сүтті-етті бағыттағы ірі қара малының, сондай-ақ қойлары-
ның аналық басын қолдан ұрықтандыру жөніндегі көрсетілетін қыз-
меттерін субсидиялау, эмбриондарды телу жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді субсидиялау – ағымдағы жылғы 1 мамырдан 1 желтоқ-
санға дейін; 

4) өтінім беруге негіздер туындаған сəттен бастап алты айдан 
аспаған отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан асыл тұқымды 
немесе таза тұқымды жануарларды сатып алу құнын арзандату, 
отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан құстардың етті бағыттағы 
ата-енелік/ата-тектік нысандағы асыл тұқымды тəуліктік балапанын 
сатып алуға жəне жұмыртқа бағытындағы финалдық нысандағы асыл 
тұқымды тəуліктік балапанын сатып алуға жұмсалған шығындарын 
арзандату, сүтті жəне сүтті-етті тұқымдардың асыл тұқымды тұқымдық 
бұқаларының сатып алынған бір жынысты жəне қос жынысты 
ұрығының құнын арзандату – ағымдағы жылғы 25 қаңтардан 20 
желтоқсанға дейін;

5) ірі қара малдың, шошқалардың аналық басымен селекциялық 
жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу – ағымдағы жылғы 25 қаңтардан 
20 желтоқсанға дейін.

20 қаңтардан бастап 20 желтоқсанына дейінгі мерзімде мал 
шаруашылығының өнiмдiлiгi мен өнiм сапасын арттыруға, оның ішінде 
мыналарға арналған өтінім ұсынады:

сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын бордақылау 
алаңдарына бордақылау үшін өткізілген бұқашықтардың құнын 
арзандату;

сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын бордақылау 
алаңдарының бұқашықтарды бордақылау шығындарын арзандату;

ірі қара малды союмен жəне етін бастапқы өңдеумен айналысатын 
ет өңдеуші кəсіпорындардың сиыр етін дайындау құнын арзандату;

өткізілген қозылар құнын арзандату; 
құс етiн (бройлер тауығының етін, күркетауық, суда жүзетін құс 

етін), тағамдық жұмыртқа (тауық жұмыртқасы), сүт (сиырдың, биенің, 
түйенің сүті), биязы жəне жартылай биязы жүн өндіру құнын арзандату;

сүтті бағыттағы аналық мал басының азығына жұмсалған 
шығындар құнын арзандату. 

Көрсетілетін қызметті алушының жеке басын куəландыратын құжат 
туралы, заңды тұлғаны тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кəсіпкерді 
тіркеу туралы не дара кəсіпкер ретінде қызметтің басталғаны 
туралы мəліметтерді көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Порталда өтінімнің қабылдағанын растау – көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге 
арналған сұранымның қабылданғаны туралы мəртебе көрініс табады. 

Көрсетілетін қызметті алушыға «жеке кабинетіне» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметке арналған сұранымның қабылданғаны туралы 
мəртебе, сондай-ақ, мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін алу күні 
мен уақыты көрсетілген хабарлама жіберіледі.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасының Заңының 19-1-бабының 2-тармағына сəйкес мы-
надай негіздер бойынша жүзеге асырылады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алу үшін ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы; 

2) көрсетілетін қызметті алушының Қазақстан Республикасы 
Премьер –Министрінің орынбасары - Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 15 маусымдағы №256 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 17306 болып тіркелген) бекітілген Асыл тұқымды мал 
шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығының өнімділігін жəне 
өнім сапасын арттыруды субсидиялау қағидаларында белгіленген 
өлшемшарттарға сəйкес келмеуі.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) 
оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтерді 
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым тиісті көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына беріледі.

Шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
12-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша жазбаша нысанда 
почтамен немесе көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
жұмыс күндері қолма-қол беріледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (бар болса), 

тегі, почталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, 

шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті 
алушы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымды қабылдағанын шағымды 
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөнін, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орнын көрсете отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс 
нөмірі мен күні) растайды.

Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскерінің əрекет-
теріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай 
байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондары арқылы 
алуға болады. 

Портал арқылы электрондық арыз жіберілген кезде, көрсетілетін 
қызметті алушыға порталдағы «жеке кабинетінен» арыз туралы 
ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің 
арызды өңдеуі (шағымның жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны 
туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) 
барысында жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс 
күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді 
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жіберіледі не 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер 
көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады немесе сотқа жүгінеді.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету 

ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

12. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) Министрліктің www.mоа.gov.kz интернет-ресурсында; 
2) көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында;
3) egov.kz порталында орналастырылған.
13. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету 

тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ, мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері бойынша бірыңғай байланыс орталығы 
арқылы алу мүмкіндігі бар.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама 
қызметтерінің байланыс телефондары www.mоа.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
бойынша бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды,
мал шаруашылығы Өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды 

субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

Субсидия алуға арналған өтінімді қарастыру нəтижелері 
туралы 20 ___ жылғы «___» _________№_____ 

хабарлама

Тауар өндірушінің атауы_________________________________
                (аты, əкесінің аты (жеке басын
       куəландыратын құжатта бар болса) тегі
Жүгінудің мақсаты ______________________________________
   (субсидияланатын бағыт)
Жүгіну күні 20 ___ жылғы «_____» _________________________
Шешімі _______________________________________________
______________________________________________________

Ауыл шаруашылығы бөлімінің/Ауыл шаруашылығы басқармасының 
басшысы  _____________________________________

                      (аты, əкесінің аты (бар болса) тегі) 
_______________________________________________________
(ауыл шаруашылығы бөлімі/ауыл шаруашылығы басқармасы 
басшысының электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылады)

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал 
шаруашылығы Өнімінің өнімділігі мен сапасын арттыруды 

субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымша

 1-нысан

________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

 Отандық жəне шетелдік шаруашылықтардан сатып алынған 
асыл тұқымды немесе таза тұқымды ірі қара мал, етті 

бағыттағы асыл тұқымды тұқымдық бұқалар, асыл тұқымды 
тұқымдық қошқар, өнімді бағыттағы асыл тұқымды тұқымдық 
айғыр, асыл тұқымды тұқымдық түйе, асыл тұқымды жəне 
таза тұқымды шошқалардың аналық басы, асыл тұқымды 

ешкілердің аналық басы, етті бағыттағы құстардың ата-енелік/
ата-тектік нысандағы асыл тұқымды тəуліктік балапаны жəне 
жұмыртқа бағытындағы құстардың финалдық нысандағы 

асыл тұқымды тəуліктік балапаны (қажетті бағытты 
қалдырыңыз) үшін субсидиялар алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі:_______________________
Өтінім қалыптастырылған  күн: _____________

1. Тауар өндірушінің (сатып алушының) атауы: __________________
________________________________________________________

(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса)
тегі/заңды тұлғаның атауы)

2. Тауар өндірушінің (сатып алушының) мекенжайы:______________
________________________________________________________
                (облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №) 
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі
______________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін)
4. 20__ жылы нақты сатып алынған асыл тұқымды өнім (материал): 
1) түрі: _______________________________________________
            (ірі қара мал/қой/ешкі/айғыр/шошқа/түйе)
______________________________________________________
тəуліктік балапандар
2) тұқым (кросс), өнімділік бағыты: ___________________________
______________________________________________________
3) жыныстық-жас тобы, жасы (отандық малдар үшін – сату сəтіндегі, 

импорттық мал үшін – оларды сатушыда карантинге қою сəтіндегі):
________________________________________________________
4) сатушы туралы деректер (елі, сатушының атауы, орналасқан 

жері): ___________________________________________________

Сатып алынған асыл тұқымды өнім (материал) бойынша статистика
Мал шаруашылығы

Сатып 
алынған 
мал 
басы

Субсидиялау 
нормативі, 

теңге

Өтеуге 
жататын 
сома

Сүтті жəне сүтті-етті тұқымдардың асыл тұқымды аналық басы
Отандық мал басы, барлығы
Аустралия, АҚШ, Канада жəне 
Еуропа елдерінен əкелінгені 
ТМД елдерінен əкелінгені

Етті тұқымдардың асыл тұқымды жəне
таза тұқымды аналық басы

Шетелдік мал басы, барлығы
Етті тұқымды асыл тұқымды бұқа

Отандық  мал басы, барлығы
ЖИЫНЫ:

Қой шаруашылығы/ешкі шаруашылығы
Сатып 
алынған 
мал 
басы

Субсидиялау 
нормативі, 
теңге

Өтеуге 
жататын 
сома

Тұқымдық қошқарлар
Асыл тұқымды ешкілер
ЖИЫНЫ:

Жылқы шаруашылығы
Сатып 
алынған 
мал 
басы

Субсидиялау 
нормативі, 
теңге

Өтеуге 
жататын 
сома

Асыл тұқымды айғырлар
ЖИЫНЫ:

Түйе шаруашылығы
Сатып 
алынған 
мал 
басы

Субсидиялау 
нормативі, 
теңге

Өтеуге 
жататын 
сома

Тұқымдық түйелер

ЖИЫНЫ:
Шошқа шаруашылығы

Сатып 
алынған
жануар-
лар 
басы

Субсидиялау 
нормативі, 
теңге

Өтеуге 
жататын 
сома

Шетелдік асыл тұқымды жəне 
таза тұқымды аналық бас
ЖИЫНЫ:

Құс шаруашылығы
Сатып 
алынған 
құстың 
басы

Субсидиялау 
нормативі, 
теңге

Өтеуге 
жататын 
сома

Етті құс шаруашылығы
Отандық жəне шетелдік 
шаруашылықтардан ата-
енелік/ата-тектік нысандағы 
етті бағыттағы асыл тұқымды 
тəуліктік балапан сатып алу 

Жұмыртқалы құс шаруашылығы
Республикалық палатада 
тіркелген  құс фабрикасында 
алынған финалдық нысандағы 
асыл тұқымды тəуліктік бала-
пан сатып алу
ЖИЫНЫ:

№ Деректер көзі Қажетті 
мəліметтер

Дерек-
тер

1 2 3 4
1. Асыл тұқымды немесе таза 

тұқымды жануарларды, асыл 
тұқымды құс шаруашылығы 
өнімдерін сатып алу-сату/лизинг 
шарты

Шарт (тар) нөмірі 

Жасалған күн
Бас саны
Шарт бойынша 
сомасы, теңге

2. Асыл тұқымды жəне таза 
тұқымды жануарлар, асыл 
тұқымды құс шаруашылығы 
өнімін сатып алу-сату шарты 
бойынша толық төлем 
жасалғанын жəне/немесе 
төлемнің кейінге қалдырылғанын 
растайтын төлем құжаттары

Құжат (тар) атауы

Барлық төленген 
сома, теңге

3. Асыл тұқымды жəне/немесе таза 
тұқымды ірі қара мал сатып алу-  
сату/лизинг шарты (субсидиялар 
арнайы шотқа аударылған 
жағдайда )

Шарт (тар) нөмірі
Жасалған күн
Бас саны
Шарт бойынша 
сомасы, теңге

4. Қаржы институтының арнайы 
шоттың бар екендігі тура-
лы анықтамасы (субсидия-
лар арнайы шотқа аударылған 
жағдайда)

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе 
почта опера торы-
ның деректе-
мелері: 
Банктің немесе 
почта операто-
рының атауы:
БСК
БСН
Кбе

5. Асыл тұқымды жануарлардың, 
асыл тұқымды тəуліктік 
балапандардың  асыл тұқымдық 
куəлігі (сертификаттар) 

Куəлік (тер) нөмірі
ЖСН/партия 
нөмірі
Берілген күні 

6. Жануарларды жəне/немесе 
құстарды қабылдау-беру актісі 
(субсидиялар арнайы шотқа 
аударылған жағдайда
толтырылмайды)

Акт нөмірі
Күні 
Бас саны

7. Сатушыда карантинге қою жəне 
карантиннен алу актісі (шетел-
ден сатып алынған жағдайда)

Акт (лер)  нөмірі
Карантинге қою 
күн (дер) і
Карантиннен алу 
күн (дер) і
Бас саны

8. Құсты торда немесе еденде 
күтіп-бағуға арналған 
технологиялық жабдықтың 
болуын растайтын құжаттар

Құжат (тар) атауы 
Нөмірі жəне күні 
(бар болса) 

9. Екінші деңгейдегі банктiң немесе 
Ұлттық почта операторының 
ағымдағы шоттың бар-жоғы 
туралы анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе 
Банктің немесе 
почта операто-
ры ның деректе-
мелері:
Банктің немесе 
почта операторы-
ның атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңна масына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Сатып алынған асыл тұқымды жəне таза тұқымды жануарларды 
мақсатты пайдалануды қамтамасыз етуге жəне табиғи кемудің 
зоотехникалық нормасы шеңберінде сатып алынған бастардың 
өсімін молайту үшін:

1) аналық басты – кемінде екі жыл;
2) өзіндік аналық бас үшін сатып алынған асыл тұқымды бұқаларды 

– кем дегенде екі шағылыстыру кезеңінде; 
3) қоғамдық жəне тауарлық табындарда тұқымдық түрлендіру 

мақсатында кейіннен жалға беру үшін сатып алынған асыл тұқымды 
тұқымдық бұқаларды – кем дегенде бір шағылыстыру кезеңінде;

4) асыл тұқымды  тұқымдықтарды (қошқарлар, айғырлар, буралар) 
– кем дегенде екі шағылыстыру кезеңінде пайдалануға міндеттенемін. 

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

2-нысан
______________ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

 Табынның өсімін молайтуға пайдаланылатын асыл тұқымды 
тұқымдық бұқаларды күтіп-бағу үшін субсидиялар алуға 

арналған өтінім

Өтінім нөмірі:____________
Өтінім қалыптастырылған күн: ___________

1. Тауар өндірушінің атауы _______________________________
   (жеке тұлғаның аты, əкесінің аты
                                             (бар болса), тегі/заңды тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің мекенжайы:_____________________________
                                                      (облыс, аудан, қала/ауыл/көше,
    үйдің №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі: 
______________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін)
4. Асыл тұқымды тұқымдық бұқалардың саны _____________бас
5.Субсидиялау нормативі _______теңге
6. Өтелетін сома ______________ теңге 

Тауарлық/қоғамдық табындарда шағылыстыру үшін пайдаланы-
латын тұқымдық бұқалар

Тұқымдық бұқа туралы 
мəліметтер

Тұқымдық бұқаны 
пайдалану
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№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Дерек-
тер

1 2 3 4
1. Жеке қосалқы 

шаруашылықтардың 
мал басынан 
қалыптастырылған 
қоғамдық табынға асыл 
тұқымды тұқымдық 
бұқаларды бекітіп 
беру жəне пайдалану 
бойынша елді 
мекеннің тұрғындары 
жиынының шешімі (əр 
табын бойынша, тек 
қоғамдық табындар үшін 
толтырылады)

Елді мекен атауы
Жиын өткізілген күн
Еркін шағылыстыруға 
қатыстыруға 
жоспарланған аналық 
бас саны, бас
Асыл тұқымды тұқымдық 
бұқалар саны, бас
Асыл тұқымды 
тұқымдық бұқалардың 
бірдейлендіру нөмірлері
Тұқымы 
Республикалық 
палатадағы тіркеу нөмірі
Бұқа (лар) иесінің атауы

2. 1000 мал орнынан ба-
сталатын бордақылау 
алаңы мен шаруашылық 
арасындағы табынға 
етті тұқымдардың асыл 
тұқымды тұқымдық 
бұқаларын бекітіп беру 
жəне пайдалану (жал-
дау) жөніндегі шарт (тек 
тауарлық табындар үшін 
толтырылады) 

Шарт (тар) нөмірі 

Жасалған күні

Еркін шағылыстыруға 
қатыстыруға 
жоспарланған аналық 
саны, бас 
Асыл тұқымды тұқымдық 
бұқалар саны, бас 
Асыл тұқымды 
тұқымдық бұқалардың 
бірдейлендіру нөмірі 
Асыл тұқымды тұқымдық 
бұқа тұқымы
Республикалық 
палатадағы тіркеу нөмірі 

3. Екінші деңгейдегі банктiң 
немесе Ұлттық почта 
операторының ағымдағы 
шоттың бар-жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе 
Банктің немесе по-
чта операторының 
деректемелері: 
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН 
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

 3-нысан
____________________

ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі

Тауарлық отардың өсімін молайтуға пайдаланылатын асыл 
тұқымды тұқымдық қошқарларды күтіп-бағу үшін субсидиялар 

алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі:____________
Өтінім қалыптастырылған күн: ___________

1. Тауар өндірушінің атауы _______________________________
                             (жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
           тегі/заңды тұлғаның атауы)
2. Тауар өндірушінің мекенжайы:__________________________
______________________________________________________
               (облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі: ______

_________________________________________________________
                                    (жеке/заңды тұлға үшін)
4. Асыл тұқымды тұқымдық қошқарлардың саны ___________бас
5.Субсидиялау нормативі _______теңге
6. Өтелетін сома ______________ теңге 

Тауарлық отардың өсімін молайту үшін пайдаланылатын тұқымдық 
қошқарлар

Тұқымдық қошқар туралы
мəліметтер

Тұқымдық қошқарды
пайдалану
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№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Дерек-
тер

1 2 3 4
1. Оператор 

мен қожалық 
арасындағы 
асыл тұқымды 
тұқымдық 
қошқарларды 
отарға бекітіп 
беру жəне 
пайдалану 
(жалдау) 
шарты 

Шарт (тар) нөмірі
Жасалған күні
Еркін шағылыстыруға қатыстыруға 
жоспарланған аналық бас саны, бас
Асыл тұқымды тұқымдық қошқарлар 
саны, бас
Асыл тұқымды тұқымдық 
қошқарлардың бірдейлендіру 
нөмір(лер)і
Асыл тұқымды тұқымдық қошқардың 
тұқымы 
Республикалық палатадағы тіркеу 
нөмірі

2. Екінші 
деңгейдегі 
банктiң немесе 
Ұлттық почта 
операторының 
ағымдағы 
шоттың бар-
жоғы туралы 
анықтамасы 

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе 
Банктің немесе почта операторының 
деректемелері: 
Банктің немесе почта операторының 
атауы:
БСК
БСН 
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

4-нысан

____________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Шаруа (фермер) қожалықтарында жəне ауыл шаруашылығы 
кооперативтерінде сүтті жəне сүтті-етті тұқымдардың 

асыл тұқымды тұқымдық бұқаларының ұрығымен ірі қара 
малдың аналық басын, сондай-ақ қойдың аналық басын 
қолдан ұрықтандыру жөніндегі қызметтерді көрсететін 
асыл тұқымдық жəне дистрибьютерлік орталықтардың 

субсидиялар алуға арналған өтінімі

Өтінім нөмірі ___________________
Өтінім қалыптастырылған күн ___________

1. Асыл тұқымдық немесе дистрибьютерлік орталықтың атауы  
______________________________________________________
2. Бизнес сəйкестендіру нөмірі
______________________________________________________
3. Заңды мекенжайы: ____________________________________
______________________________________________________
      (облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
4. Жануар түрі____________
5. Ұрықтандырылған аналық бас саны __________ бас
6. Субсидиялау нормативі ______________________теңге 
7. Өтелетін сома _______________________ теңге

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Дерек-
тер

1 2 3 4
1. Ірі қара малдың/қойдың 

аналық басын қолдан 
ұрықтандыру бойынша 
қызметтер көрсету 
жөніндегі шарт

Шарт нөмірі
Жасалған күні

2. Отандық асыл тұқымдық 
орталықтың тұқымдық 
бұқаларының ұрығын 
өткізу  жөніндегі 
дистрибьютерлік шарт 
(бар болса)

Шарт нөмірі
Жасалған күні

3. Қойдың аналық басын 
ұрықтандыру актісі 

Акт нөмірі жəне күні
Ұрықтандырылған мал 
басының саны, бас
Ауылдық округ атауы 
жəне ұрықтандыру жөнін-
дегі маманның аты, əке-
сінің аты (бар болса), тегі

4. Ұрықтандырылған ірі 
қара малдың аналық 
басын ұрықтандыру 
жəне буаздыққа зерттеп-
қарау актісі

Акт нөмірі жəне күні
Ұрықтандырылған мал 
басының саны, бас
Ұрықтандырылған буаз 
мал басының саны, бас
Ауылдық округ атауы 
жəне ұрықтандырушы-
техниктің аты, əкесінің 
аты (бар болса), тегі

5. Екінші деңгейдегі 
банктiң немесе Ұлттық 
почта операторының 
ағымдағы шоттың 
бар-жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе 
почта операторының 
деректемелері:
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

  Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

5-нысан 

_________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Тұқымдық түрлендірумен қамтылған ірі қара малдың аналық 
басымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмысты 

жүргізуге субсидиялар алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі __________
 Өтінім қалыптастырылған күн ____________

1. Тауар өндірушінің атауы: ______________________________
2.Тауар өндірушінің мекенжайы: __________________________
                                                                       (облыс, аудан,
                            қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі ______

_________________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін) 
4. Тұқымдық түрлендіруді жүргізу бойынша статистика:
1) Аналық бас:_________________ бас
2) Етті тұқымдардың асыл тұқымды бұқалары:_____________ бас
3) Тұқымдық бұқаға жүктеме: ______________ бас
4) Субсидиялауға жататын барлық аналық бас: ___________ бас
5) Субсидиялау нормативі ________________ теңге
6) Өтелетін сома _______________ теңге

(Жалғасы. Басы 15-бетте) 
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(Соңы 18-бетте) 

Тұқымдық түрлендіруде пайдаланылатын тұқымдық бұқалар:

Тұқымдық бұқа туралы мəліметтер Тұқымдық 
бұқаны пай-
далану

Сатып алу 
туралы 

мəліметтер
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Тұқымдық түрлендірумен қамтылған аналық мал басы
ЖСН Жасы, ай Шаруашылықта тіркелген күні

1 2 3

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер
1 2 3 4

1.

Жайылымдардың барын 
растайтын құжат - тауар-
лық шаруашылықтар үшін

Жайылым ауданы, гектар

Мемлекеттік жерді 
пайдалану актісінің 
№ мен берілген 
күні

2.

Жайылымдардың 
барын растайтын құжат 
- ауыл шаруашылығы 
кооперативтері үшін

Жайылымды 
басқару жоспарын 
бекіту бойынша 
аудандық мəслихат 
шешімінің 
қабылданған күні 
жəне №
Мал жаюға 
бөлінген жайылым 
алаңы, гектар

3.

Екінші деңгейдегі банктiң 
немесе Ұлттық почта 
операторының ағымдағы 
шоттың бар-жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе 
почта операторы-
ның деректемелері: 
Банктің немесе 
почта операторы-
ның атауы:
БСК
БСН
Кбе

 Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Субсидияланған аналық мал басының жыл бойы сақталуын 
қамтамасыз етуге (табиғи кему нормаларының шегінде өлім-жітімді 
қоспағанда) міндеттенемін, сақталуын қамтамасыз ете алмаған 
жағдайда, алынған субсидияларды қайтаруға міндеттенемін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

6-нысан

_____________ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Етті тұқымды ірі қара малдың асыл тұқымды аналық басымен 
селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмысты жүргізуге 

субсидиялар алуға арналған өтінім 

Өтінім нөмірі __________
 Өтінім қалыптастырылған күн ____________

1. Тауар өндірушінің атауы:___________________________________
2. Тауар өндірушінің мекенжайы: __________________________
                                                                     (облыс, аудан,
         қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі ________
_______________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін) 
Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс  жүргізу бойынша 

статистика:
4. Субсидиялауға жататын барлық  аналық бас:________________ 

бас 
5. Субсидиялау нормативі ________________ теңге
6. Өтелетін сома _______________ теңге
Бірінші санатты асыл тұқымды тұқымдық бұқалар туралы мəлімет-

тер (табынның өсімін асыл тұқымды тұқымдық бұқалармен молайтқан 
жағдайда толтырылады)

Тұқымдық бұқа туралы мəліметтер
ЖСН жасы, ай тұқымы Республикалық палатадағы 

тіркеу нөмірі
1 2 3 4

Асыл тұқымды аналық бас туралы мəліметтер
ЖСН жасы, 

ай
тұқымы Республикалық 

палатадағы 
тіркеу нөмірі

Ұрықтандыру күні 
(қолдан ұрықтан ды-
рыл ған жағдайда 
толтырылады)

1 2 3 4 5

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер
1 2 3 4

1. Екінші деңгейдегі 
банктiң немесе 
Ұлттық почта 
операторының 
ағымдағы шоттың 
бар-жоғы туралы 
анықтамасы  

ЖСН/БСН
ЖСК 
Кбе
Банктің немесе почта 
операторының реквизиттері: 
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Субсидияланған аналық мал басының жыл бойы сақталуын 
қамта масыз етуге (табиғи кему нормаларының шегінде өлім-жітімді 
қоспағанда) міндеттенемін, сақталуын қамтамасыз ете алмаған 
жағдайда, алынған субсидияларды қайтаруға міндеттенемін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

7-нысан 

______________ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Қойлардың асыл тұқымды аналық басымен селекциялық 
жəне асыл тұқымдық жұмысты жүргізуге субсидиялар алуға 

арналған өтінім 

Өтінім нөмірі _______________
 Өтінім қалыптастырылған күн ____________

1. Тауар өндірушінің атауы:___________________________________
______________________________________________________

2. Тауар өндірушінің мекенжайы: __________________________
    (облыс, аудан,
         қала/ауыл/көше, үйдің №)

3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі ________
______________________________________________________
         (жеке/заңды тұлға үшін) _________________________

4. Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізу бойынша 
статистика:  

Бағыттың атауы
Еркін 

шағылыс-
тырғанда

Қолдан 
ұрықтан-
дырғанда

  Қойлардың асыл тұқымды аналық 
басымен селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс 

   Барлық аналық бас (12 айдан бастап), 
бас:
   Қанағаттандыратын аналық бас 
(12 айдан бастап), бас:
   Асыл тұқымды тұқымдық қошқарлар, бас:
   Тұқымдық қошқарларға арналған жүктеме, 
бас:

                            
Субсидиялау нормативі ________________ теңге
Өтелетін сома _______________ теңге

Асыл тұқымды аналық мал басымен бірге пайдалану кезіндегі асыл 
тұқымды тұқымдық қошқарлар туралы мəліметтер

ЖСН жасы, ай тұқымы
     1 2 3

Селекциялық жəне тұқымдық жұмысқа қатысатын қойлардың 
аналық басының тізімі*

ЖСН ЖСН ЖСН ЖСН ЖСН
     1 2 3 4 5

 * кесте тек жануарлардың сəйкестендіру нөмірлері жөніндегі 
ақпаратты қамтиды; кестеде келтірілген қойлар селекциялық жəне 
асыл тұқымдық жұмысқа өтінімді қалыптастыру мерзімінен бастап 
қатысады, нөмірлер ұлғаю тəртібімен сұрыпталған

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер
    1 2 3 4

    1. Ауыл шаруашылығы 
жануарларын қолдан 
ұрықтандыруды жүргізу 
үшін пайдаланылатын 
арнайы технологиялық 
жабдықтардың болуын 
растайтын құжат немесе 
қойлардың аналық басын 
қолдан ұрықтандыруды 
жүргізуге асыл тұқымдық 
жəне дистрибьютерлік ор-
та лықпен жасасқан шарт

Құжаттың (тардың) 
атауы
Нөмірі мен мерзімі 
(бар  болса)
Қолда бар жабдықтың 
атауы немесе шарт 
жасасқан асыл 
тұқымдық жəне 
дистрибьютерлік 
орталықтың атауы 

    2. Екінші деңгейдегі банктiң 
немесе Ұлттық почта 
операторының ағымдағы 
шоттың бар-жоғы туралы 
анықтамасы  

ЖСН/БСН
ЖСК 
Кбе
Банктің немесе по-
чта операторының 
деректемелері:
Банктің немесе 
поч та операторының 
атауы:
БСК
БСН
Кбе

  Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Субсидияланған аналық мал басының жыл бойы сақталуын 
қамта масыз етуге (табиғи кему нормаларының шегінде өлім-жітімді 
қоспағанда) міндеттенемін, сақталуын қамтамасыз ете алмаған 
жағдайда, алынған субсидияларды қайтаруға міндеттенемін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

8-нысан

 ______________ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Қойлардың тауарлық аналық басымен
селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге 

субсидиялар алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі _______________
 Өтінім қалыптастырылған күн ____________

1. Тауар өндірушінің атауы _______________________________
______________________________________________________
2. Тауар өндірушінің мекенжайы: __________________________
______________________________________________________
                (облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі ________
_______________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін) 
4. Тұқымдық түрлендіру жүргізу бойынша статистика:  

Бағыттың атауы Еркін шағы-
лыстырғанда

Қолдан ұрық-
тандырғанда

  Қойлардың аналық басымен селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс
   Барлық аналық бас, бас:
   Қанағаттандыратын аналық бас, 
бас:
   Асыл тұқымды тұқымдық 
қошқарлар, бас:
   Тұқымдық қошқарларға жүктеме, 
бас:

    
1) Субсидиялау нормативі ________________ теңге
2) Өтелетін сомасы _______________ теңге

  Шаруашылықта қолданылатын тұқымдық қошқарлар:
Тұқымдық қошқар 
туралы мəліметтер

Тұқымдық 
қошқарды 
пайдалану

Сатып алу туралы 
мəліметтер

       ЖСН жасы, 
ай

тұқымы басталуы, 
күні

кезең, 
маусым

түскен 
күні

сатушының 
атауы

       1 2 3 4 5 7 8

Тұқымдық түрлендіруге қатысатын қойдың аналық басының тізімі*
     ЖСН ЖСН ЖСН ЖСН ЖСН

     1 2 3 4 5

* кесте тек жануарлардың сəйкестендіру нөмірлері жөніндегі 
ақпаратты қамтиды, кестеде келтірілген қойлар тұқымдық түрлендіруге 
өтінімді қалыптастыру мерзімінен бастап қатысады, нөмірлер ұлғаю 
тəртібімен сұрыпталған
№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер
    1 2 3 4

    1. Ауыл шаруашылығы 
жануарларын қолдан 
ұрықтандыруды жүргізу 
үшін пайдаланылатын 
арнайы технологиялық 
жабдықтардың болуын 
растайтын құжат немесе 
қойлардың аналық басын 
қолдан ұрықтандыруды 
жүргізуге асыл тұқымдық 
жəне дистрибьютерлік 
орталықпен жасасқан шарт

Құжаттың (тардың) 
атауы
Нөмірі мен мерзімі 
(бар болса)
Қолда бар жабдық 
атауы немесе шарт 
жасасқан асыл 
тұқымдық жəне 
дистрибьютерлік 
орталық атауы

    2. Екінші деңгейдегі банктiң 
немесе Ұлттық почта 
операторының ағымдағы 
шоттың бар-жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе 
почта операторының 
деректемелері:
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Субсидияланған аналық мал басының жыл бойы сақталуын 
қамтамасыз етуге (табиғи кему нормаларының шегінде өлім-жітімді 

қоспағанда) міндеттенемін, сақталуын қамтамасыз ете алмаған 
жағдайда, алынған субсидияларды қайтаруға міндеттенемін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

9-нысан

______________ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Маралдардың (бұғылардың) аналық басымен селекциялық 
жəне асыл тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға 

арналған өтінім

Өтінім нөмірі __________________
 Өтінім қалыптастырылған күн ____________

1. Тауар өндірушінің атауы: ______________________________
2.Тауар өндірушінің мекенжайы:_____________________________ 
                                       (облыс, аудан,қала/ауыл/көше, үйдің №) 
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі ________
______________________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін) __________________________________ 
4. Ұрғашылардың басы бойынша статистика: 
1) ұрғашылар:______________________ бас  
2) субсидиялау нормативі____________________________теңге 
3) өтелетін сома_____________________теңге 

Тұқымдық маралдар (бұғылар) туралы мəліметтер

Республикалық палата 
берген тіркеу нөмірі

түгендеу нөмірі лақап аты жасы, ай

    1 2 3 4

Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмысқа қатысатын 
маралдардың аналық басының тізімі*
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1 2 3 4 5

*кесте тек Республикалық палата берген тіркеу нөмірі бар 
ақпаратты қамтиды;

 кестеде келтірілген маралдардың аналық басы селекциялық жəне 
асыл тұқымдық жұмысқа өтінімді қалыптастырған күннен бастап 
қатысады, нөмірлер ұлғаю тəртібімен сұрыпталған

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер
    1 2 3 4

    1. Екінші 
деңгейдегі 
банктiң немесе 
Ұлттық пошта 
операторының 
ағымдағы 
шоттың бар-
жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
Кбе
Банктің немесе почта 
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
ЖСК
БСН
Кбе

     Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Субсидияланған аналық бастың жыл бойы сақталуын қамтамасыз 
етуге (табиғи кему нормаларының шегінде өлім-жітімді қоспағанда) 
міндеттенемін, сақталуын қамтамасыз ете алмаған жағдайда, алынған 
субсидияларды қайтаруға міндеттенемін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

10-нысан

 ______________ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Балара ұясымен селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс 
жүргізуге субсидиялар алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі ____________________ 
Өтінім қалыптастырылған күн_______________

1. Тауар өндірушінің атауы: ______________________________ 
2.Тауар өндірушінің мекенжайы: __________________________
       (облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №) 
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі _______
______________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін) 
_____________________________________________________ 
4. Балара ұясының саны __________ 
1) Субсидиялау нормативі ____________________теңге 
2) Өтелетін сома _______________ теңге

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер
    1 2 3 4

    1. Екінші 
деңгейдегі 
банктiң немесе 
Ұлттық пошта 
операторының 
ағымдағы 
шоттың бар-
жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
Кбе
Банкінің немесе почта 
операторының деректемелері:
Банкінің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

     Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

11-нысан
____________________

ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Шошқалардың аналық басымен селекциялық жəне  асыл 
тұқымдық жұмыс жүргізуге субсидиялар алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі ____________________
Өтінім қалыптастырылған күн _______________

1. Тауарөндірушінің атауы:_________________________________ 
2. Тауар өндірушінің мекенжайы: __________________________
                      (облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі________
______________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін) 
Селекциялық-асыл тұқымдық жұмыс  жүргізу бойынша статистика:
4. Субсидиялауға жататын барлық аналық бас: _________ бас 
5. Субсидиялау нормативі ________________ теңге
6. Өтелетін сома _______________ теңге

Асыл тұқымды тұқымдық жануарлар туралы мəліметтер

Тұқымдық еркек шошқа тура-
лы мəліметтер

Тұқымдық ер-
кек шошқаны 
пайдалану

Сатып алу туралы 
мəліметтер (сатып 
алынған жағдайда 
толтырылады)

Ж
СН

жа
сы

, а
й

тұ
қы

мы

Республикалық 
палатадағы 
тіркеу нөмірі

баста-
луы, 
күні

кезең, 
мау-
сым

түскен 
күні

сатушының 
атауы 

1 2 3 4 5 6 7 8

 Аналық  бас туралы мəліметтер:
ЖСН жасы, ай тұқымы

1 2 3

  
№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер
1 2 3 4

1. Екінші 
деңгейдегі 
банктiң немесе 
Ұлттық пошта 
операторының 
ағымдағы 
шоттың бар-
жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта 
операторының деректемелері:
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Субсидияланған аналық мал басының жыл бойы сақталуын 
қамтамасыз етуге (табиғи кему нормаларының шегінде өлім-жітімді 
қоспағанда) міндеттенемін, сақталуын қамтамасыз ете алмаған 
жағдайда, алынған субсидияларды қайтаруға міндеттенемін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

12-нысан
 ___________________

ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Сүтті жəне сүтті-етті тұқымды асыл тұқымды бұқалардың бір 
жынысты немесе қос жынысты ұрығының тұқымын сатып алу 

үшін субсидиялар алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі ____________________
Өтінім қалыптастырылған күн _______________

1. Тауар өндірушінің (сатып алушының) атауы:______________
______________________________________________________

(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы) 

2. Тауар өндірушінің (сатып алушының) мекенжайы: __________
______________________________________________________
                (облыс, аудан, қала/ауыл, көше, үйдің №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі ______

_________________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін) 
4. Аналық бас:_________________ бас
5. Қажеттілік нормасы (бір басқа екі доза есебімен):__________ 

доза
6. Нақты сатып алынған тұқымдар: ____ доза
1) тұқымы  ___________
2) облыс, шығарған ел: ___________________
3) сатушы туралы мəлімет (ел, жеткізуші компанияның атауы):
_____________________________________________________

7. Субсидиялауға жататыны, _____________________ доза

Сатып алынған асыл тұқымды өнім (материал) бойынша статисти-
ка: 
Ұрықтың түрі Сатып алынған 

дозалар
Субсидиялау 

нормативі, теңге
Өтеуге жата-
тын сома

бір жынысты
қос жынысты
Жиыны:

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер
1 2 3 4

1. Ұрық сатып алу-
сату шарты

Шарттың (тардың ) нөмірі
Шарт жасалған күн
Дозалар саны
Шарт  бойынша сома, теңге

2. Асыл тұқымды 
материалға 
берілген асыл 
тұқымды куəлік 
(сертификат)

Куəліктің (тердің) нөмірі
Берілген күні

3. Екінші деңгейдегі 
банктiң немесе 
Ұлттық пошта 
операторының 
ағымдағы шоттың 
бар-жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе почта 
операторының деректемелері: 
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

13-нысан
____________________

ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

  Эмбриондарды телу бойынша көрсетілетін қызметтерді 
субсидиялауға арналған өтінім 

Өтінім нөмірі ____________________
Өтінім қалыптастырылған күн _______________

1. Тауар өндірушінің атауы:
______________________________________________________

(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы) 

2. Тауар өндірушінің мекенжайы: __________________________
_________________________________________________________

               (облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі ______

_________________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін) 
4. Аналық бас:_________________ бас
5. Ұрықтандырылған аналық бас саны: _____________ бас
6. Субсидиялау нормативі ________________ теңге
7. Өтелетін сома _______________ теңге

Эмбриондарды телу нəтижесінде алынған бұзаулар туралы 
мəлімет:

Эмбриондарды телу 
нəтижесінде алынған 

бұзаулар саны

Субсидиялау 
нормативі, теңге

Өтеуге жататын 
сома, теңге

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер

1 2 3 4
1. Ірі қара малдың 

аналық басына 
эмбриондарды телу 
бойынша қызмет 
көрсету шарты

Шарт нөмірі
Жасалған күні

2. Телу жəне ірі қара 
малдың аналық басын 
буаздыққа зерттеп-
қарау актісі

Акт нөмері жəне күні
Эмбриондар енгізілен мал 
басы саны
Буаз мал саны

3. Генетикалық бағалау 
сертификаты

Сертификаттың № жəне 
берілген күні

4. Екінші деңгейдегі 
банктiң немесе Ұлттық 
пошта операторының 
ағымдағы шоттың 
бар-жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе по-
чта операторының 
деректемелері: 
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

(Жалғасы. Басы 15-16-беттерде) 
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Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес 
мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

14-нысан

_________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Құс етiн (бройлер тауығының етін, күркетауық, суда жүзетін 
құс етін), тағамдық жұмыртқа (тауық жұмыртқасы), сүт 
(сиырдың, биенің, түйенің сүті), биязы жəне жартылай 
биязы жүн өндіру, сондай-ақ, ірі қара малды союмен 
жəне етін бастапқы өңдеумен айналысатын ет өңдеуші 

кəсіпорындардың сиыр етін дайындау құнын арзандатуға 
субсидиялар алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі ____________________
Өтінім қалыптастырылған күн _______________

1. Тауар өндірушінің атауы: 
______________________________________________________

(жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса),
тегі/заңды тұлғаның атауы)

2. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі______
______________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін)
3.Тауар өндірушінің мекенжайы:
_____________________________________________________
 (облыс, аудан, қала/ауыл/көше, үйдің №)
4. Шаруашылықтың есепке алу нөмірі (бар болса): __________
5. Өткізілген көлем (қажеттісі толтырылады): _______________

Өнім түрі

Со
ю
ме

н/
өң
де
ум

ен
 а
йн
ал
ы-

са
ты

н 
кə
сіп

ор
ын

ны
ң 
ес
еп
ке

 
ал
у 
нө
мі
рі

Ө
ні
мд

і с
ат
ып

 а
лу
ш
ы,

 б
из
не
с 

сə
йк
ес
те
нд
ір
у 
нө
мі
рі

Өлшем 
бірлігі

Ө
нд
ір
іл
ге
н/

 д
ай
ын

да
лғ
ан

 
жə

не
 ө
тк
ізі
лг
ен

 кө
ле
м,

 б
ір
лі
к

1 
бі
рл
ік 
үш

ін
 с
уб
си
ди
ял
ау

 
но
рм

ат
ив
і, 
те
ңг
е

Су
бс
ид
ия
ла
р 
жи

ын
ы,

 м
ың

 
те
ңг
е

1 2 3 4 5 6 7
Бройлер құсының 
еті 

килограмм

Күрке тауық еті килограмм
Суда жүзетін 
құстың еті

килограмм

Тағамдық 
жұмыртқа

дана

Сиыр сүті: килограмм
бағымдағы сиырла-
ры 600-ден баста-
латын ТСФ үшін
бағымдағы сиырла-
ры 400-ден баста-
латын ТСФ үшін
бағымдағы сиырла-
ры 50-ден бастала-
тын ТСФ үшін
ауыл 
шаруашылығы 
коопперативі үшін
Бие сүті килограмм
Түйе сүті килограмм
Биязы жəне жарты-
лай биязы жүн

килограмм

Сиыр еті килограмм

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Дерек-
тер

1 2 3 4
1. Өнімнің өткізілгенін 

растайтын құжаттар 
(өнімді өзінің өңдеуші 
кəсіпорындарына 
немесе цехтарына 
тапсырған жағдайда 
ұсынылмайды)

Құжат (тар) атауы
Нөмір (лер) (бар болса)
Құжатта (тарда) 
көрсетілген күн 
Өткізілген өнім көлемі 
Шарт бойынша сомасы, 
теңге

2. Өткізілген өнімге ақы 
толық төленгенін 
растайтын құжаттар 
(өнімді өзінің өңдеуші 
кəсіпорындарына 
немесе цехтарына 
берген жағдайда 
ұсынылмайды)  

Құжатта (тар) атауы
Нөмір (лер) (бар болса)
Құжатта (тарда) 
көрсетілген күн
Өткізілген өнім көлемі
Төленген сома, теңге 

3. Өнімді өткізуге 
арналған тауарлық-
көліктік жүкқұжаттардың 
тізілімі (өнімді 
өзінің өңдеуші 
кəсіпорындарына 
немесе цехтарына 
тапсырған жағдайда 
толтырылады)

Тауарлық-көліктік 
жүкқұжаттың нөмірі жəне 
күні (əрбір жүкқұжат 
бойынша көрсетіледі)
Өткізілген өнім көлемі, ки-
лограмм (əрбір жүкқұжат 
бойынша көрсетіледі)

4. Кассалық чектердің 
тізілімі (өнімді өздері 
өткізген жағдайда 
толтырылады)

Кассалық чектің нөмірі 
жəне күні (əрбір чек 
бойынша көрсетіледі)
Өткізілген өнім көлемі, ки-
лограмм (əрбір чек бойын-
ша көрсетіледі)

5. Жүннің сапасын 
бағалауды жүзеге 
асыратын зертхана 
беретін анықтама 

Анықтаманың нөмірі жəне 
берілген күні
Анықтама берген ұйымның 
атауы
Жүннің сапасы

6. Ірі қара малдың 
аналық басын 
қолдан ұрықтандыру 
бойынша қызмет 
көрсету жөніндегі шарт 
(ауыл шаруашылығы 
кооперативтеріне сүт 
өткізген жағдайда 
толтырылады)

Шарттың нөмірі
Жасалған күні 

7. Екінші деңгейдегі 
банктiң немесе Ұлттық 
пошта операторының 
ағымдағы шоттың 
бар-жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе 
почта операторының 
деректемелері:
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Мал шаруашылығы өнімі:
ірі қара малды союмен жəне оның етін өңдеумен айналысатын ет 

өңдейтін кəсіпорындарды қоспағанда, жеке жəне заңды тұлғалардан 
одан əрі сату жəне/немесе өңдеу үшін сатып алынған;

ірі қара малды союмен жəне оның етін алғашқы өңдеумен айна-
лысатын ет өңдейтін кəсіпорындар сатып алатын бұрын субси-
дия ланған мал шаруашылығы өнімін қоспағанда, өзара есептеме-
лер бойынша айырбастау арқылы өткізілген немесе бұрын 
субсидияланған;

аулаларда сойылған, сондай-ақ сою цехтарында (пункттерінде) 
жəне ет өңдейтін кəсіпорындарда алғашқы өңдеуден өтпеген өнімдер;

жануарларды лажсыздан санитариялық сою нəтижесінде, 
сондай-ақ жануарлардың белгілі бір түрі бойынша аса қауіпті жəне 
инфекциялық аурулары бойынша карантиндеуді жүзеге асыру 
кезеңінде алынған ауыл шаруашылығы жануарларының өнімі жəне 
басы;

етті құс шаруашылығының жанама өнімдері (аяқтары, бастары, 
ішкі органдары);

жұмыртқа ұнтағын өндіру үшін өткізілген жəне (немесе) тапсы-
рылған;

орамасыз өткізілген өңделген сүт болып табылмайды.
Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 

емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

15-нысан

__________________ ауданының
ауыл шаруашылығы басқармасы

Сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын 
бордақылау алаңдары үшін бұқашықтарды бордақылау

шығындарын арзандатуға субсидиялар алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі ____________________
Өтінім қалыптастырылған күн _______________

1.Тауар өндірушінің атауы:_______________________________
_____________________________________________________

(заңды тұлғаның атауы/жеке тұлғаның аты,
əкесінің аты (бар болса), тегі)

2. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі 
_______________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін)
3. Тауар өндірушінің мекенжайы: 
______________________________________________________
               (облыс, аудан, қала /ауыл, көше, үйдің №)
4. Шаруашылықтың есепке алу нөмірі  _____________________
5. Өткізілген көлем: ___________________бас

Сою/өңдеу кəсіпорындарында сойылған жағдайда:
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1 2 3 4 5 6 7
Бұқашықтарды 
бордақылау

Тірі күйінде өткізген жағдайда:
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№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Дерек-
тер

1 2 3 4
1. Өнімнің өткізілгенін 

жəне ақысы төленгенін 
растайтын құжаттар 
(өнімді өзінің  өңдеуші 
кəсіпорындарына немесе 
цехтарына тапсырған 
жағдайда ұсынылмайды)

Шарт (күні, нөмірі)
Шот-фактура (күні, нөмірі)
Төлем тапсырмасы  (күні, 
нөмірі,сомасы)
Өткізілген өнім көлемі 
Шарт бойынша сомасы, 
теңге

2. Жануарларды сою актісі Акті (лер) нөмірі жəне күні
Сойылған басы саны, бас
Барлық тірідей салмағы, 
килограмм
Барлық сойыс салмағы, 
килограмм

3. Тауар өндірушіге тиесілі 
емес кəсіпорынның 
көрсетілетін қызметін 
пайдаланған кезде 
жануарларды сою 
бойынша көрсетілген 
қызметтерді (сатушыға 
немесе сатып алушыға) 
растайтын құжаттар 

Шарт (күні, нөмірі)
Шот-фактура (күні, нөмірі)
Төлем тапсырмасы  (күні, 
нөмірі,сомасы)
Өткізілген өнім көлемі 

4. Өнімді өткізуге арналған 
тауарлық-көліктік 
жүкқұжаттардың тізілімі 
(өнімді өзінің өңдеуші 
кəсіпорындарына немесе 
цехтарына тапсырған 
жағдайда толтырылады)

Тауарлық-көліктік 
жүкқұжаттың нөмірі жəне 
күні (əрбір жүкқұжат 
бойынша көрсетіледі)
Өткізілген өнім көлемі, ки-
лограмм (əрбір жүкқұжат 
бойынша көрсетіледі)

5. Екінші деңгейдегі банктiң 
немесе Ұлттық пошта 
операторының ағымдағы 
шоттың бар-жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе 
почта операторының 
деректемелері:
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

16-нысан

__________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Сыйымдылығы бір уақытта кемінде 1000 бас болатын 
бордақылау алаңдарына бордақылауға өткізілген бұқашықтар 

құнын арзандату үшін субсидиялар алуға арналған
өтінім

Өтінім нөмірі ____________________
Өтінім қалыптастырылған күн _______________

1. Тауар өндірушінің атауы:___________________________________ 
2. Тауар өндірушінің мекенжайы: __________________________
______________________________________________________
                   (облыс, аудан, қала/ауыл, көше, үй №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі______
______________________________________________________
(жеке/заңды тұлға үшін) __________________________________
4. Барлық өткізілген бұқашықтар_________________ бас
5. Бордақылау алаңының атауы, бизнес сəйкестендіру нөмірі, 

есепке алу нөмірі
6. Субсидиялау нормативі 1 килограмм тірі салмақ үшін _____теңге 
7. Өтелетін сома _______________ теңге

Бордақылау алаңына өткізілген бұқашықтар туралы мəліметтер

ЖСН Бұқашықтың 
туған күні

Өткізген 
кездегі 
жасы, ай

Өткізген кездегі 
тірі салмағы, 
килограмм 

Сатылған 
күні

1 2 3 4 5

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер
1 2 3 4

1. Бордақылау 
алаңына 
бұқашықтарды 
сатып алу-сату  
шарты
 

Шарттың (тардың ) нөмірі 
жəне күні
Өткізілген бұқашықтар саны, 
бас
1 килограмм тірі салмақтың 
құны, теңге
Шарт бойынша барлық сома, 
теңге

2. Бұқашықтарды 
бордақылау 
алаңына 
қабылдау-
тапсыру актісі

Акті нөмірі жəне күні
Бұқашықтар саны, бас

3. Екінші 
деңгейдегі 
банктiң немесе 
Ұлттық пошта 
операторының 
ағымдағы 
шоттың бар-
жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе по-
чта операторының 
деректемелері: 
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

17-нысан

_________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Қозыларды өткізгені үшін субсидиялар алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі ____________________
Өтінім қалыптастырылған күн _______________

1. Тауар өндірушінің атауы:_______________________________
______________________________________________________
2. Тауар өндірушінің мекенжайы: __________________________
______________________________________________________
              (облыс, аудан, қала/ауыл, көше, үйдің №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі ______

_________________________________________________________
  (жеке/заңды тұлға үшін) 
4. Барлық өткізілгені _________________бас
5. Субсидиялау нормативі ________________ теңге
6. Өтелетін сома _______________ теңге
Өткізілген қозылар туралы мəліметтер:
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Сатып алушы туралы 
мəліметтер (ет 

комбинатына немесе 
бордақылау алаңына 
өткізілген жағдайда 
толтырылады)

Ет комбинатының/
бордақылау 

алаңының атауы

Есепке 
алу 
нөмірі

1 2 3 4 5 6 7

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер
1 2 3 4

1. Қозыларды сатып алу-
сату  шарты

Шарт нөмірі 
Жасалған күні
Сатып алынған қозылар 
саны, бас
1 килограмм тірі 
салмақтың құны, теңге
Шарт бойынша барлық 
сома, теңге

2. Қозыларды қабылдау-
тапсыру актісі
 

Акті нөмірі жəне күні
Қозылар  саны, бас

3. Екінші деңгейдегі 
банктiң немесе Ұлттық 
пошта операторының 
ағымдағы шоттың 
бар-жоғы туралы 
анықтамасы 

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе по-
чта операторының 
деректемелері: 
Банктің немесе почта 
операторының атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

18-нысан 

_________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

 
Сүтті бағыттағы аналық бастың азығына жұмсалған 

шығындарды арзандатуға субсидиялар алуға арналған өтінім

Өтінім нөмірі ____________________
Өтінім қалыптастырылған күн _______________

1. Тауар өндірушінің атауы:___________________________________
2. Тауар өндірушінің мекенжайы: 
_______________________________________________________
 (облыс, аудан, қала/ауыл, көше, үйдің №)
3. Жеке сəйкестендіру нөмірі/бизнес сəйкестендіру нөмірі _____
______________________________________________________
                             (жеке/заңды тұлға үшін) 
4. Шаруашылықты есепке алу нөмірі_________________
5. Қолда бар аналық бас_________________ бас
6. Субсидиялау нормативі ________________ теңге
7. Өтелетін сома _______________ теңге

№ Деректер көзі Қажетті 
мəліметтер

Деректер

1 2 3 4
1. Азықтық дақылдарға жер 

учаскелерін жəне (немесе) 
шабындық (жайылымдық) 
алқаптарды (егістікті, 
шабындықты, түбегейлі 
жақсартылған жайылымдарды) 
бөлу туралы акті жəне 
(немесе) азықтарды сатып 
алуға арналған шарт 

Актінің/шарттың №
Актінің берілген 
күні/шарт 
жасалған күн
Алаң, гектар/
көлем, тонна 

2. Электрондық шаруашылық 
бойынша есепке алудан  неме-
се «Егіс қорытындылары тура-
лы есеп» 4-АШ нысанындағы 
есептен үзінді көшірме
 

Азықтық дақылдар 
себілген алаң, 
оның ішінде 
түрлері бойынша

3. Азық шығындарына анықтама-
есептеме

Жасалған күні
Азық түрі
Шығын атауы
Барлық құны, 
теңге

4. Екінші деңгейдегі банктiң 
немесе Ұлттық пошта 
операторының ағымдағы 
шоттың бар-жоғы туралы 
анықтамасы

ЖСН/БСН
ЖСК
Кбе
Банктің немесе 
почта 
операторының 
деректемелері: 
Банктің немесе по-
чта операторының 
атауы:
БСК
БСН
Кбе

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын, заңмен 
қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді,  сондай-ақ, дербес 
деректерді жəне өзге де ақпаратты сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20___жылғы «__» __________сағат 00: 00-де қол 
қойып, жіберді.

Өтінім беруші туралы ЭЦҚ-дан алынған деректер.

Асыл тұқымды мал шаруашылығын дамытуды, мал шаруашылығын 
өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды субсидиялау жөніндегі 
көрсетілетін қызметтерді оңтайландыру мақсатында субсидиялар 
алуға арналған өтінімдер нысандарына берілетін мəліметтер 
(құжаттар) тізбесін қысқарту бөлігінде өзгерістер енгізілетін болады. 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 28 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мем лекеттік тіркеудің тізіліміне №18246  болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 25 қаңтар            №33            Астана қаласы

Астық қолхаттарын тіркеушіні айқындау 
бойынша ашық конкурс өткізу қағидаларын 

бекіту туралы

«Астық туралы» 2001 жылғы 19 қаңтардағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 6-бабы 32-5) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған Астық қолхаттарын тіркеушіні айқындау 
бойынша ашық конкурс өткізу қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
10 (он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде 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 10 (он) 
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми 
жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (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 Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне 
жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
21 (жиырма бір) күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2019 жылғы 25 қаңтардағы №33 бұйрығымен бекітілген 

Астық қолхаттарын тіркеушіні айқындау бойынша ашық кон-
курс өткізу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Астық қолхаттарын тіркеушіні айқындау бойынша ашық конкурс 
өткізу қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Астық туралы» 2001 жылғы 
19 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Астық 
туралы заң) 6-бабы 32-5) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне астық 
қолхаттарын тіркеушіні (бұдан əрі – тіркеуші) айқындау бойынша ашық 
конкурс ұйымдастыру мен өткізу тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) астық қолхаттарының ақпараттық жүйесі (бұдан əрі – ақпараттық 

жүйе) – астық қолхаттары жəне оларды ұстаушылар бойынша ақпа-
раттарды сақтауға, өңдеуге, іздеуге, таратуға, тапсыруға жəне бе-
руге арналған, астық қолхаттарын ұстаушылардың мемлекеттік 
электрондық тізілімін жүргізудің автоматтандырылған жүйесі;

2) астық қолхаты – астықтың белгілі бір көлеміне құқық меншігін 
растайтын, эмиссияға жатпайтын құжатсыз құнды қағаз түріндегі 
қойма куəлігі;

3) тіркеушінің көрсетілетін қызметтерiн əлеуетті жеткiзушi (бұдан 
əрi – жеткізуші) – тіркеушіні айқындау бойынша ашық конкурсқа 
қатысатын жəне өзін тіркеуші ретінде айқындауға үміткер заңды тұлға;

4) уəкілетті орган – өз құзыреті шегінде астық нарығына қатысушы-
лардың қызметін үйлестіруді жəне реттеуді жүзеге асыратын орталық 
атқарушы орган.

2-тарау. Тіркеушіні айқындау бойынша ашық конкурсты 
айқындау тəртібі

3. Тіркеушіні айқындау үшін уəкілетті орган тіркеушіні таңдау 
жөніндегі комиссияны (бұдан əрі – комиссия) құрады.

Комиссия төрағадан, комиссия мүшелері мен хатшыдан тұрады.
Комиссияның төрағасы уəкілетті органның өкілі болып табылады.
Комиссияның құрамына Қазақстанның агроөнеркəсіптік кешен 

саласындағы қоғамдық бірлестіктері мен ұйымдарының жəне уəкілетті 
органның өкілдері кіреді. Бұл ретте, комиссия мүшелерінің жалпы саны 
тақ санды құрайды. Егер, комиссия отырысына комиссияның кемінде 
бес мүшесі қатысса, ол заңды күші бар болып табылады.

Комиссия хатшысының міндеті уəкілетті органның маманына 
жүктеледі.

4. Комиссия төрағасы:
1) комиссияның жұмысын жоспарлайды жəне қызметін басқарады;
2) комиссия  отырыстарына төрағалық етеді;
3) осы Қағидаларда көзделген өзге де функцияларды жүзеге 

асырады.
5. Комиссия хатшысы:
1) комиссия отырысының күн тəртібін қалыптастырады, комис-

сияны қажетті құжаттармен қамтамасыз етеді, комиссия отырысын 
жүргізуді ұйымдастырады;

2) жеткізушілердің ұсыныстары бар конверттерді ашу хаттамасын, 
тіркеушіні айқындау бойынша ашық конкурс қорытындылары туралы 
хаттаманы ресімдейді жəне комиссия мүшелеріне қол қойғызады;

3) жеткізушілердің ұсыныстары ашылғаннан сəттен бастап 
тіркеушіні айқындау бойынша құжаттар мен материалдардың 
сақталуын қамтамасыз етеді;

4) жеткізушілердің ұсыныстарын берудің соңғы күнінен кемінде 
күнтізбелік он бес күн бұрын уəкілетті органның интернет-ресурсын-
да тіркеушіні айқындау бойынша ашық конкурс (бұдан əрі – конкурс) 
өткізу туралы хабарлама жариялауды қамтамасыз етеді.

6. Ашық конкурсқа қатысу үшін жеткізуші осы Қағидаларға 
1-қосымшада көзделген талаптарға сəйкес болуы тиіс.

7. Жеткізушілерден ұсыныстар қабылдауды уəкiлеттi орган ха-
барлама жарияланған сəттен бастап күнтізбелік он бес күн ішінде 
жүзеге асырады.

8. Жеткізуші конкурсқа қатысу үшін ұсынатын құжаттар топтамасы 
мыналарды қамтиды:

1) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жеткізу-
шінің бірінші басшысының қолы қойылған конкурсқа қатысуға арналған 
өтініш;

2) заңды тұлға қызметін «Шағын, орта жəне ірі кəсіпкерлік 
субъектілеріне жататын заңды тұлғалардың үлгілік жарғыларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Əділет министрінің 2015 жылғы 
24 ақпандағы № 106 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10563 болып тіркелген) бекітілген 
Үлгілік жарғы (бұдан əрі – Үлгілік жарғы) негізінде жүзеге асыратын 
жағдайларды қоспағанда, заңнамада белгіленген тəртіппен бекітілген 
жарғының (бар болса) нотариалды куəландырылған көшірмесі;

3) иесі жеткізуші болып табылатын ақпараттық жүйе бойынша 
мынадай құжаттардың нотариалды куəландырылған көшірмелері:

ақпараттық жүйені өнеркəсіптік пайдалануға енгізу актісі;
ақпараттық жүйенің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігіне 

сынаудың оң нəтижесі бар сынақтар актісі;
ақпараттық жүйеге арналған бағдарламалық құжаттаманы сарап-

тау хаттамасы; 
ақпараттық жүйенің ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі 

аттестаты;
4) жеткізушіні мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлік. 

Жеткізуші қызметін Үлгілік жарғы негізінде жүзеге асыратын жағ-
дайда, жеткізушіні мемлекеттік тіркеу туралы өтініштің нотариалды 
куəландырылған көшірмесі;

5) банктің немесе банк филиалының куəлік беру күнiнiң алдындағы 
үш айдан астам созылатын жеткізуші міндеттемелерінің барлық 
түрлері бойынша мерзімі өткен берешегінің жоқтығы туралы уəкілетті 
адамның қолы қойылып, мөрі басылған, жеткізушіге қызмет көрсететін 
банктің немесе банк филиалы анықтамасының түпнұсқасы (жеткізуші 
бірнеше екінші деңгейлі банктің немесе филиалдардың, сондай-ақ 
шетелдік банктің клиенті болған жағдайда, аталған анықтама осын-
дай банктердің əрбірінен ұсынылады). Анықтама конверт ашылатын 
күннен бұрын бір айдан ерте берілмеуі тиіс;

6) конверттер ашылатын күннен бір айдан ерте емес бұрын 
берілген, «Жеке шоттарын жүргізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 27 ақпандағы 
№ 306 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 16601 болып тіркелген) бекітілген нысандар бойынша 
салықтық берешектерiнiң жəне мiндеттi зейнетақы жарналары, кəсіптік 

(Соңы. Басы 15-17-беттерде) 
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зейнетақы жарналары бойынша, міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруға арналған аударымдар жəне (немесе) жарналар жəне 
əлеуметтiк аударымдар бойынша берешегінің жоқ (бар) екендiгi ту-
ралы мəліметтер;

7) жеткізушінің өкіліне жеткізушінің бірінші басшысын қоспағанда, 
конкурсқа қатысуға арналған өтінішке қол қою құқығына өкілеттігін 
растайтын сенімхат;

8) астық нарығының қатысушылары үшін жеткізушінің көрсетілетін 
қызметтерінің бағалар прейскуранты. Тіркеуші ақпараттық жүйе пайда-
ланушыларына электрондық қызметтерді ақылы негізде, ақпараттық 
жүйені дамыту мен сүйемелдеуге арналған оның шығыстарын ескере 
отырып ұсынады. Конкурс жеңімпазының (тіркеушінің) көрсетілетін 
қызметтерінің бағалар прейскуранты оның ішкі құжатымен (жалғыз 
қатысушының шешімімен, қатысушылардың жалпы жиналысының 
хаттамасымен) бекітіледі.

9. Хабарламада көрсетілген мерзімде ұсынылған жеткізушілердің 
ұсыныстары бар конверттерді ашуды комиссия жүргізеді.

Осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жеткізуші-
лердің ұсыныстары бар конверттерді ашу хаттамасына отырысқа 
қатысқан барлық комиссия мүшелері, сондай-ақ комиссия хатшысы 
қол қояды жəне əр парағын дəйектейді.

10. Комиссияның отырысы өткен күннен кейін екі жұмыс күнінен 
кешіктірмей, уəкілетті органның интернет-ресурсында жеткізушілердің 
ұсыныстары бар конверттерді ашу хаттамалары жарияланады.

11. Жеткізушілердің ұсыныстары бар конверттер ашылған күннен 
бастап бір жұмыс күнінен кешіктірмей, комиссия хатшысы:

1) жеткізушілердің ұсыныстарын қарау бойынша комиссия 
отырысының өтетін күні мен уақытын комиссия төрағасымен келіседі;

2) жеткізушілердің ұсыныстарын қарау бойынша комиссия 
отырысының өтетін күні мен уақыты туралы комиссия мүшелері мен 
жеткізушілерді хабардар етеді;

3) жеткізушініңосы Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген талап-
тарға сəйкестігін растайтын құжаттарды комиссияның қарауына 
береді.

12. Комиссия мүшелері жеткізушінің құжаттарын қарау кезінде 
комиссия хатшысына қайтарылғанға дейін олардың сақталуын 
қамтамасыз етеді.

13. Комиссия:
1) жеткізушілердің ұсыныстарын құрайтын құжаттар топтамасын 

толықтығы мен тиісті ресімделуі тұрғысынан қарастырады;
2) құжаттардың толық тізбесін бермеген жəне (немесе) тиісінше 

ресімделмеген құжаттар ұсынған жеткізушілерді айқындайды;
3) Қағидаларға 1-қосымшада көрсетілген талаптарға сəйкес келетін 

жеткізушілерді айқындайды.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін 

атқарушының 2015 жылғы 28 шілдедегі № 4-1/699 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
12016 болып тіркелген) бекітілген Астық қолхаттарын ұстаушылардың 
мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру жəне жүргізу 
қағидаларының 3-тармағында көрсетілген ақпараттық жүйенің 
мемлекеттік жүйелермен жəне дерекқорлармен интеграциялық 
өзара іс-қимылдары бар екенін, сондай-ақ ақпараттық жүйеде астық 
қолхаттарымен операцияларды жүргізу, оның ішінде blockchain тех-
нологияларын пайдалана отырып жүргізу мүмкіндігін растау үшін 
жеткізуші ақпараттық жүйеде клиент жұмысын комиссия үшін таны-
стырады.

14. Егер, ұсыныстар беру мерзімі ішінде тек бір ғана жеткізушінің 
ұсынысы берілсе, комиссия конкурсты өткізілмеді деп таниды жəне 
комиссия конкурсты қайта өткізу туралы шешім қабылдайды.

Егер, комиссия қайта өткізілген конкурсты тек бір ғана жеткізуші 
конкурсқа жіберілуіне байланысты өткізілмеді деп таныса, жеткізуші 
ұсынған құжаттар сəйкес келген жағдайда, комиссия оны тіркеушіні 
айқындау жөніндегі оның ұсынымы туралы шешім қабылдайды. 

Конкурсқа осы бұйрыққа 1-қосымшада көрсетілген талаптарға жəне 
конкурстық құжаттама талаптарына сəйкес келетін жеткізушілердің 
өтінімдері жіберілгендіктен, конкурс өткізілді деп танылған жағдайда, 
комиссия жеткізушіні клиенттің (астық қолхатын ұстаушының, астық 
иесінің, кепіл ұстаушының, астық қабылдау кəсіпорнының жəне басқа 
да тұлғалардың) жеке шотына жылдық қызмет көрсетілгені үшін жыл 
сайынғы абоненттік төлемнің ең аз мөлшеріне сүйене отырып, ұсыным 
туралы шешім қабылдайды.

15. Комиссияның отырысы міндетті түрде аудио, бейнежазба 
құралдарының көмегімен тіркеледі. Комиссия отырысын аудио, бей-
нежазба құралдарының көмегімен тіркеуді уəкілетті орган жүзеге 
асырады. 

16. Қарастырылып отырған мəселелер бойынша комиссия 
отырысқа қатысушы өз мүшелері санының үштен екісінің көпшілік 
дауысымен шешім қабылдайды. Комиссия отырысына қатысқан жəне 
қабылданған шешіммен келіспеген комиссия мүшелері хаттамаға 
қоса тіркелетін жазбаша түрдегі ерекше пiкiрiн білдіруге құқылы, бұл 
туралы хаттамада тиісті белгі жасалады.

17. Комиссияның хаттамалық шешіміне сот тəртібімен шағымдануға 
болады. Сотқа арыз беру комиссияның хаттамалық шешімінің орын-
далуын тоқтата тұрады.

18. Осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
тіркеушіні айқындау бойынша ұсынымдар əзірлеу жөніндегі комиссия 
отырысының қорытындылары туралы хаттамаға комиссия төрағасы 
мен жиналысқа қатысушы комиссия мүшелерінің барлығы, сондай-
ақ комиссия хатшысы жеткізушілердің ұсыныстары ашылған сəттен 
бастап күнтізбелік он бес күннен кешіктірмей қол қояды жəне уəкілетті 
органға жібереді.

19. Тіркеушіні айқындау бойынша ұсынымдар əзірлеу жөніндегі 
комиссия отырысының қорытындылары туралы хаттама негізінде 
уəкілетті орган Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
Кеңсесіне Астық туралы заңның 5-бабының 4-1) тармақшасына сəйкес 
«Астық қолхаттарының тіркеушісін айқындау туралы» Қазақстан 
Республикасының Үкіметі қаулысының жобасын енгізеді.

Астық қолхаттарын тіркеушіні айқындау бойынша ашық
конкурс өткізу қағидаларына 1-қосымша

Астық қолхаттарын тіркеушінің
көрсетілетін қызметтерiн əлеуеттi жеткiзушiге қойылатын 

талаптар

1. Жеткізуші техникалық жарақталған (оның ішінде жабдық, 
бағдарламалық қамтым, байланыс арналары) болуы жəне оның 
штаттық мамандары, оның ішінде техникалық білімі, ақпараттық 
жүйелерді əзірлеу мен сүйемелдеу бойынша қажетті біліктілігі бар 
мамандары болуы тиіс.

2. Жеткізуші қызметтерді ақпараттық жүйені пайдалана отырып 
көрсетеді, ол:

1) веб-порталдық шешімге ие болады;
2) ашық бастапқы коды бар дерекқорларды басқарудың бос жүйесін 

пайдаланады;
3) ашық бастапқы коды бар бос операциялық жүйені пайдаланады;
4) ақпараттандыру туралы заңнамаға сəйкес ақпараттық жүйені 

өнеркəсіптік пайдалануға қабылдау туралы актіге ие болады;
5) ақпараттандыру туралы заңнамаға сəйкес ақпараттық жүйені 

ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігіне сынаудың оң нəтижесі 
бар актіге ие болады;

6) ақпараттандыру туралы заңнамаға сəйкес ақпараттық жүйенің 
техникалық құжаттамасы сараптамасына ие болады;

7) ақпараттандыру туралы заңнамаға сəйкес ақпараттық жүйенің 
ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сəйкестігі аттестатына ие болады;

8) ақпараттық жүйенің астық қолхаттарымен операциялар туралы 
деректерін сақтауға арналған blockchain-платформаны пайдаланады;

9) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
міндетін атқарушының 2015 жылғы 28 шілдедегі № 4-1/699 бұйры-
ғымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 12016 болып тіркелген) бекітілген Астық қолхаттарын ұстаушы-
лардың мемлекеттік электрондық тізілімін қалыптастыру жəне жүргізу 
қағидаларына сəйкес астық қолхаттарымен операциялар орындауға 
мүмкіндік береді;

10) мемлекеттік жүйелермен жəне дерекқорлармен интеграция-
ланған болады, атап айтқанда:

рұқсаттар мен хабарламалар саласындағы басшылықты жəне 
салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын мемлекеттік органмен 
– астық қолхаттарын шығара отырып, қойма қызметі бойынша 
қызметтер көрсетуге лицензиясы бар заңды тұлғаларға қатысты;

бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк саласындағы қызметтi 
реттеудi жүзеге асыратын мемлекеттiк органмен – астық қабылдау 
кəсіпорындары қаржылық есептілік депозитарийіне беретін ақпаратқа 
қатысты;

жылжымайтын мүлікті мемлекеттік тіркеу жəне мемлекеттік 
техникалық зерттеп-қарау саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асыруды жəне қызметті мемлекеттік реттеуді жүзеге асыратын 
мемлекеттік органмен – астық қабылдау кəсіпорындарына тіркелген 
жылжымайтын мүлік объектілеріне қатысты;

жер қатынастары саласындағы реттеуді жүзеге асыратын мемле-
кеттік органмен – астық қабылдау кəсіпорындарына тіркелген жер 
учаскелеріне қатысты;

заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеуді жəне филиалдар мен 
өкілдіктерді есептік тіркеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органмен 
– тізілімде тіркелген заңды тұлғаларға, филиалдар мен өкілдіктерге 
қатысты;

мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі мемлекеттік органмен – 
астық қабылдау кəсіпорындарының лицензиарларына жəне олардың 
кеңістіктік (географиялық) деректеріне қатысты;

салықтық əкімшілендіруді жүзеге асыратын мемлекеттік органмен – 
астық қабылдау кəсіпорындары жəне астық қолхаттарын ұстаушылар 
шығарған электрондық шот-фактуралар жөніндегі деректерге қатысты;

Ұлттық темір жол компаниясымен – астықты ішкі нарықта жəне 
экспортқа тасымалдау туралы мəліметтерге қатысты;

сəйкестендіру нөмірлерін қалыптастыруды жəне сəйкестендіру 
нөмірлерінің ұлттық тізілімдерін жүргізуді жүзеге асыратын мемле-
кеттік органмен – тізілімде тіркелген жеке тұлғаларға қатысты;

Қазақстан Республикасының Ұлттық куəландырушы орталығымен 
–ақпараттық жүйеде клиенттермен операциялар жүргізу кезінде 
ақпараттық жүйе қатысушыларының электрондық цифрлық қолтаңба 
пайдалануына қатысты;

екінші деңгейдегі банктің төлем жүйесімен – клиенттің операция-
ларды «төлемге қарсы жеткізу» опциясын пайдалана отырып жүзеге 
асыруы үшін;

11) техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулігіне 24 сағат/аптасына 
7 күн жұмыс істейді.

Астық қолхаттарын тіркеушіні айқындау бойынша ашық
конкурс өткізу қағидаларына 2-қосымша

нысан
________________________

(мемлекеттік орган)

Өтініш

Мені__________________________________________________
________________________________________________________ 
астық қолхаттарын тіркеушіні айқындау бойынша конкурсқа қатысуға 
жіберуді сұраймын. 

Ұсынылған құжаттарымның төлнұсқалығына жауап беремін.
Қоса беріліп отырған құжаттар:

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Мекенжайы жəне байланыс телефоны________________________
________________________________________________________

__________ ____________________________________
      (қолы)        (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

«____»_______________ 20__ ж.

Астық қолхаттарын тіркеушіні айқындау бойынша ашық
конкурс өткізу қағидаларына 3-қосымша

нысан

Астық қолхаттарын тіркеушінің көрсетілетін қызметтерін 
əлеуетті жеткізушілердің ұсыныстары бар конверттерді ашу 

туралы хаттама
________________________      _________________
          (ашу орны)                                               (уақыты мен күні)

1. Астық қолхаттарын тіркеушіні (бұдан əрі – тіркеуші) таңдау 
жөніндегі комиссия мынадай құрамда:

_____________________________________________________
(комиссия төрағасының, хатшысының жəне мүшелерінің аты, 

əкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымы көрсетіледі)
тіркеушінің көрсетілетін қызметтерін əлеуетті жеткізушілердің 

(бұдан əрі – жеткізуші) ұсыныстары бар конверттерді ашу рəсімін 
жүргізді.

2. Құжаттар топтамасын мынадай жеткізушілер берді:
_____________________________________________________
           (барлық жеткізушілердің атауы, мекен-жайы)
3. Мынадай жеткізушілердің:
_____________________________________________________

(ұсыныстар берудің соңғы мерзімі аяқталғаннан кейін ұсыныстар 
берген барлық жеткізушілердің атауы, мекенжайы көрсетіледі)
ұсыныстары____________________________________ негізінде 

ашылмай кері қайтарылды.
4. Ұсыныстар берудің соңғы мерзімі аяқталғанға дейін белгіленген 

мерзімдерде берілген мынадай жеткізушілердің:
_____________________________________________________
(ұсыныстар берудің соңғы мерзімі аяқталғанға дейін ұсыныстар 

берген барлық жеткізушілердің атауы, мекенжайы, ұсыныстардың 
берілген уақыты)

ұсыныстары ашылды жəне оның ішіндегі: ___________________
_________________________________________________________,
(ұсыныста қамтылған құжаттардың тізбесі, ұсыныстарды қайтарып 
алу жəне өзгерту туралы ақпарат, ұсынылған құжаттардың парақ 

саны көрсетіледі)
жеткізушілердің ұсыныстарын ашу кезінде қатысушылардың 

барлығына жарияланады.
5. Ұсыныстарды ашу кезінде мынадай жеткізушілер қатысты:
_____________________________________________________

(ұсыныстарды ашу кезінде қатысқан барлық жеткізушілердің атауы, 
мекенжайы, деректемелері, олардың уəкілетті өкілдерінің аты, 

əкесінің аты (бар болса), тегі)
Комиссия төрағасының, мүшелерінің жəне хатшысының аты, 

əкесінің аты (бар болса), тегі, қолы.

Астық қолхаттарын тіркеушіні айқындау бойынша ашық
конкурс өткізу қағидаларына 4-қосымша

нысан

Астық қолхаттарын тіркеушіні таңдауқорытындылары
туралы хаттама

________________________                        _______________
          (таңдау орны)                         (уақыты мен күні)

1. Астық қолхаттарын тіркеушіні (бұдан əрі – тіркеуші) таңдау 
комиссиясының құрамы:___________________________________

_____________________________________________________
(комиссия төрағасының, хатшысының жəне мүшелерінің аты, 

əкесінің аты (бар болса), тегі, лауазымы көрсетіледі)
2. Тіркеушінің көрсетілетін қызметтерін əлеуетті жеткізушілердің 

(бұдан əрі – жеткізуші) мынадай ұсыныстары жіберілді:
_____________________________________________________

(жіберу туралы хаттамаға сəйкес қатысуға жіберілген 
жеткізушілердің ұсыныстары көрсетіледі)

3. Жеткізушілердің ұсыныстары бар конверттер:
________________________________________________________

(қарау үшін соңғы мерзім аяқталғаннан кейін ұсынылуына 
байланысты ұсыныстары қабылданбаған жеткізушілердің

атаулары көрсетіледі)
4. Комиссияның қарауы үшін уақыт аяқталғанға дейін ұсыныстар 

берген мынадай қатысушылардың
_____________________________________________________
      (жеткізушілердің атауы жəне деректемелері көрсетіледі)
ұсыныстары ашылды жəне оның ішіндегі
_____________________________________________________
              (жеткізушілер берген ұсыныстар көрсетіледі)
ұсыныстар бар конверттерді ашу кезінде қатысушылардың 

барлығына жарияланды. 
5. Қабылданбаған жеткізушілердің ұсыныстары:
_____________________________________________________

(ұсыныстары қабылданбаған жеткізушілер
(олардың деректемелері), сондай-ақ қабылданбау себептері 

көрсетіледі)
Жеткізушілердің ұсыныстарын қарау нəтижелері бойынша 

Комиссия ШЕШТІ:
1) астық қолхаттарын тіркеуші ретінде
_____________________________________________________
              (жеткізуші (оның деректемелері) көрсетіледі)
тандалсын немесе астық қолхаттарын тіркеушіні таңдау: _________

_______________________________себепті өткізілмеді деп танылсын
(тиісті себебі көрсетіледі)
2) осы хаттама Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің веб-сайтында жариялансын.

Осы шешім үшін дауыс бергендер:
ЖАҚТАУШЫЛАР – _____ дауыс (комиссия мүшелерінің аты, 

əкесінің аты (бар болса), тегі);
ҚАРСЫЛАР – ________ дауыс (комиссия мүшелерінің аты, əкесінің 

аты (бар болса), тегі).

Комиссия төрағасының, мүшелерінің жəне хатшысының аты, 
əкесінің аты (бар болса), тегі, қолы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 29 қаңтарда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18249 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 28 қаңтар          №38           Астана қаласы

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 

шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 6 мамырдағы 

№ 4-2/419 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» Қазақстан Респуб-
ликасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы 
№4-2/419 бұйрығына (Нормативтiк құқықтық актiлерді мемлекеттiк 
тіркеу тізілімінде №11455 болып тіркелген, 2015 жылғы 23 шілдеде 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай 
өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Тұқым шаруашылығын дамы-
туды субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы 
бұйрыққа қосымшаға сəйкес редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу 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 тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың 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 Қазақ-
стан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүк-
телсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолда-
нысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары –

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары
 – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

 2019 жылғы 28 қаңтардағы №38 бұйрығына қосымша

 Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 6 мамырдағы № 4-2/419 бұйрығымен бекітілген 

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты»

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб-
ликасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) 
əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана, Алматы жəне 
Шымкент қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы бар 
қалалардың жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін 
қызметті беруші) көрсетеді. 

Өтінімдерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəти-
желерін беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы 
(бұдан əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі – 3 (үш) жұмыс күні.
Бұл ретте, өтпелі өтінім берген кезде мемлекеттік қызметті көрсету 

мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күнге ұлғаяды.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық 

автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – субсидияны аудару 

туралы хабарлама не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартының 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер 
бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметті беруден уəжді бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны – 
электрондық.

Көрсетілетін қызметті алушыға осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес нысандар бой-
ынша электрондық құжат нысанында мемлекеттік қызметті көрсету 
нəтижесі туралы хабарлама жолданады. Хабарлама субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінде тіркелген кезде көрсетілетін қызметті алушы 
көрсеткен электрондық почта мекенжайына жолданады.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізумен 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы 
(көрсе тілетін қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына жəне «Қазақстан 
Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 желтоқ-
сандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сəйкес дема-
лыс жəне мереке күндері жүгінген жағдайда, өтінімдерді қабылдау 
жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады).

Көрсетілетін қызметті берушінің жұмыс кестесі – Қазақстан 
Респуб ликасының еңбек заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке 
күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда, сағат 
13.00-ден 14.30-ға дейінгі түскі үзіліспен, сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін.

9. Көрсетілетін қызметті алушы порталға электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен куəландыратын электрондық құжат нысанында: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша норма бойынша нақты босатылған элиталық 
тұқымдар жəне (немесе) бірінші репродукция тұқымдары үшін субси-
дия алуға арналған өтінімді;

2) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша элиталық тұқым өсіру шаруашылығынан 
(тұқым өсіру шаруашылығынан, тұқым өткізушіден) толық құны бой-
ынша нақты сатып алынған бірінші ұрпақ будандарының тұқымдары 
(мақтаның бірінші немесе екінші репродукция тұқымдары, жеміс-жидек 
дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттері) үшін субсидиялар алуға 
арналған өтінімді;

3) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша элиталық тұқым өсіру шаруашылығынан 
(тұқым өсіру шаруашылығынан, тұқым өткізушіден) бірінші ұрпақ 
будандарының тұқымдарын (мақтаның бірінші, екінші репродук-
ция тұқымдарын, жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық 
көшеттерін) арзандатылған құны бойынша сатып алу кезінде тиесілі 
субсидияларды төлеу туралы өтпелі өтiнiмді ұсынады.

Өтінімнің (өтпелі өтінімнің) қабылданғанын субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесіндегі көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұранымның 
қабылданғаны туралы тиісті мəртебе растайды.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 19-1-бабында көзделген 
негіздер бойынша жүзеге асырылады.

3-тарау. Орталық мемлекеттік органдардың, сондай-
ақ көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның 
лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер 

көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым тиісті көрсетілетін қызметті беруші басшысының 
атына беріледі. 

Шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша почта арқылы 
жазбаша нысанда не көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
қолма-қол беріледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (бар болса), 

тегі, почталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, 

шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті алу-
шы қол қояды.

Көрсетілетін қызметті берушінің шағымды қабылдағанын шағымды 
қабылдаған адамның аты-жөні мен тегі, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс 
нөмірі жəне күні) растайды.

Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті беруші жұмыскерінің əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай бай-
ланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондары арқылы 
алуға болады. 

Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін 
қызметті алушыға порталдағы «жеке кабинетінен» арыз туралы 
ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті беруші арызды 
өңдеуі барысында (шағымның жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны 
туралы белгілер, қарау туралы немесе қараудан бас тарту туралы 
жауап) жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні 
ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қараудың нəтижелері туралы уəжді 
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жолданады не 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің са-
пасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағыммен 
жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс.

12. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы Заңының 4-бабы 1-тармағының 
6) тармақшасына сəйкес сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсетудің, оның ішінде 
электрондық нысанда көрсетілетін қызметтің ерекшеліктері 

ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) тиісті көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында;
2) Министрліктің www.mоа.gov.kz интернет-ресурсындағы 

«Мемлекеттік қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызметтерді көрсету 
орындарының мекенжайлары» кіші бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық 
қолтаңбасы болған жағдайда, мемлекеттік көрсетілетін қызметті пор-
тал арқылы электрондық нысанда алу мүмкіндігі бар.

15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету 
тəртібі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 
қызметтерінің байланыс телефондары порталда көрсетілген. Бірыңғай 
байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан
Хабарлама

Құрметті
_____________________________________________________
                               (көрсетілетін қызметті алушы)

Сіздің 20___ жылғы «__» _________ №__________ өтініміңіз бой-
ынша мемлекеттік қызмет көрсетуден ______________________ 
себепті бас тартылды. 

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан
Хабарлама

Құрметті 
_____________________________________________________
           (көрсетілетін қызметті алушы)

Сіздің 20___ жылғы «__» _________ №__________ өтініміңіз 
бойынша Сіздің №____________ шотыңызға 20___ жылғы «__» 
_________ төлем тапсырмасымен ____________ теңге көлемде 
субсидия аударылды. 

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымша

Нысан

Норма бойынша нақты босатылған элиталық тұқымдарға жəне 
(немесе) бірінші репродукция тұқымдарына субсидиялар алуға 

арналған өтiнiм 

Кімге: ___________ облысының ____________________________, 
                      (ауданның (республикалық жəне 
_____________________________________________________

облыстық маңызы бар қалалардың) жергiлiктi атқарушы 
органының толық атауы)

Кімнен: _______________________________________________
             (БСН немесе ЖСН, мекенжайы, телефон (факс) нөмірі)
________________________________ тонна көлемінде босатылған
(бірінші репродукция тұқымдарына),   элиталық тұқымдарға 
_______________________________  теңге
(осы өтінімге қосымшада (сомасы цифрлармен жəне жазбаша)
толық жазу) мөлшерінде субсидия төлеуді сұраймын.

 Екінші деңгейдегі банктегі немесе ұлттық почта операторындағы 
ағымдағы шот мəліметтері*:

ЖСН/БСН ____________________________________________
Кбе __________________________________________________
Банктің немесе почта операторының деректемелері _________
Банктің немесе почта операторының атауы ________________
БСК _________________________________________________
ЖСК _________________________________________________
БСН _________________________________________________
Кбе __________________________________________________

Ескертпе:
* аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЖСН – жеке сəйкестендiру нөмiрі;
БСН – бизнес-сəйкестендiру нөмiрі (оның ішінде шетелдік заңды 

тұлғаның), заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендiру нөмiрі жоқ болған 
жағдайда, шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің 
бизнес-сəйкестендiру нөмiрі;

БСК – банктік сəйкестендiру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендiру коды;
Кбе – бенефициар коды.

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын жəне заңмен 
қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға, сондай-ақ 
дербес деректерді жəне өзге де ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, 
шығарып алуға жəне пайдалануға келісім беремін.

Өтініш беруші 20__ жылғы «__» ________ сағат 00:00-де қол 
қойып, жіберді:

ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ-ның қойылған күні мен уақыты

Өтінімді қабылдау туралы хабарлама:
Басқарма 20__ жылғы «__» _____сағат 00:00-де қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ-ның қойылған күні мен уақыты
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Ескертпе:
* аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендiру нөмiрі (оның ішінде шетелдік заңды 

тұлғаның), заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендiру нөмiрі жоқ болған 
жағдайда, шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің 
бизнес-сəйкестендiру нөмiрі.

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 4-қосымша

Нысан

Элиталық тұқым өсіру шаруашылығынан (тұқым өсіру 
шаруашылығынан, тұқым өткізушіден) толық құны бойынша 

нақты сатып алынған бірінші ұрпақ будандарының тұқымдары 
(мақтаның бірінші немесе екінші репродукция тұқымдары, 
жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттері) 

үшін субсидиялар алуға арналған өтінім

Кімге: __________ облысының _______________________________
                    (ауданның (республикалық жəне
_____________________________________________________

 облыстық маңызы бар қалалардың) жергілікті атқарушы 
органының толық атауы)

Кімнен: _______________________________________________
              (БСН немесе ЖСН, мекенжайы, телефон (факс) нөмірі)
Сатып алынған, егіс жұмыстарын жүргізуге (бақ (жүзімдік) отыр-

ғызуға) пайдаланылған мынадай бірінші ұрпақ будандарының тұқым-
дары (мақтаның бірінші, екінші репродукция тұқымдары, жеміс-жидек 
дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттері) (керегінің астын сызу 
керек) үшін: 

_______тонна (дана) көлеміндегі _________________________үшін
            (дақыл, будан/сорт)

(Соңы. Басы 18-бетте) 

(Соңы 20-бетте) 
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_______________________________________теңге мөлшерінде; 
      (сомасы цифрлармен жəне жазбаша)
_______ тонна (дана) көлеміндегі ______________________үшін
             (дақыл, будан/сорт)
_______________________________________теңге мөлшерінде;
     (сомасы цифрлармен жəне жазбаша)
______ тонна (дана) көлеміндегі _______________________үшін
            (дақыл, будан/сорт)
____________________________________    теңге мөлшерінде
(сомасы цифрлармен жəне жазбаша)            субсидия төлеуді 
         сұраймын.

1. Екінші деңгейдегі банктегі немесе ұлттық почта операторындағы 
ағымдағы шот мəліметтері:

ЖСН/БСН_____________________________________________
Кбе __________________________________________________
Банктің жəне почта операторының деректемелері____________
Банктің жəне почта операторының атауы ___________________
БСК _________________________________________________
ЖСК _________________________________________________
БСН _________________________________________________
Кбе __________________________________________________

2. Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші (ауыл шаруашылығы 
кооперативі) мен элиталық тұқым өсіру шаруашылығы (тұқым өсіру 
шаруашылығы, тұқым өткізуші) арасындағы сатып алу-сату шартының 
мəліметтері:

БСН немесе ЖСН ______________________________________
шарт нөмірі ___________________________________________
шарттың жасалған күні __________________________________
бағасы, теңге __________________________________________
элиталық тұқым өсіру шаруашылығының (тұқым өсіру шаруашы-

лығының, тұқым өткізушінің) атауы жəне БСН-сы ________________
элиталық тұқым өсіру шаруашылығы (тұқым өсіру шаруа шы лығы, 

тұқым өткізуші) орналасқан жердің мекенжайы ________________ 
дақыл атауы __________________________________________
тұқым көлемі, тонна (дана) ______________________________
төлеу мерзімі__________________________________________
межелі (босату) пункті __________________________________

3. Бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын (мақтаның бірінші, 
екінші репродукция тұқымдарын, жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің 
элиталық көшеттерін) сатып алуға жұмсалған шығындарды (өтінім 
берген сəтте) растайтын төлем құжаттарының, шот-фактуралардың 
жəне бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын (мақтаның бірінші, 
екінші репродукция тұқымдарын, жеміс-жидек дақылдары мен 
жүзімнің элиталық көшеттерін) жеткізу туралы жүкқұжаттың (актінің) 
мəліметтері:

төлем құжатының нөмірі ________________________________
төлем құжатының берілген күні ___________________________
шот-фактура нөмірі _____________________________________
берілген күні __________________________________________
тауарлық-көліктік жүкқұжаттың нөмірі ______________________
(шетелдік өндіріс тұқымдары (көшеттері) үшін)
______________________________________________________
қабылдау-тапсыру актісінің нөмірі
(отандық өндіріс тұқымдары (көшеттері) үшін) 
______________________________________________________

4. Тауарларға арналған кедендік декларацияның (бірінші ұрпақ 
будандарының тұқымдарын (мақтаның бірінші, екінші репродукция 
тұқымдарын немесе жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық 
көшеттерін) Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден 
сатып алған жағдайда) мəліметтері:

декларацияның нөмірі __________________________
берілген күні __________________________________________
дақылдың атауы _______________________________________
көлемі, тонна (дана) ____________________________________
бағасы, теңге _________________________________________
өткізу құны, барлығы ___________________________________
шетелдік тұқымдарды (көшеттерді) өндірушінің атауы ________
шетелдік тұқымдарды (көшеттерді) өндірушінің орналасқан жерінің 

мекенжайы ______________________________________________

5. Мемлекеттік кірістер органы берген, бірінші ұрпақ будандары 
тұқымдарының (мақтаның бірінші, екінші репродукция тұқымдарының 
немесе жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттерінің) 
Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен əкелінгенін растайтын, 
құжаттың мəліметтері:

құжат нөмірі ___________________________________________
берілген күні __________________________________________
шетелдік тұқымдарды (көшеттерді) өндірушінің атауы ________
шетелдік тұқымдарды (көшеттерді) өндірушінің орналасқан жерінің 

мекенжайы ______________________________________________

6. Бірінші ұрпақ будандары тұқымдарының (мақтаның бірінші, 
екінші репродукция тұқымдарының) сорттық жəне егіс сапаларын, 
жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық көшеттерінің сорттық 
сапаларын растайтын құжат туралы мəліметтер:

құжат нөмірі ___________________________________________
берілген күні __________________________________________
кім берді _____________________________________________

7. Тауардың шығу тегі туралы сертификаттың немесе тауардың 
шығу тегі туралы декларацияның мəліметтері (бірінші ұрпақ 
будан дарының тұқымдарын (мақтаның бірінші, екінші репродук-
ция тұқымдарын, жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің элиталық 
көшеттерін) Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден 
сатып алған жағдайда):

нөмірі мен берілген күні _________________________________
тауардың атауы _______________________________________
экспорттаушы/жүк жөнелтуші ____________________________
импорттаушы/жүк алушы________________________________

8. Тиесілі субсидиялар есептемесі:

№ Дақыл 
атауы

Жер учаскенің 
кадастрлық 

нөмірі

Танаптың 
кадастрлық 

нөмірі

Танаптың 
алаңы, гектар

1 2 3 4 5
1
2

кестенің жалғасы
Себу

нормасы 
(мөлшері), 
тонна 
(дана)/
гектар

Тұқымдардың 
(көшеттердің) 
нақты көлемі, 
тонна (5-баған 
х 6-баған)

1 тонна
(дана) 

тұқымның 
(көшеттің) 
нақты 
бағасы, 
теңге

Тұқымдардың 
(көшеттердің) 
шекті бағасы, 
теңге/тонна

(дана)

Тиесілі 
субсидия 
сомасы, 
теңге 

(7-баған х 
9-баған х 

0,5)
6 7 8 9 10

Ескертпе:
* аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЖСН – жеке сəйкестендiру нөмiрі;
БСН – бизнес-сəйкестендiру нөмiрі (оның ішінде шетелдік заңды 

тұлғаның), заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендiру нөмiрі жоқ болған 
жағдайда, шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің 
бизнес-сəйкестендiру нөмiрі;

БСК – банктік сəйкестендiру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендiру коды;
Кбе – бенефициар коды.

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес 
мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын жəне заңмен 
қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға, сондай-ақ 
дербес деректерді жəне өзге де ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, 
шығарып алуға жəне пайдалануға келісім беремін.

Өтініш беруші 20__ жылғы «__» ________ сағат 00:00-де қол 
қойып, жіберді:

ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ-ның қойылған күні мен уақыты
 
Өтінімді қабылдау туралы хабарлама:
Басқарма 20__ жылғы «__» _____сағат 00:00-де қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ-ның қойылған күні мен уақыты

«Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау» мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 5-қосымша

Нысан

Элиталық тұқым өсіру шаруашылығынан (тұқым өсіру 
шаруашылығынан, тұқым өткізушіден) бірінші ұрпақ 
будандарының тұқымдарын (мақтаның бірінші, екінші 
репродукция тұқымдарын, жеміс-жидек дақылдары мен 

жүзімнің элиталық көшеттерін) арзандатылған құны бойынша 
сатып алу кезінде тиесілі субсидияларды төлеу туралы өтпелі 

өтiнiм 

Кімге: _________ облысының ______________________________ 
                                                    (ауданның (республикалық жəне 
______________________________________________________

облыстық маңызы бар қалалардың)
жергілікті атқарушы органының толық атауы)

Кімнен: _______________________________________________ 
              (БСН немесе ЖСН, мекенжайы, телефон (факс) нөмірі)

Осымен, мен, __________________________________________
                      (элиталық тұқым өсіру шаруашылығының

                  (тұқым өсіру шаруашылығының,
_____________________________________________________
  тұқым өткізушінің) атауы)
арзандатылған құны бойынша
_______ тонна (дана) көлемінде ____________________________, 
     (дақыл, будан/сорт)

_______ тонна, дана көлемінде _____________________________, 
              (дақыл, будан/сорт)
_______ тонна, дана көлемінде _____________________________, 
               (дақыл, будан/сорт)

бірінші ұрпақ будандарының тұқымдарын (мақтаның бірінші, екінші 
репродукция тұқымдарын, жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің 
элиталық көшеттерін) (керегінің астын сызу керек) сатып алу-сату 
шартын жасасқанымды мəлімдеймін жəне _____________________
_________________________________________________________

 (элиталық тұқым өсіру шаруашылығының
(тұқым өсіру шаруашылығының, 

_______________________________________________________
  тұқым өткізушінің) атауы)
нақты өткізілген бірінші ұрпақ будандарының тұқымдары (мақтаның 

бірінші, екінші репродукция тұқымдары, жеміс-жидек дақылдары мен 
жүзімнің элиталық көшеттері) бойынша мəліметтерді субсидиялауға 
арналған өтінімдердің электрондық тізіліміне енгізгеннен кейін маған 
тиесілі ________________________________ теңге мөлшеріндегі (осы 
өтінімге қосымшада (сома цифрлармен жəне жазбаша)

толық жазу) субсидияны _________________________________
                         (элиталық тұқым өсіру шаруашылығының
_______________________________________________________
      (тұқым өсіру шаруашылығының, тұқым өткізушінің) атауы)
элиталық тұқым өсіру шаруашылығына (тұқым өсіру шаруашы-

лығына, тұқым өткізушіге) аударуды сұраймын.

 Екінші деңгейдегі банктегі элиталық тұқым өсіру шаруашылығының 
(тұқым өсіру шаруашылығының, тұқым өткізушінің) ағымдағы шоты 
туралы мəліметтер:

Банктің атауы* _________________________________________
БСК _________________________________________________
ЖСК _________________________________________________
БСН _________________________________________________
Кбе __________________________________________________

Ескертпе:
* аббревиатуралардың толық жазылуы:
БСК – банктік сəйкестендiру коды;
ЖСК – жеке сəйкестендiру коды;
БСН – бизнес-сəйкестендiру нөмiрі (оның ішінде шетелдік заңды 

тұлғаның), заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендiру нөмiрі жоқ болған 
жағдайда, шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің 
бизнес-сəйкестендiру нөмiрі;

Кбе – бенефициар коды.

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес 
мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнама-
сына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын жəне заңмен 
қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға, сондай-ақ 
дербес деректерді жəне өзге де ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, 
шығарып алуға жəне пайдалануға келісім беремін.

Өтініш беруші 20__ жылғы «__» ________ сағат 00:00-де қол 
қойып, жіберді:

ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ-ның қойылған күні мен уақыты
 
Өтінімді қабылдау туралы хабарлама:
Басқарма 20__ жылғы «__» _____сағат 00:00-де қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ-ның қойылған күні мен уақыты

Өтінімге қосымша

Тиесілі субсидиялар есептемесі:
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тұқым өткізуші) 

мен ауыл 
шаруашылығы тауа-
рын өндіруші (ауыл 
шаруашылығы 
кооперативі) 

арасындағы сатып 
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мəліметтері
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нөмірі
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жасалған 
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кестенің жалғасы
Жұмсалған шығындарды (өтінім беру 

сəтіне) растайтын төлем құжаттарының, 
шот-фактуралардың, бірінші 

ұрпақ будандарының тұқымдарын 
(мақтаның бірінші, екінші репродукция 
тұқымдарын, жеміс-жидек дақылдары 
мен жүзімнің элиталық көшеттерін) 
жеткізу туралы жүкқұжаттың (актінің) 

мəліметтері 

Бірінші ұрпақ будан-
дары тұқымдарының 

(мақтаның бірінші, 
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жəне егіс сапаларын, 

жеміс-жидек дақылдары 
мен жүзімнің элиталық 
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сапаларын растайтын 

құжат туралы мəліметтер
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Ескертпе:
* аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
БСН – бизнес-сəйкестендiру нөмiрі (оның ішінде шетелдік заңды 

тұлғаның), заңды тұлғаның бизнес-сəйкестендiру нөмiрі жоқ болған 
жағдайда, шетелдік заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің 
бизнес-сəйкестендiру нөмiрі;

** жер учаскелері жоқ ауыл шаруашылығы кооперативі өтінім 
берген жағдайда, тұқым сатып алынатын ауыл шаруашылығы 
кооперативінің əр мүшесіне толтырылады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 5 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мем-
лекеттік тіркеудің тізіліміне №18262 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 8 ақпан               №57            Астана қаласы

«Акваөсіру (балық өсіру) өнімділігі мен сапасын 
арттыруды субсидиялау» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары - Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің

2018 жылғы 2 ақпандағы № 63 бұйрығына 
өзгеріс енгізу туралы»

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 
сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 1) тармақшасына 
сəйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. «Акваөсіру (балық өсіру) өнімділігі мен сапасын арттыруды 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбаса-
ры – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 
жылғы 2 ақпандағы № 63 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 

мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16693 болып тіркелген, 2018 жылғы 
10 сəуірде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Акваөсіру (балық өсіру) өнімділігі 
мен сапасын арттыруды субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты осы бұйрыққа қосымшаға жаңа редакцияда жа-
зылсын. 

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресур-
сында 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 Республикасының 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»
Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2019 жылғы 8 ақпандағы №57 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің
орынбасары –Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің 2018 жылғы 2 ақпандағы №63 бұйрығымен бекітілген

«Акваөсіру (балық өсіру) өнімділігі мен сапасын арттыруды 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Акваөсіру (балық өсіру) өнімділігі мен сапасын арттыруды суб-
сидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб-
ликасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) 
əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана, Алматы жəне 
Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінімдерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтиже-
лерін беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан 
əрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі – 2 (екі) жұмыс күні.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (ішінара 

автоматтандырылған). 
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – субсидияның аударыл-

ғаны туралы хабарлама немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер 
бойынша көрсетілетін қызметті ұсынудан уəжді бас тарту. 

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық.
Көрсетілетін қызметті алушыға осы мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1 жəне 2-қосымшаларға сəйкес электрондық 
құжат нысанында мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі туралы ха-
барлама жолданады. Бұл хабарлама субсидиялаудың ақпараттық 
жүйесіндегі көрсетілетін қызметті алушының Жеке кабинетінде 
қолжетімді болады. 

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі. 

8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізумен бай-
ланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 
13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – 
Заң) 5-бабына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс 
жəне мереке күндері жүгінген жағдайда өтінімдерді қабылдау жəне 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша акваөсіру 
(балық өсіру) өнімділігі мен өнім сапасын арттыруға субсидиялар 
алу үшін порталда өтінімді қалыптастырады жəне оны электрондық 
цифрлық қолтаңба қою арқылы тіркейді жəне куəландырады.

Өтінімнің қабылданғанын субсидиялаудың ақпараттық жүйесіндегі 
көрсетілетін қызметті алушының Жеке кабинетіндегі мемлекеттік 
қызметті көрсетуге арналған сұранымның қабылданғаны туралы тиісті 
хабарлама растайды.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға Қазақстан Респуб-
ликасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 2018 жылғы 4 қазандағы №408 
бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 17583 болып тіркелген) бекітілген Акваөсіру (балық 
өсіру шаруашылығы) өнімділігін жəне өнім сапасын арттыруды суб-
сидиялау қағидаларының 15-тармағында белгіленген талаптар негіз 
болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның 
лауазымды адамдарының, жұмыскерлерінің мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі шешімдеріне, 

əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым тиісті 
көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі.

Шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша жазбаша нысанда 
почтамен не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі 
арқылы қолма-қол беріледі.

Мыналардың: 
1) жеке тұлғаның шағымында аты, əкесінің аты (бар болса), тегі, 

почталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында атауы, почталық мекенжайы, шығыс 

нөмірі мен күні көрсетіледі. Шағымға көрсетілетін қызметті алушы 
қол қоюы тиіс.

Көрсетілетін қызметті алушының шағымды қабылдағанын шағымды 
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсетіле отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс 
нөмірі мен күні) растайды.

Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті берушінің жұмыскерінің əрекет-
теріне (əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Бірыңғай 
байланыс орталығының 1414, 8-800-080-7777 телефондары арқылы 
алуға болады. 

Көрсетілетін қызметті алушыға шағымды қабылдаған адам оның 
шағымын қабылдағанын растау үшін талон береді, онда талонның 
нөмірі, күні, шағымды қабылдаған адамның тегі, шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны, шағымды қарау барысы туралы ақпаратты алуға 
болатын адамның байланыс деректері көрсетіледі. 

Шағым портал арқылы жіберілген кезде, көрсетілетін қызметті 
алушыға «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат қолжетімді бола-
ды, ол көрсетілетін қызметті берушінің арызды өңдеуі (жеткізілгені, 
тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас 
тарту туралы жауап) барысында жаңартылып отырады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс 
күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді 
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жіберіледі не 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер 
көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға 
шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле 
отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік  қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) тиісті көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында; 
2) Министрліктің www.mgov.kz интернет-ресурсындағы «Мемле-

кеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызметті 
көрсету орындарының мекенжайлары» кіші бөлімінде орналасқан.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету 
тəртібі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде 
Бірыңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері бойынша анықтама 
қызметтерінің байланыс телефондары порталда көрсетілген. Бірыңғай 
байланыс орталығы: 1414, 8-800-080-7777.

«Акваөсіру (балық өсіру) өнімділігі мен сапасын арттыруды 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

1-қосымша

Нысан
Хабарлама 

Құрметті  _____________________________________________
  (көрсетілетін қызметті алушы)
Сіздің 20___ жылғы «__» _________ №__________ өтініміңіз бойын-

ша мемлекеттік қызметті көрсетуден _______________________ ___
_______________________________________ себепті бас тартылды.

«Акваөсіру (балық өсіру) өнімділігі мен сапасын арттыруды 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына

2-қосымша

Нысан
Хабарлама 

Құрметті  _____________________________________________
     (көрсетілетін қызметті алушы)
Сіздің 20___ жылғы «__» _________№__________ өтініміңіз бойын-

ша мемлекеттік қызмет көрсетілді жəне Сіздің №__________ есептік 
шотыңызға 20___ жылғы «__» __________ төлем тапсырмасымен  
_________ теңге мөлшерінде субсидия сомасы аударылғанын ха-
барлаймыз.

Акваөсіру (балық өсіру) өнімділігі мен сапасын арттыруды 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

3-қосымша

Нысан
Акваөсіру (балық өсіру) өнімділігі мен

өнім сапасын арттыруға субсидиялар алуға арналған өтінім

(кімге) ____________________________________ басқармасына 
                 (облыстың, республикалық маңызы
                          бар қаланың, астананың)
(кімнен)_______________________________________________
     (заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның аты,
  əкесінің аты (бар болса), тегі)

Маған мынадай балық түрлеріне:___________________________
______________________ килограмм көлемінде сатып алынған 

азық үшiн _________________________________теңге мөлшерінде
                (сома санмен жəне жазбаша) субсидия төлеуді сұраймын.
  
1. Өтінім беруші туралы мəлімет.
Заңды тұлға үшін:
атауы ________________________________________________;
БСН (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның, ол жоқ болған 

жағдайда филиалдың (өкілдіктің) БСН-сы) ____________________
__________________;

басшысының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі _____________;
мекенжайы: ___________________________________________;
телефон (факс) нөмірі: __________________________________;
Жеке тұлға үшін:
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі _________________________;
ЖСН _________________________________________________;
жеке басын куəландыратын құжат: 
нөмірі ________________________________________________;
кім берді ______________________________________________;
берілген күні ___________________________________________;
мекенжайы: ___________________________________________;
телефон (факс) нөмірі: __________________________________;
Дара кəсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама – 

жеке тұлға үшін:
орналасқан жері________________________________________;
хабардар еткен күн _____________________________________;
2. Екінші деңгейлі банктегі тауар өндірушінің ағымдағы шотының 

мəліметтері:
ЖСН/БСН _____________________________________________;
Кбе __________________________________________________;
Банктің деректемелері __________________________________;
Банктің атауы __________________________________________;
БСК __________________________________________________;
ЖСК _________________________________________________;
БСН __________________________________________________;
Кбе __________________________________________________;
3. Балықтың қайдан ауланғаны туралы анықтамадан алынған 

мəліметтер:
нөмірі жəне берілген күні ________________________________;
балықтардың түрі ______________________________________;
өсірілген балықтың көлемі _______________________________;
4. Түрлері Құрып кету қаупі төнген жабайы фауна мен флора 

түрлерімен халықаралық сауда туралы конвенцияның І жəне (не-
месе) ІІ қосымшаларына енгізілген балықтардың бекіре тұқымдас 
түрлерін қолдан өсіру жөніндегі қызмет туралы əкімшілік органда 
тіркелуді растау:

нөмірі жəне берілген күні_________________________________;
хабарлама нөмірі _______________________________________;
5. Акваөсіру (балық өсіру) өнімін өткізуге арналған шот-фактуралар 

туралы мəліметтер:
№ шот- фак-

тураның 
нөмірі

шот- фак-
тураның 
күні

акваөсіру 
(балық 
өсіру) 
өнімінің 
атауы

өткізілген 
өнімнің 
көлемі, 
килограмм

сатып 
алушының 
ЖСН/БСН-
сы жəне 
атауы  

1 2 3 4 5 6
1
2
3

6. Тауар өндіруші мен азық сатушы арасындағы сату-сатып алу 
шарттары туралы мəліметтер:
№ азық сату-

шының 
ЖСН/
БСН-сы   

азық 
сату-
шының 
атауы

шарт 
нөмірі

шарт 
жасал-
ған 
күн

азық 
ата-
уы

құны, 
теңге

азықтың 
көлемі, 

килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8
1
2
3

7. Азық сатып алуға жұмсалған шығындарды растайтын шот-
фактуралар туралы мəліметтер:
№ шот-

фактура-
ның нөмірі

шот-
фактура-
ның күні

азықтың 
атауы

сатып 
алынған 

азық көлемі, 
килограмм

сатып 
алынған 

азықтың құны,  
теңге

1 2 3 4 5 6
1
2
3

8. Тиесілі субсидиялар есептемесі: 
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Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын жəне заңмен 
қорғалатын құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға, сондай-ақ 
дербес деректерді жəне өзге ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, 
шығарып алуға жəне пайдалануға келісім беремін.

Өтінім беруші 20__ жылғы «__» _____ сағат 00:00-де қол қойып, 
жіберді:

ЭЦҚ-дан алынған деректер*_________________________________ 
ЭЦҚ қойылған күні мен уақыты*_______________________________

Өтінімнің қабылданғаны туралы хабарлама:
Басқарма 20__ жылғы «__» _____ сағат 00:00-де қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер*_________________________________ 
ЭЦҚ қойылған күні мен уақыты*________________________________

Аббревиатуралардың толық жазылуы: 
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;  
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
БСК – банктік сəйкестендіру коды;   
БСН – бизнес сəйкестендіру нөмірі;  
ҚҚС – қосылған құн салығы;
Кбе –  бенефициар коды;
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 15 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мем-
лекеттік тіркеудің тізіліміне №18310 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 19-бетте) 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 7 ақпан           №54          Астана қаласы

«Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су 
беру қызметтерінің құнын субсидиялау» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы

Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 6-4/1072 

бұйрығына өзгеріс енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру қызмет-

терінің құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің  2015 жылғы 8 желтоқсандағы № 6-4/1072 бұйрығына 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
12933 болып тіркелген, 2018 жылғы 11 ақпанда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ауыл шаруашылығы тауарын 
өндірушілерге су беру қызметтерінің құнын субсидиялау» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандарты осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің  
Су ресурстары комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық 
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберілуін;

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

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
ми нистрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз 
етсін.

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

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

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2019 жылғы №54 бұйрығына қосымша
 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 8 желтоқсандағы №6-4/1072 бұйрығымен бекітілген

«Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру 
қызметтерінің құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін

қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер

1. «Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру қызмет-
терінің құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан 
əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Респуб-
ликасы Ауыл шаруашылығы министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) 
əзірледі. 

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана, Алматы жəне 
Шымкент қалаларының жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінімдерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтиже-
лерін беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан  
əрі – веб-портал) арқылы жүзеге асырылады. 

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі

4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі: 3 (үш) жұмыс күні ішінде. 
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толығымен 

автоматттандырылған).
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – осы мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан бой-
ынша субсидиялар алуға арналған өтінімді қарастыру нəтижелері 
туралы хабарлама немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер 
бойынша мем лекеттік қызметті көрсетуден бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық.
Хабарлама көрсетілетін қызметті алушы субсидиялаудың ақпарат-

тық жүйесінде тіркелген кезде көрсеткен электрондық почтаның ме-
кенжайына жолданады. 

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі

8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге бай-
ланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 
13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сəйкес 
жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері 
жүгінген жағдайда, өтінімдерді қабылдау немесе мемлекеттік қызметті 
көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы порталға көрсетілетін қызметті 
алушының электрондық цифрлық қолтаңбамен куəландырылған 
электрондық құжат нысанында осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартына 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша су беру жөніндегі 
көрсетілетін қызметтерге субсидиялар алуға арналған өтінімді 
ұсынады. 

Порталда өтінімнің қабылдағанын растау - көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге 
арналған сұранымның қабылданғаны туралы мəртебе көрінеді. 

10. Көрсетілетін қызметті берушілер мынадай негіздер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алу үшін ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік 
қызметті көрсету үшін қажетті ұсынылған деректер мен мəліметтердің 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 
жылғы 30 маусымдағы  № 6-3/597 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12714 болып тіркелген) 
бекітілген Ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлерге су беру бой-
ынша көрсетілетін қызметтердің құнын субсидиялау қағидаларында 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі. 

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) 
оның лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 

(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) оның лауазымды 
адамдарының мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері бойын-
ша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану: шағым 
тиісті көрсетілетін қызметті берушінің басшысының атына беріледі. 

Шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
13-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша жазбаша нысан-
да почтамен немесе жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесі арқылы қолма-қол беріледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында оның тегі, аты, əкесінің аты (бар бол-

са), почталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, 

шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Шағымға көрсетілетін қызметті 
алушы қол қоюы тиіс.

Шағымның қабылдағанын шағымды қабылдаған адамның тегі мен 
аты-жөні, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орны көрсетіле 
отырып, оның тіркелуі (мөртаңба, кіріс нөмірі мен күні) растайды. 

Шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 1414, 
8-800-080-7777 телефондары арқылы алуға болады. 

Портал арқылы электрондық шағым жолдаған кезде көрсетілетін 
қызметті алушыға порталдағы «жеке кабинетінен» арыз туралы 
ақпарат қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің 
арызды өңдеуі барысында (шағымның жеткізілгені, тіркелгені, 
орындалғаны туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту ту-
ралы жауап) жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін 
қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс 
күні ішінде қаралуы тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді 
жауап көрсетілетін қызметті алушыға почта арқылы жіберіледі не 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің са-
пасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағыммен 
жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс.

12. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерімен келіспеген 
жағ дайда, көрсетілетін қызметті алушы «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 4-бабы  1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес сотқа 
жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық 
нысанда көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету 

ерекшеліктері ескеріле отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) тиісті көрсетілетін қызметті берушінің интернет-ресурсында;
2) Министрліктің www.mоа.gov.kz интернет-ресурсындағы 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік 
қызметтерді көрсету орындарының мекенжайлары» деген кіші 
бөлімінде орналастырылған.

14. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету 
тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.

15. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 
қызметтерінің байланыс телефондары www.mоа.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген. Бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8-800-
080-7777.

«Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру 
қызметтерінің құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан

Субсидиялар алуға арналған өтінімді қарау нəтижелері туралы 
№ _____ хабарлама

20 ____ жылғы « ___ » _________ 

______________________________________________________
                                 (көрсетілетін қызметті алушы)
Жүгіну мақсаты ________________________________________
                  (субсидияланатын бағыт)

Жүгінген күні 20 ____ жылғы «____» _______________ 

Шешім:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

«Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге су беру 
қызметтерінің құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына 2-қосымша

Нысан

Облыстың (Астана, Алматы, Шымкет 
қалаларының) Ауыл шаруашылығы 

басқармасының басшысы 
______________________________
(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)

20 __ жылдың ____________ айы үшін су беру жөніндегі 
көрсетілетін қызметтерге субсидиялар алуға арналған өтінім

1. Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші
_____________________________________________________
                (атауы) 
2. Орналасқан жері: ____________________________________ 
               (облыс, аудан, кент, көше) 
3. Өтінім беруші туралы мəліметтер:

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Деректер 
1. Заңды тұлға үшін 

– мемлекеттік 
тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы 
анықтама

тіркеу нөмірі
мемлекеттік тіркелген күні
кім берді
бизнес-сəйкестендіру нөмірі 
(БСН) 

2. Жеке тұлға үшін 
– жеке басын 
куəландыратын 
құжат

жеке басын куəландыратын 
құжат нөмірі
жеке сəйкестендіру нөмірі 
(ЖСН)
кім берді
берілген күні

3. Жеке тұлға үшін 
– дара кəсіпкер 
ретінде қызметінің 
басталғаны тура-
лы хабарлама

тіркелген күні
кім берді
берілген күні
жеке сəйкестендіру нөмірі 
(ЖСН)

4. Өтінім берушіге 
жер пайдалану не-
месе жекеменшік 
құқығында тиесілі 
жер учаскесіне 
сəйкестендіруші 
жəне (немесе) 
құқық белгілеуші 
құжат

кадастрлық нөмірі
барлық алаңы, гектар 
оның ішінде суармалы жерлер
нысаналы мақсаты
сəйкестендіруші құжаттың 
нөмірі жəне берілген күні, кім 
берді
жер учаскесі иесінің немесе 
жер пайдаланушының атауы

5. Су көзі су көзінің атауы (өзен, бұлақ, 
суландыру жүйесі, су таратқыш, 
су бөлгіш) 
су берушінің тарифі (теңгемен)
су берушімен жасалған су 
беру жөніндегі көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну туралы 
жасалған шарттың нөмірі жəне 
күні

6. Өңдеп 
өсірілетін ауыл 
шаруашылығы 
дақылдарының 
түрлері бойынша 
суаратын суды 
тұтыну көлемі

егілетін дақыл
егіс алаңы, гектар
суландыру нормасы (бір 
гектарға текше метр)
су тұтыну көлемі (мың текше 
метр)
суару тəсілі

7. Ағымдағы 
шотының бар-
жоғы туралы 
ақпарат

банктің немесе Ұлттық почта 
операторының деректемелері: 
банктің немесе Ұлттық почта 
операторының атауы:
бизнес-сəйкестендіру коды 
(БСК)
корреспонденттейтін шот (К/Ш)
бизнес-сəйкестендіру нөмірі 
(БСН)
Бенефициар коды (Кбе)

8. Алынған суара-
тын суға бастапқы 
төлем құжаттары

төлем сомасы, теңге 
төленген суаратын судың 
көлемі, мың м3 (текше метр) 

су берушінің заңды мекенжайы
нөмірі 
берілген күні

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс 
емес мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын.

Өтінім беруші 20__ жылғы «__» ________ сағат 00:00-де қол 
қойып, жіберді:

ЭЦҚ-дан алынған деректер
ЭЦҚ-ның қойылған күні мен уақыты

Өтінімнің қабылданғаны туралы хабарлама:
Облыс басқармасы 20__ жылғы «__» ________ сағат 00:00-де 

қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер
ЭЦҚ-ның қойылған күні мен уақыты

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 12 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мем-
лекеттік тіркеудің тізіліміне №18292 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 11 ақпан              №59            Астана қаласы

2019 жылдың 15 ақпаны мен 2020 жылдың
15 ақпаны аралығында жануарлар дүниесі 
объектілерін алып қою лимиттерін бекіту 

туралы

«Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту жəне пайдалану ту-
ралы» 2004 жылғы 9 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
9-бабы 1-тармағының 55) тармақшасына сəйкес, БҰЙЫРАМЫН:

1. Осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес балық шаруашылығы су 
айдындарында балық жəне басқа су жануарларын 2019 жылдың 15 
ақпаны мен 2020 жылдың 15 ақпаны аралығында аулаудың лимиттері 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Орман шаруашылығы жəне жануарлар дүниесі комитеті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жəне «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн 

ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспасөз басылымдарына ресми 
жариялауға жіберілуін;

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

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

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін қолда-
нысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары –
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің

2019 жылғы 11 ақпандағы №59 бұйрығына қосымша

Балық шаруашылығы су айдындарында балық жəне басқа су 
жануарларын2019 жылдың 15 ақпанымен

2020 жылдың 15 ақпаны аралығында аулаудың лимиттері

1-тарау. Халықаралық жəне республикалық маңызы бар балық 
шаруашылығы су айдындары

1-параграф. Жайық-Каспий бассейні
(тоннамен)

№
Балық жəне 
басқа су 
жануар-
ларының
түрлері

Су айдындарының атауы
«Ақ-Жайық» 

ерекше 
қорғалатын 

табиғи 
аумағының 
буферлік 
аймағын 

қоса алғанда, 
Жайық 

өзенісағалық 
кеңістігімен

Қи
ға
ш

 ө
зе
ні

 с
ағ
ал

ы
қ 
ке
ңі
ст
ігі
ме

н

Ка
сп
ий

 те
ңі
зі
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ғы

Ат
ы
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у 

об
лы
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ег
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де
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с 
 Қ
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ақ
ст
ан

 
об

лы
сы

 ш
ег
ін
де

1 2 3 4 5 6 7
1 Бекірелер, 

оның ішінде:
4,63

4,63
2 Қортпа 1,8**** - - -
3 Шоқыр 2,09**** - - -
4 Орыс бекіресі 0,6**** - - -
5 Пілмай 0,06**** - - -
6 Сүйрік 0,08**** - - -
7 Күтім - - - 0,12*** 0,12
8 Ірі балықтар, 

оның ішінде:
1062,194 00,636 968,352 3605,041 5636,223

9 Көксерке 353,854 0,05 19,455 528,749 902,108
10 Сазан 188,38 0,26 94,447 1318,292 1601,379
11 Ақмарқа 381,114 0,146 0,2 515,0 896,46
12 Жайын 82,686 0,12 502,421 843,0 1428,227
13 Шортан 55,84 - 351,829 400,0 807,669
14 Беріш 0,12***** 0,06 - - 0,18
15 Дөңмандай 0,2***** - - - 0,2
16 Ұсақ балықтар, 

жергілікті 
жəне қолтық 
балықтар, 
оның ішінде:

3516,949 0,56 2747,101 3733,094 9997,704

17 Қаракөз 674,01 - 569,767 1179,094 2422,871
1 2 3 4 5 6 7

18 Табан 2584,691 0,12 1359,352 1787,0 5731,163
19 Мөңке 213,917 - 667,681 212,0 1093,598
20 Алабұға - - 26,0 96,0 122,0
21 Оңғақ - - 9,536 - 9,536
22 Қызыл қанат - - 58,06 89,0 147,06
23 Балпан - 0,19 56,705 118,0 174,895
24 Көктыран - 0,09 - - 0,09
25 Қылыш балық 44,331 0,16 - 152,0 196,491
26 Айнакөз - - - 100,0 100,0
27 Шабақтар, 

оның ішінде:
- - - 120,0 120,0

28 Кəдімгі - - - 60,0 60,0
29 Анчоус 

тəрізділер
- - - 60,0 60,0

30 Майшабақтар, 
оның ішінде:

- - - 708,0 708,0

31 Каспий 
қарынсауы

- - - 194,0 194,0

32 Бадырақ көз 
қарынсауы

- - - 344,0 344,0

33 Жұмырбасты 
қарынсау

- - - 170,0 170,0

34 Кефаль - - - 1500,0 1500,0
35 Жиыны* 4583,773 1,196 3715,453 9666,255 17966,677

2-параграф. Балқаш көлі жəне Іле өзенінің сағасы
№ Балықтардың

түрлері
Барлығы, тонна

Балқаш 
көлі

Іле өзені Іле өзені 
сағасының су 
айдындары

1 2 3 4 5
1 Табан 5214,0 1,86 9,38
2 Көксерке 624,918 0,008 7,877
3 Ақмарқа 223,753 0,005 10,636
4 Қаракөз 379,0 2,48 17,4
5 Жайын 392,0 2,61 11,53
6 Беріш 115,0 1,91 5,75
7 Сазан 388,0 0,008 7,419
8 Мөңке 134,0 0,93 3,65
9 Ақ амур - 0,94 6,02

10 Жыланбас 62,0 2,79 8,72
11 Жиыны * 7532,671 13,541 88,382

3-параграф. Алакөл көлдері жүйесі
№ Балықтардың

түрлері
Барлығы, тонна

Алакөл көлі Қошқаркөл 
көлі

Сасықкөл 
көлі

1 2 3 4 5
1 Табан 62,2 7,6 125,2
2 Алабұға 240,3 15,6 39,6
3 Мөңке 38,7 15,1 162,5
4 Көксерке 0,045 0,1***** 0,045
5 Торта - 5,2 14,5
6 Сазан 0,093 0,3****** 0,147
7 Шаян - 17,6 -
8 Жиыны * 341,338 61,5 341,992

4-параграф. Іле өзеніндегі Қапшағай су қоймасы
№ Балықтардың түрлері Барлығы, тонна
1 2 3
1 Табан 603,6
2 Көксерке 44,298
3 Сазан 26,4
4 Ақмарқа 25,843
5 Жайын 53,1
6 Ақ дөңмаңдай 35,0
7 Ақ амур 17,0
8 Қаракөз 45,0
9 Мөңке 11,6

10 Жыланбас 28,9
11 Жиыны* 890,741

5-параграф. Ертіс өзеніндегі Бұқтырма су қоймасы
№ Балықтардың түрлері Барлығы, тонна
1 2 3
1 Табан 1376,0
2 Торта 168,0
3 Алабұға 202,0
4 Көксерке 213,358
5 Шортан 143,0
6 Көкшұбар 132,0
7 Пайдабалық 76,0
8 Сазан 2,1******

9 Мөңке 1,15******
10 Аққайран 0,1******
11 Оңғақ 0,1******
12 Жиыны* 2313,808

6-параграф. Жайсанкөлі
№ Балықтардың түрлері Барлығы, тонна
1 2 3
1 Табан 5107,0
2 Торта 88,0
3 Алабұға 197,0
4 Көксерке 500,0
5 Шортан 250,0
6 Аққайран 24,0
7 Мөңке 49,0
8 Сазан 3,25******
9 Нəлім 0,05******

10 Оңғақ 0,05******
11 Жиыны* 6218,35

7-параграф. Ертіс өзеніндегі Шульба су қоймасы
№ Балықтардың түрлері Барлығы, тонна
1 2 3
1 Табан 152,0
2 Көксерке 47,65
3 Торта 170,0
4 Алабұға 82,0
5 Мөңке 9,0
6 Сазан 0,04******
7 Шортан 0,02******
8 Жиыны * 460,71

8-параграф. Ертіс өзеніндегі Өскемен су қоймасы
№ Балықтардың түрлері Барлығы, тонна
1 2 3
1 Табан 3,416
2 Торта 29,131
3 Алабұға 1,595
4 Көксерке 0,01*****
5 Мөңке 0,01*****
6 Көкшұбар 1,05******
7 Пайдабалық 0,51******
8 Жиыны * 35,722

9-параграф. Шығыс Қазақстан облысы шегіндегі Ертіс өзені
№ Балықтардың түрлері Барлығы, тонна
1 2 3
1 Табан 5,996
2 Алабұға 0,08
3 Шортан 0,04
4 Торта 11,668
5 Мөңке 0,04*****
6 Көксерке 0,06*****
7 Оңғақ 0,02*****
8 Сүйрік 0,05*****
9 Жиыны * 17,954

10-параграф. Арал (Кіші) теңізі
№ Балықтардың түрлері Барлығы, тонна
1 2 3
1 Шортан 52,0
2 Табан 2731,0
3 Ақмарқа 149,0
4 Сазан 191,0
5 Қылыш балық 204,0
1 2 3
6 Торта 2121,0
7 Көксерке 896,0
8 Түйетабан 24,0
9 Айнакөз 16,0

10 Ақ амур 8,0
11 Дөңмаңдай 12,0
12 Қызылқанат 154,0
13 Жайын 66,0
14 Жыланбас 54,0
15 Жиыны* 6678,0

11-параграф. Арал (Үлкен) теңізі

№ Балық жəне басқа су 
жануарларының

түрлері

Барлығы, тонна
Ақтөбеоблысы

шегінде
Қызылорда 
облысы
 шегінде

1 2 3 4
1 Артемия жұмыртқалары 119,95 47,36
2 Жиыны* 119,95 47,36

12-параграф. Сырдария өзені
№ Балықтардың

түрлері
Барлығы, тонна

Қызылорда 
облысы шегінде

Түркістан облысы 
шегінде

1 2 3 4
1 Сазан 1,0 14,0
2 Табан 3,8 27,0
3 Торта 2,2 31,0
4 Көксерке 1,6 23,0
5 Ақмарқа 1,4 12,0
6 Қылыш балық - 21,0
7 Мөңке - 33,0
8 Дөңмаңдай - 12,0
9 Жайын - 9,0

10 Жиыны * 10,0 182,0

13-параграф. Сырдария өзеніндегі Шардара су қоймасы
№ Балықтардың түрлері Барлығы, тонна
1 2 3
1 Мөңке 712,0
2 Сазан 187,0
3 Ақмарқа 104,0
4 Табан 253,0
5 Жайын 27,0
6 Дөңмаңдай 32,0
7 Көксерке 572,0
8 Торта 284,0
9 Қылыш балық 203,0

10 Жиыны * 2374,0

14-параграф. Есіл өзені
№

Балықтардың
түрлері

Барлығы, тонна
Ақмола облысы 

шегінде
Солтүстік Қазақстан 
облысы шегінде

1 2 3 4
1 Шортан 1,5 1,9
2 Торта 1,7 1,6
3 Алабұға 2,6 2,9
4 Табан 1,2 3,0
5 Оңғақ 0,4 0,2
6 Көксерке - 0,8
7 Нəлім - 0,8
8 Жиыны * 7,4 11,2

15-параграф. Сілеті өзені
№ Балықтардың

түрлері
Всего, тонн

Ақмола 
облысы 
шегінде

Солтүстік 
Қазақстан 
облысы 
шегінде

Павлодар 
облысы 
шегінде

1 2 3 4 5
1 Шортан 0,9 0,7 0,2
2 Торта 1,2 1,1 0,3
3 Алабұға 3,8 1,8 0,5
4 Табан 0,7 0,3 0,1
5 Оңғақ 1,4 - -
6 Тұқы - 1,1 0,3
7 Алтын мөңке - 0,7 0,2
8 Жиыны * 8,0 5,7 1,6

(Жалғасы 22-бетте) 
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16-параграф. Тобыл өзені
№ Балықтардың түрлері Барлығы, тонна
1 2 3
1 Торта 2,9
2 Табан 7,4
3 Алабұға 6,3
4 Шортан 4,8
5 Жиыны* 21,4

17-параграф. Нұра өзені
№ Балықтардың

түрлері
Барлығы, тонна

Ақмола облысы 
шегінде

Қарағанды облысы 
шегінде

1 2 3 4
1 Мөңке 8,2 5,8
2 Тұқы 0,8 0,9
3 Торта 3,6 3,8
4 Табан 2,9 3,4
1 2 3 4

5 Оңғақ 0,4 1,2
6 Шортан 4,9 4,2
7 Алабұға 2,3 3,7
8 Көксерке - 0,2
9 Жиыны * 23,3 22,7

18-параграф. Қаныш Сəтбаев атындағы канал
№ Балықтардың 

түрлері
Барлығы, тонна

Павлодар 
облысы шегінде

Қарағанды облысы 
шегінде

1 2 3 4
1 Табан 4,357 5,261
2 Көксерке 0,075 ***** 0,075 *****
3 Торта 14,786 17,856
4 Алабұға 6,905 8,233
5 Мөңке 3,907 7,425
6 Шортан 19,676 29,621
7 Оңғақ 2,421 1,693
8 Көкшұбар 0,288****** -
9 Жиыны * 52,415 70,164

(Жалғасы. Басы 21-бетте) 

2-тарау. Жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары

1-параграф. Ақмола облысы

№ Су айдындары

Ба
рл

ы
ғы

, 
то
нн

а
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Көктеке көлі 3,2 2,8 - 0,4 - - - - - - - -
2 Шелқар көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - -
3 Барсен көлі 3,2 1,0 0,1 - - 1,0 1,0 0,1 - - - -
4 Қалмақкөл көлі 3,5 3,5 - - - - - - - - - -
5 Бырғыз көлі 5,5 5,0 - 0,5 - - - - - - - -
6 Еңбек көлі 3,0 2,9 - 0,1 - - - - - - - -
7 Кенетай тоғаны 3,6 - 1,5 - - 0,5 0,6 1,0 - - - -
8 Ждановский тоғаны 4,0 2,0 - 1,0 - - - 1,0 - - - -
9  Каменный тоғаны 3,0 2,0 - 1,0 - - - - - - - -

10 Батпақкөл көлі 3,0 1,5 - 0,5 - 0,5 0,5 - - - - -
11 Жарлыкөл көлі 4,0 - - 0,1 - 3,6 0,2 0,1 - - - -
12 Арлан тоғаны 3,0 3,0 - - - - - - - - - -
13 Талдыкөл көлі 4,0 1,2 - - - 0,8 1,2 0,8 - - - -
14 Флоровский тоғаны 3,8 2,0 - 0,8 1,0 - - - - - - -
15 Қожакөл көлі 13,5 10,0 - - - - 0,5 - 3,0 - - -
16 Қаракөл көлі 6,0 6,0 - - - - - - - - - -
17 Қоржынкөл көлі 3,9 3,9 - - - - - - - - - -
18 Біртабан көлі 17,0 4,5 3,0 1,5 - 2,2 2,0 2,1 0,4 1,3 - -
19 Көктал көлі 25,0 5,5 6,5 1,5 - 2,5 3,0 3,5 0,5 2,0 - -
20 Шалқар көлі 82,0 22,0 24,2 3,0 - 6,5 8,0 9,2 0,6 8,5 - -
21 Шолақ көлі 52,0 10,3 15,5 2,0 - 5,0 7,0 7,5 0,7 4,0 - -
22 Құмдыкөл көлі 6,6 - - 1,5 - - 3,6 1,5 - - - -
23 Қоянды су қоймасы 13,8 2,0 - 2,2 0,6 3,0 3,0 - - 3,0 - -
24 Балықтыкөл көлі 6,0 5,6 - - - - 0,3 0,1 - - - -
25 Нұра өзені 3,4 0,8 0,7 0,2 - 0,9 - 0,8 - - - -
26 Терсақан өзені 3,5 0,5 - - - 0,5 1,0 0,5 1,0 - - -
27 Ший-Шалқар көлі 5,0 5,0 - - - - - - - - - -
28 Садырбай көлі 5,0 4,0 - - - 1,0 - - - - - -
29 Ұзынкөл көлі 3,0 0,5 - 1,2 - 0,8 0,5 - - - - -
30 Майбалық көлі 20,0 4,0 3,0 10,0 1,0 2,0 - - - - - -
31 Солдаткөл көлі 15,0 10,0 - 4,0 1,0 - - - - - - -
32 Астана (Вячеславское) 

су қоймасы
12,0 - 2,2 0,6 0,4 2,4 2,0 1,8 - 2,6 -

-
33 Шағалалы су қоймасы 10,0 - 1,6 1,2 - 1,5 1,7 2,0 - 2,0 - -
34 Ащысор көлі 36,7 - - - - - - - - - - 36,7
35 Тұздыкөл көлі 26,1 - - - - - - - - - - 26,1
36 Басқа су айдындары** 163,35 99,8 5,8 17,27 3,1 9,4 11,6 9,83 6,25 0,1 0,2 -
37 Жиыны* 578,65 224,3 64,1 50,57 7,1 44,1 47,7 41,83 12,45 23,5 0,2 62,8

2-параграф. Ақтөбе облысы

№ Су айдындары
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Қызылсусу қоймасы 1,5 - - - - 0,7 0,1 0,7 - - - - - -
2 Қарғалы су қоймасы 25,0 - 3,54 3,23 5,48 2,38 2,23 3,33 1,2 - - - 3,61 - -
3 Ақтөбе су қоймасы 53,2 2,5 17,4 3,3 1,6 11,3 3,8 3,1 8,7 - - - - - 1,5
4 Ащыбек су қоймасы 1,4 - - - - - 0,6 0,5 - - - 0,2 0,1 - -
5 Сазды су қоймасы 3,54 - 2,59 - 0,43 - 0,12 0,14 0,21 0,05 - - - - -
6 Ұлқаяқ өзені 2,06 - 1,16 0,38 0,12 - - 0,15 0,25 - - - - - -
7 Ор өзені 12,8 - 0,4 4,0 0,4 2,6 2,1 3,0 - - 0,3 - - - -
8 Қиыл өзені 1,895 - 0,156 0,133 0,1 - 0,156 0,4 0,093 0,4 0,239 0,218 - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 Ойыл өзені 2,286 - 1,04 0,106 0,27 - 0,22 0,1 - 0,26 - - 0,29 - -

10 Темір өзені 1,905 - 0,3 0,467 0,168 0,28 - 0,12 0,16 0,1 0,15 - 0,16 - -
11 Ілек өзені 2,672 - 0,311 - 0,3 0,124 0,53 0,84 0,1 0,28 - 0,187 - - -
12 Беляев тоғаны 0,318 - 0,218 0,1 - - - - - - - - - - -
13 Облденсаулық бөлімінің 

тоғаны
1,024 - 0,4 0,2 0,1 - 0,1 0,124 - 0,1 - - - - -

14 Соркөл, Мұғалжар ауданы 3,08 - - 0,26 0,29 0,93 0,93 0,5 - - - - 0,17 - -
15 Шалқар көлі 9,16 - 4,41 0,85 - - 0,66 1,37 0,85 - - - 0,12 - 0,9
16 Соркөлкөлі, Ырғыз ауданы 13,35 - 1,8 5,47 1,67 1,82 0,53 1,23 0,83 - - - -
17 Күтікөл көлі 8,92 - 2,7 2,76 0,73 0,83 0,14 1,24 0,52 - - - - - -
18 Тайпақкөл көлі 20,97 - 2,71 8,82 1,09 2,19 0,26 1,65 3,27 0,98 - - - - -
19 Малайдар көлі 10,45 - 2,04 4,72 0,58 0,58 0,14 1,57 0,3 0,52 - - - - -
20 Асаубай көлі 5,14 - 2,19 1,28 0,22 0,27 0,11 0,67 0,4 - - - - - -
21 Байтақкөл көлі 37,38 - 6,18 14,3 1,67 2,52 1,08 7,86 3,77 - - - - - -
22 Қармақкөл көлі 20,15 - 6,41 6,76 2,47 1,3 0,68 0,45 2,08 - - - - - -
23 Бөкенкөлкөлі 19,98 - 1,65 5,82 2,8 1,37 1,05 5,34 1,95 - - - - - -
24 Көккөл көлі 11,06 - 2,83 4,3 0,58 1,04 0,2 0,53 1,58 - - - - - -
25 Үлкен Жаркөл көлі 25,33 - 2,88 12,36 1,0 2,1 0,73 3,71 2,55 - - - - - -
26 Кіші Жаркөл көлі 9,4 - 1,54 4,06 0,58 0,64 0,11 1,22 1,25 - - - - - -
27 Қармақкөл көлі (Мамыр к.) 6,18 - 1,08 2,61 0,23 0,26 0,13 1,52 0,35 - - - - - -
28 Ойсылқара су қоймасы 6,9 - - - 1,2 - 1,6 2,5 1,5 - - - - 0,1 -
29 Кіші Қаракөл көлі 20,3 - 2,1 9,9 - 2,1 0,9 4,6 0,6 0,1 - - - - -
30 Жиыны* 337,35 2,5 68,035 96,186 24,078 35,334 19,206 48,464 32,513 2,79 0,689 0,605 4,45 0,1 2,4

3-параграф. Алматы облысы

№ Су айдындары Барлығы, 
тонна

Балық жəне басқа су жануарларының түрлері
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Михайлов көлі 8,531 1,037 0,589 0,315 1,219 0,405 0,977 1,11 - 0,385 0,42 2,074
2 Дубчункөл көлі 1,73 0,1 - 0,1 1,12 - - - - - 0,41 - -
3 Ащысу көлі 4,86 0,15 0,41 0,02 0,17 1,03 1,66 0,75 0,63 - - 0,04
4 Жиыны* 15,121 1,287 0,999 0,435 2,509 1,435 2,637 1,86 0,63 0,385 0,41 0,42 2,114

4-параграф.Жамбыл облысы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Тасөткел су 

қоймасы 25,95 9,735 6,3 4,29 5,625

2 Билікөл көлі 76,265 10,51 6,2 35,1 7,3 4,5 8 4,655
3 Ақкөл көлі 25,52 5,59 3,52 5,295 9,38 1,435 0,3
4 Теріс-

Ащыбұлақ 
су қоймасы

4,87 0,57 1,235 1,02 2,045

5 Ынталысу 
қоймасы 5,95 1,295 2,145 0,595 1,915

6 Қаракөл 
көлі 5,95 0,345 0,25 0,65 1,4 0,745 0,345 0,86 0,7 0,655

7 Асы өзені 
бассейнінің 
су айдын-
дары

21,82 2,285 3,485 1,545 8,715 0,39 1,915 0,17 0,345 1,565 1,205 0,2

8 Талас өзені 
бассейнінің 
су айдын-
дары

20,37 0,135 1,27 3,14 0,69 11,09 0,39 2,34 0,1 0,05 0,055 0,875 0,235

9 Шу өзені 
бассейнінің 
су айдын-
дары

27,555 1,21 1,58 5,775 0,305 10,93 0,41 0,97 0,04 0,05 3,35 0,37 0,385 0,35 1,81 0,035

10 Үлкен 
Қамқалы 
көлі

4,8 0,31 0,29 0,41 0,155 0,8 2,01 0,03 0,795

11 Шілік көлі 3 2,7 0,1 0,2
12 Жиыны* 227,00 2,00 33,305 33,56 48,84 58,5 1,31 6,45 1,185 2,92 17,755 0,64 0,78 2,625 4,7 0,47 4,955

5-параграф. Шығыс Қазақстан облысы
№ Водоемы Всего, тонн Виды рыб и других водных животных

торта алабұға мөңке
1 2 3 4 5 6
1 Церковка өзеніндегі № 2 тоған 0,002 0,002 - -
2 Секисовка өзеніндегі су қоймасы 0,059 0,056 0,003 -
3 Глубочанка өзеніндегі су қоймасы 0,113 0,08 0,011 0,022
4 Кукуевка өзеніндегі су қоймасы 0,002 0,002 - -
5 Красноярка өзеніндегі  су қоймасы 0,058 0,03 - 0,028
6 Маховка өзеніндегі тоған 0,029 - - 0,029
7 Ұлан өзеніндегі тоған 0,043 0,043 - -
8 Жиыны* 0,306 0,213 0,014 0,079

6-параграф. Батыс Қазақстан облысы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Соркөл көлі 7,6 - - - - - - - 4,4 0,9 - - 0,7 - 1,6 - - - -
2 Сарышығанақ 

көлі
26,1 0,8 1,5 5,5 2,1 0,5 7,0 3,5 0,7 0,7 1,5 1,0 1,3

3 Еділсор көлі 9,6 - 0,9 - - 0,3 - 0,7 2,8 2,8 - - 0,5 - 1,0 0,6 - - -
4 Солянка 

өзеніндегі су 
қоймасы

1,044 - - - - - - 0,318 - 0,263 0,152 - 0,311 - - - - - -

5 Мұратсай су 
қоймасы

4,73 - 0,1 - - - 0,2 0,1 1,7 - - - 0,1 - 0,8 0,2 - 0,03 1,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6 Пятимар 

бөгеті
36,6 - - - 4,7 - 3,5 - 0,6 10,6 - - 4,7 - - 1,8 - - 10,7

7 Үлкен Үзен 
өзені

17,36 - 0,13 - - - 1,24 0,1 4,73 2,15 - 0,1 2,67 - 0,11 0,03 - - 6,1

8 Грачи 1 өзені 4,261 - - - - - - - 0,539 2,311 0,073 - - - 1,338 - - - -
9 Грачи 2 өзені 4,152 - - - - - - 1,781 1,081 0,273 0,585 - 0,432 - - - - - -

10 Кіші Үзен 
өзені

13,7 - - - 0,3 - 1,8 0,6 3,7 0,2 - 0,2 1,0 - 0,6 0,2 0,6 - 4,5

11 Бітік су 
қоймасы

70,9 - 1,2 - 3,2 - 8,6 23,0 13,6 10,1 3,4 0,4 1,0 - - 1,4 - - 5,0

12 Дөңгелек су 
қоймасы

25,894 - - 0,281 3,424 - 1,843 0,991 9,736 4,121 0,727 3,62 0,336 0,479 - - 0,336 - -

13 Балықты 
сокрыл өзені

21,95 - 5,764 - - - - - - 4,023 0,397 3,852 5,28 - 2,634 - - - -

14 Солянка өзені 4,163 0,132 0,883 - 0,657 - 0,11 0,151 - 0,274 - 1,164 0,393 - 0,399 - - - -
15 Киров су 

қоймасы
28,9 - - 1,1 3,0 - 7,3 1,3 0,6 - 0,7 - 9,8 - - 0,3 4,8 - -

16 Глубинное 
көлі

1,51 - 0,6 0,01 - - 0,03 0,01 - 0,73 - 0,03 - - - - - 0,1 -

17 Көшім өзені 21,183 - - - 1,411 0,2 2,9 2,469 3,756 4,226 0,894 0,405 2,088 0,2 0,734 0,4 0,4 - 1,1
18 Жаңакүш су 

қоймасы
3,15 - - - 0,2 - 0,34 - 0,25 0,5 0,84 - 0,06 - 0,4 0,06 - - 0,5

19 Жиыны* 302,797 0,132 10,377 1,391 18,392 0,5 33,363 33,62 47,992 50,471 11,268 10,471 30,07 0,679 11,115 5,99 6,136 0,13 30,7

7-параграф. Қарағанды облысы

№ Су айдындары Барлығы, 
тонна

Балық жəне басқа су жануарларының түрлері
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Жартас көлі 6,8 0,3 - - - 2,5 - 1,2 0,5 2,3 - -
2 Үлкен Қарқаралы көлі 8,4 - - - - 2,6 - 2,4 1,2 2,2 - -
3 Ботақара көлі 6,8 - - - - - - 6,8 - - - -
4 Бидайық су қоймасы 3,9 - - 0,4 - - - 1,9 0,4 0,4 0,8 -
5 Рудничное көлі 9,6 - - - - 2,0 - 4,5 - 3,1 - -
6 Балықтыкөл көлі 15,1 - - - - - - 10,0 - - - 5,1
7 Қойтас көлі 8,3 0,2 - - - 1,8 - 2,5 - 2,7 - 1,1
8 Самарқан су қоймасы 48,2 - - 2,2 18,2 1,0 0,8 20,0 4,0 2,0 - -
9 Ынтымақ су қоймасы 17,2 - - - 2,4 1,0 0,3 9,5 2,1 1,9 - -

10 Күлса өзені 10,0 - - - - - - 10,0 - - - -
11 Шерубай-Нұра су қоймасы 16,5 - - - 4,5 - 0,5 4,7 2,2 4,6 - -
12 Ащысу су қоймасы 3,6 - - 1,4 - 0,2 - 1,0 0,6 0,4 - -
13 Кеңгір су қоймасы 30,1 10,1 - - - 9,0 - 9,0 1,0 1,0 - -
14 Есіл су қоймасы 3,1 - 0,4 0,8 - 0,7 - - 0,6 0,6 - - -
15 Батпақкөл көлі 3,2 - - - - - - 3,2 - - - - -
16 Тоқсымақ көлі 5,1 - - - - 1,2 - 3,3 - 0,6 - -
17 Сарысу өзені 3,9 - - 1,7 - 0,5 - 0,6 0,4 0,5 - - 0,2
18  Чкалов су қоймасы 3,1 0,6 - - - 0,5 - 1,0 0,5 0,5 - -
19 Жезді су қоймасы 3,9 - - - - 1,3 - 2,6 - - - - -
20 № 9 тоғаны 3,0 - - - - 0,8 - 2,2 - - - -
21 Құрғанкөл көлі 7,4 4,0 - - - - - 3,4 - - - -
22 Сасықкөл көлі 42,3 - - 1,7 9,7 1,7 0,4 19,9 6,0 2,9 - -
23 Басқа су тоғандары** 33,03 1,6 0,49 2,31 0,1 5,75 - 17,29 2,66 1,82 1,01 - -
24 Жиыны* 292,53 16,8 0,89 10,51 34,9 32,55 2,0 136,99 22,16 27,52 1,81 6,2 0,2

8-параграф. Солтүстік Қазақстан облысы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Долгое Большое көлі 4,0 4,0 - - - - - - - - - -
2 Барчинское көлі 6,5 5,0 - - 1,5 - - - - - - -
3 Құспек көлі 3,5 1,0 - 0,5 2,0 - - - - - - -
4 Давыдов көлі 3,0 1,0 - - 2,0 - - - - - - -
5 Жалтыр көлі 8,5 2,0 - 1,5 5,0 - - - - - - -
6 Новое көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - -
7 Қалмақкөл көлі 10,0 10,0 - - - - - - - - - -
8 Қарасор көлі 29,0 19,0 - - - - - 10,0 - - - -
9 Құмдыкөл көлі 17,5 10,0 - - 2,5 - 5,0 - - - - -
10 Кіндікті көлі 16,1 4,3 - 3,5 0,5 1,5 5,5 0,3 - 0,5 - -
11 Курганское көлі 3,0 2,0 - - 1,0 - - - - - - -
12 Жалтыр көлі 4,0 4,0 - - - - - - - - - -
13 Биесойған көлі 6,2 6,2 - - - - - - - - - -
14 ШағалалыТеңіз көлі 40,0 40,0 - - - - - - - - - -
15 Үлкен Балыкты көлі 21,0 10,0 0,7 - 1,5 0,5 8,0 - - 0,3 - -
16 Үлкен Қоржынкөл көлі 3,0 2,2 - 0,3 - - 0,5 - - - - -
17 Грачи көлі 4,7 4,0 - 0,1 0,3 0,3 - - - - - -
18 Соленое (Богатое) көлі 19,0 - - - - - - - - - - 19,0
19 Каменное көлі 4,0 4,0 - - - - - - - - - -
20 Черепков көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - -
21 Рыбное (Воскресеновка) көлі 4,2 4,0 - - - - - 0,2 - - - -
22 Үлкен Таранғұл көлі 72,0 7,0 5,0 10,0 - 11,0 18,0 6,0 12,0 3,0 - -
23 Горькое (Казанка) көлі 3,3 2,0 - - 1,0 0,3 - - - - - -
24 Утиное көлі 3,5 2,0 - 1,0 - - 0,5 - - - - -
25 Бескамышное көлі 4,5 1,5 - 0,5 - 1,0 1,0 - - 0,5 - -
26 Горькое (Островское) көлі 44,4 - - - - - - - - - 44,4 -
27 Екатериновское көлі 4,3 3,5 - - 0,5 0,3 - - - - - -
28 Үлкен Ізбасар көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - -
29 Лагерное көлі 6,2 3,0 - - 3,2 - - - - - - -
30 Питное (Островское) көлі 5,0 3,0 - - 2,0 - - - - - - -
31 Питное (Пресновское) көлі 44,2 - - - - - - - - - 44,2 -
32 Питное көлі 4,7 2,5 - 1,0 1,2 - - - - - - -
33 Семилово көлі 16,0 - - - - - - - - - - 16,0
34 Соленое (Сенжарка) көлі 14,0 - - - - - - - - - - 14,0
35 Половинное көлі 15,0 10,0 - - 5,0 - - - - - - -
36 Крутое көлі 3,5 1,5 - - - - - - - - 2,0 -
37 Лебяжье көлі 15,0 5,0 - - 1,0 2,0 7,0 - - - - -
38 Лебяжье (Налобин) көлі 7,0 3,0 - - 4,0 - - - - - - -
39 Налобинское көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - -
40 Плоское көлі 5,0 3,0 - - - - 2,0 - - - - -
41 Полковниково көлі 4,0 4,0 - - - - - - - - - -
42 Солёное (Пресновка) көлі 6,5 1,0 - - 5,5 - - - - - - -
43 Сумное көлі 3,5 3,5 - - - - - - - - - -
44 Широкое көлі 5,0 5,0 - - - - - - - - - -
45 Шайтанды көлі 4,5 2,0 - 1,0 - 1,0 0,25 - - 0,25 - -

(Соңы 23-бетте) 
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46 Ұлыкөлкөлі 35,0 12,0 - 4,0 - 7,0 6,0 - - 6,0 - -
47 Ақсуат көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - -
48 Баян көлі 12,0 12,0 - - - - - - - - - -
49 ЖақсыЖалғызтау көлі 32,0 - 4,0 - 12,0 - 10,0 - - 6,0 - -
50 Кіші Қоскөл көлі 90,0 - - - - - - - - - 90,0 -
51 Кіші Қоскөл көлі (Шал ақын ау-

даны)
3,5 2,5 - - - 1,0 - - - - - -

52 Козлов көлі 3,0 2,5 - 0,5 - - - - - - - -
53 Сергеев су қоймасы 3,0 - - 1,5 1,5 - - - - - - -
54 Есіл өзенінің жайылмасы 47,0 25,0 4,92 - - 3,22 9,12 - - 4,74 - -
55 Пасынки көлі (Жамбыл ауданы) 15,0 - - - - - - - - - - 15,0
56 Демкин көлі 3,0 - - - - - - - - - 3,0 -
57 Шабақты көлі 6,5 5,0 - - 1,5 - - - - - - -
58 Жетікөл көлі 5,1 5,1 - - - - - - - - - -
59 Лебеденок көлі 8,4 5,7 - - 2,7 - - - - - - -
60 Жаркөл көлі 3,5 3,1 - 0,4 - - - - - - - -
61 Салқынкөл көлі 35,9 35,9 - - - - - - - - - -
62 Могильное көлі 4,0 4,0 - - - - - - - - - -
63 Құмдыкөл көлі 6,7 6,7 - - - - - - - - - -
64 Басқа су тоғандары** 226,26 194,48 - 10,05 11,6 3,35 2,51 0,82 - 1,0 1,45 1,0
65 Жиыны* 1053,16 524,18 14,62 35,85 69,0 32,47 75,38 17,32 12,0 22,29 185,05 65,0

9-параграф.Қостанай облысы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Железнодорожный тоғаны 3,0 1,0 - 2,0 - - - - - - - - -
2 Лог Кандыбайский тоғаны 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -
3 Талы көлі 4,7 2,0 - 0,5 - 1,0 0,5 0,2 0,5 - - - -
4 ШолақҚопа көлі 5,4 5,0 - - - - 0,4 - - - - - -
5 Жаксыжаркөл көлі 4,5 3,0 - - - - - - 1,5 - - - -
6 Бозщакөл көлі 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -
7 Сарыкөл көлі 6,0 6,0 - - - - - - - - - - -
8 Қоскөл көлі (Пограничное) 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -
9 Сұлукөл көлі 15,2 2,0 - 8,2 - - - 5,0 - - - - -

10 Шилі көлі 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -
11 Балықтыкөл көлі 3,0 2,0 - - - 0,5 - - 0,5 - - - -
12 Кишкенкөл көлі 6,0 2,0 - 2,0 - - - 2,0 - - - - -
13 ЖоғарыТоболсу қоймасы 203,0 - 70,0 8,0 20,0 15,0 - 40,0 34,0 10,0 - 6,0 -
14 Ақкөл көлі 62,5 4,0 - 45,0 - 9,0 0,5 1,0 3,0 - - - -
15 Желқуар су қоймасы 5,0 2,0 0,3 0,2 - 0,8 0,5 0,2 1,0 - - - -
16 Қособа көлі 4,0 4,0 - - - - - - - - - - -
17 Жалтыр Қарабас көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
18 Большой тоғаны 3,2 0,2 - 0,2 - 1,5 0,5 0,5 0,3 - - - -
19 Қарасор көлі 22,3 1,5 - - 20,0 0,3 - - 0,5 - - - -
20 Боровское көлі 4,5 0,5 - - 1,5 0,5 - 0,5 0,5 - 1,0 - -
21 Зоново көлі 4,5 0,5 - - 1,5 0,5 - 0,5 0,5 - 1,0 - -
22 Зареченский тоғаны 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
23 Новый тоғаны 3,0 - - - - 1,0 - 1,0 1,0 - - - -
24  Садовое тоғаны 3,0 1,5 - 1,5 - - - - - - - - -
25 Алакөл көлі 6,0 6,0 - - - - - - - - - - -
26 Теңіз көлі 6,5 5,5 - - - 1,0 - - - - - - -
27 Алакөл (Мокрое) көлі 29,2 3,0 - - 25,0 0,2 0,2 0,3 0,5 - - - -
28 Алтыбай көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
29 Қаратомар су қоймасы 125,0 - 35,0 9,0 2,0 10,0 - 30,0 25,0 10,0 - 4,0 -
30 ҮлкенҚоскөл көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
31 Валерьяновская балка көлі 4,0 1,0 - 3,0 - - - - - - - - -
32 Кендірлі көлі 60,0 2,0 - 2,0 30,0 5,0 1,0 20,0 - - - - -
33 Тақсор көлі 4,0 1,0 - 3,0 - - - - - - - - -
34 ШатқалындағыКаракөл көлі 3,5 1,0 - 2,0 - - 0,5 - - - - - -
35 Бабье көлі 8,0 7,0 - - - 0,5 - - 0,5 - - - -
36 Жарқайың көлі 8,0 8,0 - - - - - - - - - - -
37 Куренное көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
38 Большое көлі 4,0 3,0 - 0,5 - 0,5 - - - - - - -
39 Ақпас көлі 10,0 5,0 - 5,0 - - - - - - - - -
40 Жаркөл көлі 5,0 5,0 - - - - - - - - - - -
41 Коняево көлі 3,5 - - 2,5 1,0 - - - - - - - -
42 Сарыоба көлі 3,0 2,0 - - - 1,0 - - - - - - -
43 Жаман көлі 5,0 2,5 - - - 1,0 - 0,5 1,0 - - - -
44  Ақжан (Большое 

Неклюдово) көлі
7,0 4,0 - - - 2,0 - - 1,0 - - - -

45 Ұлыкөл көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
46 Жол-Жорған көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - -
47 Речное көлі 8,0 - - - - 2,0 2,0 2,0 2,0 - - - -
48 ЖақсыЖаркөл көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
49 Тоқтас көлі 7,5 5,0 - 2,0 - - 0,5 - - - - - -
50 Үлкен Қоскөл көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
51 Үлкен Бүрлі көлі 6,0 6,0 - - - - - - - - - - -
52 Тонтігер көлі 3,0 3,0 - - - - - - - - - - -
53 Қойбағар көлі 15,0 10,0 - - - 3,0 - 1,0 1,0 - - - -
54 Бикен көлі 5,5 - - - - 1,0 0,5 0,5 0,5 - - 3,0 -
55 Шошқалы көлі 10,3 5,7 1,2 - - 1,7 - 0,9 0,8 - - - -
56 Карасор көлі 3,0 - - - - - - - - - - - 3,0
57 Карасор көлі 5,7 - - - - - - - - - - - 5,7
58 Мендайсор көлі 25,0 - - - - - - - - - - - 25,0
59 Тентексор (Тынықсор) көлі 38,0 - - - - - - - - - - 38,0
60 Саз көлі 10,0 - - - - - - - - - - 10,0
61 Басқа су айдындары** 164,0 114,75 2,5 13,75 3,6 10,9 5,3 3,5 5,7 - 1,5 2,5 -
62 Жиыны* 1001,5 283,65 109 110,35 104,6 69,9 12,4 109,6 81,3 20 3,5 15,5 81,7

10-параграф. Қызылорда облысы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Қамыстыбас 

көлдер жүйесі
335,0 86,0 93,0 24,0 - - 23,0 - - - 12,0 17,0 5,0 8,0 56,0 11,0

2 Ақшатау 
көлдер жүйесі

56,0 14,0 18,0 3,0 1,0 - 3,0 - 2,0 - 2,0 3,0 1,0 2,0 7,0 -

3 Қандыарал 
көлдер жүйесі

26,0 6,0 2,0 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 4,0 - - 1,0 1,0 2,0 -

4 Нансай 
-Ханқожа 
көлдер жүйесі

47,0 8,0 11,0 3,0 2,0 4,0 3,0 - 4,0 5,0 - - 2,0 2,0 3,0 -

5 Жаңадария 
көлдер жүйесі

67,0 23,0 18,0 4,0 - 2,0 - 3,0 - 7,0 - - 3,0 4,0 3,0 -

6 Қараөзек 
көлдер жүйесі

75,0 23,0 21,0 5,0 - 4,0 3,0 - 5,0 7,0 - 2,0 2,0 3,0 - -

7 Қуаңдария 
көлдер жүйесі

97,0 19,0 17,0 21,0 3,0 4,0 4,0 - 9,0 10,0 1,0 - 2,0 2,0 5,0 -

8 Ақсай көлдер 
жүйесі

29,0 5,0 4,0 2,0 3,0 - 3,0 4,0 - 6,0 2,0 - - - - -

9 Телікөл 
көлдер жүйесі

25,0 4,0 3,0 2,0 1,0 - - - 3,0 4,0 1,0 2,0 - 1,0 4,0 -

10 Приморский 
көлі

31,0 8,0 5,0 3,0 - - 2,0 - 3,0 6,0 1,0 3,0 - - - -

11 Қаракөл көлі 6,169 - 1,361 0,878 - - 1,109 1,305 - - - 0,679 - - 0,837 -
12 Қалғандария 

көлі
1,805 0,202 - 0,483 - - - 0,105 - 0,379 - 0,36 0,276 - - -

13 Халал көлі 3,304 0,143 - 0,351 - 0,302 - 0,401 - 0,523 - 0,964 - - - 0,62
14 Қалғандария 

көлі 
(Жаңақорған 
ауданы)

4,787 0,412 - 0,976 - 0,349 - 0,477 - 0,983 - - 0,91 0,68 - -

15 Жиыны* 804,065 196,757 193,361 71,688 10,0 17,651 44,109 9,288 29,0 50,885 19,0 29,003 17,186 23,68 80,837 11,62

11-параграф. Павлодар облысы

№ Су айдындары
Бар-
лығы, 
тонна

Балық жəне басқа су жануарларының түрлері
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оң
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-
қа
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Ертіс өзенінің жайылма су 

айдындары
79,302 0,67 14,748 1,89 11,846 11,902 14,078 1,79 2,2 7,023 13,155 -

2 Павлодар облысының 
далалық су айдындары

52,468 - 2,67 0,2 0,66 1,32 0,53 - 2,534 1,72 42,834 -

3 Шарбақты көлі 57,0 - - - - - - - - - - 57,0
4 Ащытақыр көлі 17,0 - - - - - - - - - - 17,0
5 Бөрлі көлі 119,0 - - - - - - - - - - 119,0
6 Жамантұз көлі (Аққулы  

ауданы)
12,0 - - - - - - - - - - 12,0

7 Қазы көлі 27,0 - - - - - - - - - - 27,0
8 Қалатұз көлі 76,0 - - - - - - - - - - 76,0

(Соңы. Басы 21-22-беттерде) 9 Жамантұз көлі (Ақтоғай 
ауданы)

22,0 - - - - - - - - - - 22,0

10 Қызылтұз көлі (Аққулы 
ауданы)

21,0 - - - - - - - - - - 21,0

11 Сейтен көлі 132,0 - - - - - - - - - - 132,0
12 Тұз көлі (Баянауыл 

ауданы)
59,0 - - - - - - - - - - 59,0

13 Тұз көлі (Аққулы ауданы) 49,0 - - - - - - - - - - 49,0
14 Қызылтұз көлі 60,0 - - - - - - - - - - 60,0
15 Айдарша көлі 11,0 - - - - - - - - - - 11,0
16 Бура көлі 50,0 - - - - - - - - - - 50,0
17 Баянбай көлі 3,0 - - - - - - - - - - 3,0
18 Ақтөбейсор көлі 4,0 - - - - - - - - - - 4,0
19 Құдайкөл көлі 10,0 - - - - - - - - - - 10,0
20 Кіші Қоссор көлі 4,0 - - - - - - - - - - 4,0
21 Ұзынсор көлі 23,0 - - - - - - - - - - 23,0
22 Мұздыкөл көлі 6,0 - - - - - - - - - - 6,0
23 Бұлақтысор көлі 10,0 - - - - - - - - - - 10,0
24 Көксор көлі 7,0 - - - - - - - - - - 7,0
25 Қабантақыр көлі 27,0 - - - - - - - - - - 27,0
26 Мыңшұңқыр көлі 26,0 - - - - - - - - - - 26,0
27 Үлкенсор көлі 13,0 - - - - - - - - - - 13,0
28 Бастұз көлі 38,0 - - - - - - - - - - 38,0
29 Ұялы көлі 17,0 - - - - - - - - - - 17,0
30 Қалша көлі 19,0 - - - - - - - - - - 19,0
31 Қабан көлі 5,0 - - - - - - - - - - 5,0
32 Ақсор көлі 37,0 - - - - - - - - - - 37,0
33  Клаксор көлі 31,0 - - - - - - - - - - 31,0
34 Балқазы көлі 29,0 - - - - - - - - - - 29,0
35 Табалғасор көлі 13,0 - - - - - - - - - - 13,0
36 Қарасұқ көлі 22,0 - - - - - - - - - - 22,0
37 Үлкен Қоссор көлі 11,0 - - - - - - - - - - 11,0
38 Төлейбайсор көлі 7,0 - - - - - - - - - - 7,0
39 Балқашсор көлі 8,0 - - - - - - - - - - 8,0
40 Саубайсор көлі 14,0 - - - - - - - - - - 14,0
41 Жамантұз көлі 17,0 - - - - - - - - - - 17,0
42 Қарақасқа көлі 3,0 - - - - - - - - - - 3,0
43 Жиыны* 1247,77 0,67 17,418 2,09 12,506 13,222 14,608 1,79 4,734 8,743 55,989 1116,0

12-параграф. Түркістан облысы
№ Су айдындары Барлығы, 

тонна
Балық жəне басқа су жануарларының түрлері
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Бөген су қоймасы 39,4 13,0 1,2 1,2 0,8 12,5 3,2 4,3 1,7 1,5 - -
2 Шошқакөл көлдер жүйесі 11,7 1,4 1,1 1,8 0,4 1,2 2,4 2,1 - - 1,3 -
3 Отрабат көлдер жүйесі 15,2 2,4 0,9 - 0,9 1,4 3,4 2,9 - 1,9 1,4 -
4 Баба-Ата су қоймасы 4,5 - 2,1 - - - - 1,5 - - - 0,9
5 Досан-Қарабас  су қоймасы 12,8 - 5,2 - - - - 4,8 - - - 2,8
6 Көшқорған су қоймасы 4,5 - 1,2 0,9 0,7 1,3 - 0,4 - - - -
7 Жиыны* 88,1 16,8 11,7 3,9 2,8 16,4 9 16 1,7 3,4 2,7 3,7

Ескертпелер:
* ғылыми-зерттеу жұмыстарын ескере отырып; 
** 3 тоннадан аспайтын балық аулау лимиті бар жергілікті маңызы бар балық шаруашылығы су айдындары;
*** Қызыл кітапқа енгізілген жəне құрып кету қаупі төнген балықтар бойынша ғылыми мақсаттарға квота;
**** өсімді молайту мақсатында бекіре балығы түрлерін аулау квотасы; 
***** ғылыми мақсатта аулау квотасы;
******  өсімді молайту жəне ғылыми мақсаттарда аулау квотасы;
******* өсімді молайту мақсатында аулау квотасы.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жылғы 12 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18286  болып енгізілді.

(Cоңы 24-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 19 ақпан          №70          Астана қаласы

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша кәсіпкерлік 
негіздеріне оқыту қағидаларын бекіту туралы

«Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамы-
тудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 13 қарашадағы №746 қаулысына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған «Бастау Бизнес» жобасы бойынша 
кəсіпкерлік негіздеріне оқыту қағидалары бекітілсін.

2. «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне 
оқыту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика министрінің 2017 жылғы 31 қаңтардағы №31 бұйрығының 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14828 
болып тіркелген, 2017 жылғы 13 наурызда Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 
жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Стратегиялық жоспарлау жəне талдау департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
10 (он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жариялау 
жəне Қазақстан Республикасы Нормативтiк құқықтық актiлерiнiң 
эталондық бақылау банкiне енгізу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 10 (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 10 (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.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
10 (он) күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрi Ө.ШӨКЕЕВ 

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы  Еңбек жəне
халықты əлеуметтік қорғау министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі

 Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары
– Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің

2019 жылғы 19 ақпандағы №70 бұйрығымен бекітілген

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне 
оқыту қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне 
оқыту қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Нəтижелі жұмыспен 
қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасын (бұдан əрі 
– Бағдарлама) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысына сəйкес əзірленді жəне 
кəсіпкерлік негіздеріне оқыту тəртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) «Атамекен» өңірлік кəсіпкерлер палатасы (бұдан əрі – ӨКП) – 

жергілікті деңгейдегі қаржылай емес қолдау операторы;
2) «Атамекен» өңірлік кəсіпкерлер палатасының филиалы (бұдан 

əрі – ӨКП филиалы) – аудандық деңгейдегі қаржылай емес қолдау 
операторы; 

3) ауыл шаруашылығы мəселелері жөніндегі жергілікті атқарушы 
орган – ауыл шаруашылығын басқару функциясын іске асыратын 
жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшесі;

4) Бағдарлама операторы – Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрлігі; 

5) бизнес-жоспар – бизнес-операциялардың қаржы-экономикалық 
моделін, оларды жүзеге асыру бағдарламасын, бизнес-жоба бойынша 
кəсіпкердің іс-қимылдарын, фирма, тауар, оның өндірісі, өткізу 
нарықтары, маркетинг, операцияларды ұйымдастыру, шығындар жəне 
олардың тиімділігі туралы мəліметтерді қамтитын құжат;

6) бизнес-тренер – бизнес-менторлық (коучинг) қағидаты бойын-
ша жобаға қатысушылардың бизнес-жобаларын дамытуға, сондай-
ақ сүйемелдеуге қажетті кəсіби құзыреттер мен дағдыларға ие жеке 
тұлға;

7) жоба үйлестірушісі – функцияларына кəсіпкерлік негіздері бой-
ынша сабақтар ұйымдастыру, практикалық оқыту тиімділігін талдау, 
«кері байланыс» ұйымдастыру, сондай-ақ білім алушыларға бизнес-
жоспар дайындау кезінде жəрдемдесу кіретін жеке тұлға;

8) жұмыссыздар – жұмыспен қамтылған халыққа жатпайтын, жұмыс 
іздеп жүрген жəне еңбек етуге дайын адамдар;

9) кəсіпкерлік мəселелері жөніндегі уəкілетті орган – кəсіпкерлікті 
дамыту мəселелерін басқару функциясын іске асыратын жергілікті 
атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі;

10) қаржылық институт – Қазақстан Республикасы заңнамасына 
сəйкес банктік операцияларды ұсынатын кəсіпкерлік қызметті жүзеге 
асыратын заңды тұлға;

11) қаржылай емес қолдау операторы – «Атамекен» Қазақстан 
Республикасының ұлттық кəсіпкерлер палатасы («Атамекен» ҰҚП); 

12) нəтижесіз жұмыспен қамтылғандар – табысы ең төменгі күнкөріс 
деңгейінен төмен жұмыспен айналысатындар жəне/немесе жоғары, 
техникалық жəне кəсіптік білімі жоқ жəне/немесе біліктілігі төмен 
жұмыс орындарында жұмыс істейтіндер;

13) өзін-өзі жұмыспен қамтығандар – кіріс алу үшін тауарлар 
өндірумен (өткізумен), жұмыстар мен қызметтер көрсетумен жеке 
айналысатындар, өндірістік кооперативтер мүшелері, отбасы лық 
кəсіпорындардың (шаруашылықтардың) жəне жалдамалы жұмыс-
кер лердің еңбегін пайдаланушы жұмыс берушілердің еңбекақы 
төленбейтін жұмыскерлері қатарындағы жеке тұлғалар; 

14) ӨКП филиалының жанындағы жұмыс тобы – бизнес-тренердің, 
жоба үйлестірушісінің, сондай-ақ ӨКП филиалы мен жұмыспен қамту, 
ауыл шаруашылығы жəне кəсіпкерлік мəселелері жөніндегі жергілікті 
атқарушы органдар қызметкерлерінің қатысуымен құрылған уақытша 
жұмыс органы;

15) халықты жұмыспен қамту орталығы – жұмыспен қамтуға 
жəрдемдесудің белсенді шараларын іске асыру, жұмыссыздықтан 
əлеуметтік қорғауды жəне «Халықты жұмыспен қамту туралы» 2016 
жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабы 34) 
тармақшасына сəйкес жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің өзге де 
шараларын ұйымдастыру мақсатында ауданның, облыстық жəне 
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті 
атқарушы органы құратын заңды тұлға;  

16) халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі жергілікті ор-
ган – өңірлік еңбек нарығындағы ахуалға сүйене отырып, халықты 
жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің бағыттарын айқындайтын ауданның, 
облыстық маңызы бар қалалардың, облыстың, республикалық 
маңызы бар қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарының 
құры лымдық бөлімшесі.

3. «Бастау Бизнес» жобасы Бағдарламаға қатысушыларды кəсіп-
керлік дағдыларына оқытуға бағытталған. 

4. Халықты жұмыспен қамту орталықтарында тіркелуіне қарамас-
тан, жұмыссыздар жəне кəсіпкерлік əлеуеті бар ауылдық елді мекен-
дерде жəне аудан орталықтарында, 2018 жылдан бастап қалаларда, 
оның ішінде моно жəне шағын қалаларда тұратын өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандар мен нəтижесіз жұмыспен қамтылғандар «Бастау Бизнес» 
жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне оқытуға қатысушылар бо-
лып табылады.  

5. Кəсіпкерлік негіздеріне оқыту жүргізілетін аудандарды іріктеу бой-
ынша ұсыныстарды халықты жұмыспен қамту мəселелері жөніндегі 
жергілікті атқарушы органдар қаржылай емес қолдау операторымен 
келісу бойынша айқындайтын болады. Аудандарды айқындау кезінде 
жергілікті атқарушы органдар аудандар арасындағы жұмыссыз, өзін-
өзі жұмыспен қамтыған жəне нəтижесіз жұмыспен қамтылған халықтың 
ең көп санын есепке алады. 

6. «Бастау Бизнес» жобасына қатысу үшін міндетті шарт тестілеу 
кезеңінен өту болып табылады.

7. Оқыту «Бастау Бизнес» жобасына қатысушылар үшін тегін болып 
табылады. Оқуды аяқтаған жеке тұлға «Бастау Бизнес» жобасына 2 
(екі) жылдың ішінде 1 (бір) реттен асырмай қатыса алады. 

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне оқыту 
мынадай кезеңдерден тұрады:

1) тестілеу;
2) топтарда бизнес-менторлық жəне жеке консультация беру 

қағидаты бойынша практикалық оқыту;
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3) бизнес-жобаны қорғауға (презентация) дайындық;
4) 12 (он екі) айға дейінгі мерзімде бизнес-жобаны іске асыруды 

сүйемелдеу. 
Оқу процесінің жалпы ұзақтығы күнтізбелік 25 (жиырма бес) күннен 

кем емес. Оқу процесі міндетті түрде дербес консультацияларды, 
сондай-ақ қаржыландыру тұрғысынан жобаны қорғау мақсатында 
көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдылары бойынша тренингтерді 
қамтиды.

2-тарау. Ұйымдастыру кезеңін іске асыру тəртібі
(«Бастау Бизнес» жобасын бастауға дайындық)

8. Қаржылай емес қолдау операторы ақпараттандыру, тестілеу, 
оқыту жəне бизнес-жобаларды сүйемелдеу кезеңдерін іске асы-
руды қоса алғанда, «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік 
негіздеріне оқытуды жүргізу үшін қажетті материалдық-техникалық 
жəне ұйымдастыру жағдайларын жасайды. 

9. Қаржылай емес қолдау операторы іске асыратын кəсіпкерлік 
негіздеріне оқыту бойынша «Бастау Бизнес» жобасын ұйымдастыру 
кезеңі мыналарды: 

1) халықты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы ақпараттан-
дыруды; 

2) тестілеуді ұйымдастыру арқылы қатысушыларды кейіннен 
іріктеуді; 

3) оқыту процесін іске қосуға байланысты басқа да ұйымдастыру-
шылық мəселелерді шешуді қамтиды. 

10. «Бастау Бизнес» жобасының ұйымдастыру кезеңін ӨКП 
филиалының жанындағы жұмыс тобы іске асырады. Жұмыс тобының 
құрамын ӨКП филиалы бекітеді. 

11. Тестілеу кезеңін бастау туралы хабарландыруды қаржылай 
емес қолдау операторы/ӨКП/ӨКП филиалы қазақ жəне орыс 
тілдерінде тиісті ауданның аумағында таралатын жергілікті немесе 
өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарында жəне/немесе тестілеу 
басталғанға дейін күнтізбелік 15 (он бес) күн бұрын жариялайды. 
Хабарландыруда тестілеуді өткізу күні, уақыты жəне орны көрсетіледі. 

3-тарау. «Бастау Бизнес» жобасына қатысушыларды іріктеу 
тəртібі (тестілеу)

12. Оқуға үміткерлер ӨКП/ӨКП филиалдарына/халықты жұмыспен 
қамту орталықтарына/ауылдық округтің немесе елді мекеннің 
əкіміне/не «Atameken Services» кəсіпкерлердің бірыңғай терезесі 
порталы арқылы онлайн-өтінім беру жолымен «Бастау Бизнес» 
жобасы бойынша оқыту мəселелері бойынша консультация алу 
үшін жүгінеді, мынадай құжаттарды: жеке басты куəландыратын 
құжат көшірмесін, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2015 жылғы 10 сəуірдегі № 332 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілердің мемлекеттік тізімінде № 11174 болып тіркелген) бекітілген 
нысан бойынша тұрғылықты жерінен мекенжай анықтамасын, осы 
Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтініш жəне осы 
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша толтырылған 
сауалнаманы ұсынады.

ӨКП/ӨКП-ның филиалы/ауылдық округтің немесе елді мекеннің 
əкімі үміткерлердің құжаттары мен өтініштерін халықты жұмыспен 
қамту орталықтарына тестілеу кезеңі басталғанға дейін 3 күннен 
кешіктірмей береді.

Халықты жұмыспен қамту орталықтары үміткерлердің тізімін 
жобаның нысаналы тобына (жұмыссыз, өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
жəне нəтижесіз жұмыспен қамтылған азаматтардың, оның ішінде 
мəртебені өзектілендіру кезінде анықталғандардың тізімін халықты 
жұмыспен қамту орталықтары «Еңбек нарығы» Автоматтандырылған 
Ақпараттық Жүйесі арқылы не қолмен қалыптастырады) сəйкестігі 
тұрғысынан тексеруді жүзеге асырады жəне үміткерлердің 
қалыптастырылған тізімін ӨКП филиалына оқуға үміткерлердің тізімі 
келіп түскен күннен бастап 3 күн ішінде береді.

13. Қаржылай емес қолдау операторы жыл сайын ақпанның 10-на 
дейінгі мерзімде ауыл шаруашылығы мəселелері жөніндегі жергілікті 
атқарушы органдармен келісу бойынша оқу жəне тестілеу күні мен 
орнын, оның кезеңі мен өтінімдер беру мерзімдерін көрсете отырып, 
тоқсан сайын түзету енгізу мүмкіндігімен оқытуды өткізу графигін 
жасайды. 

Оқуға қатысушыларды жинақтау туралы хабарландыру жəне оқыту 
өткізу графигі бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылуы тиіс. 

Қаржылай емес қолдау операторы тестілеуді техникалық 
сүйемелдеуді қамтамасыз етеді, сондай-ақ тестілеуден өту рəсімі 
бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді.

14. ӨКП/ӨКП филиалдары үміткерлерге тестілеу жүргізеді. ӨКП/
ӨКП филиалының жанындағы жұмыс тобы тестілеу нəтижелерін 
қарайды жəне  тиісті шешім шығарады, қорытындысы бойынша 
білім алушы адамдардың топтарын жəне «Бастау Бизнес» жобасы 
бойынша оқуға қабылданған қатысушылар тізімін осы Қағидаларға 
3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша қалыптастырады.

15. Оқытуға рұқсат беру үшін шекті мəн өткізілетін өңірге қарай 
түзету мүмкіндігі болғанда 100-баллдық жүйе бойынша 55 (елу бес) 
балл мөлшерінде айқындалады.

Шекті мəнді өзгерту туралы шешімді ӨКП филиалы жанындағы 
Жұмыс тобының ұсынымы бойынша қаржылай емес қолдау 
операторы бекітеді.

16. Тестілеуге қатысушы тестілеудің нəтижесімен келіспеген 
жағдайда, ӨКП филиалы жанындағы жұмыс тобына апелляция береді.

ӨКП филиалы жанындағы жұмыс тобы 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
қатысушылардың электрондық поштасына уəжді жауап беру 
мүмкіндігімен тестілеудің нəтижелерін жібереді. 

17. Қаржылай емес қолдау операторы қатысушыларды осы 
Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «Бастау Бизнес» 
жобасына қатысуға үміткерлерді тестілеу қорытындысы жөніндегі  
хаттамамен оны тестілеу өткізілетін орнында орналастыру жəне/
немесе телефон шалу жəне/немесе жергілікті бұқаралық ақпарат 
құралдарында хабарландыру жариялау арқылы тестілеу аяқталғаннан 
кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде таныстырады. 

18. Тестілеуге қатысушы шекті мəннен төмен тестілеу нəтижелерін 
алған кезде тестілеуге қайта қатыса алады. Бұл ретте, «Бастау 
Бизнес» жобасының əлеуетті қатысушысы күнтізбелік бір жыл ішінде 
2 (екі) реттен аспай тестілеуге қатыса алады. 

19. Тестілеу қорытындылары шығарылғаннан кейін ӨКП филиалы 3 
(үш) жұмыс күні ішінде қатысушылар қатарынан топ қалыптастырады 
жəне практикалық оқыту кезеңін бастайды. Топ құрамын ӨКП фили-
алы бекітеді.

Топтағы қатысушылардың саны кемінде 15 (он бес) жəне ең 
көбі 70 (жетпіс) адамды құрайды. Тестілеу кезеңінен өткен оқуға 
қатысушылармен кəсіпкерлік негіздеріне оқыту қызметтерін көрсетуге 
арналған шарт жасалады. 

4-тарау. Кəсіпкерлік негіздеріне оқыту кезеңін ұйымдастыру

20. ӨКП/ӨКП филиалы халықты жұмыспен қамту орталықтары 
ұсынған (портал арқылы электрондық түрде/қолма-қол) оқуға 
үміткерлердің тізімінен жұмыссыздарды, өзін-өзі жұмыспен 
қамтығандарды жəне нəтижесіз жұмыспен қамтылғандарды «Бастау 
Бизнес» жобасы бойынша оқытуды ұйымдастырады (жұмыссыз, 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған жəне нəтижесіз жұмыспен қамтылған 
азаматтардың, оның ішінде мəртебені өзектілендіру кезінде 
анықталғандардың тізімін халықты жұмыспен қамту орталықтары 
«Еңбек нарығы» Автоматтандырылған Ақпараттық Жүйесі арқылы 
не қолмен қалыптастырады). 

21. Қаржылай емес қолдау операторы/ӨКП/ӨКП филиалы 
тестілеу нəтижелері жарияланғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде 
практикалық оқытуды бастауды жүзеге асырады.

22. Қаржылай емес қолдау операторы оқыту кезеңінің басталу-
ына қарай топты бизнес-тренермен жəне жоба үйлестірушісімен 
қамтамасыз етеді. 

23. Топтық практикалық оқытудың жалпы ұзақтығы 80 (сексен) 
сағатты, күнделікті жүктеме кезінде жұмыс күндері кемінде 4 (төрт) 
сағатты құрайды. Оқытуды бизнес-тренер қаржылай емес қолдау 
операторы бекіткен жəне Бағдарламаның операторымен келісілген 
оқу жоспарына сəйкес заманауи оқыту əдістемелерін пайдалана 
отырып, интерактивті нысанда жүргізеді. 

24. Оқыту процесінде «Бастау Бизнес» жобасына қатысушыларға 
кəсіпкерлік қызметті жүргізу негіздері (салық салу режимдері, мар-
кетинг негіздері), тиісті өңірде сұранысқа ие бизнес-жобалар, ко-
оперативтер құру жөніндегі ақпараттық-əдістемелік материалдар, 
қаржыландыру алуға арналған құжаттар үлгілері, маркетингтік зертте-
улер нəтижелері, стартаптарды іске қосудың халықаралық тəжірибесі 
бойынша ақпараттар ұсынылады. 

25. Оқыту процесін қамтамасыз ету шеңберінде жоба үйлестірушісі: 
1) оқуға қатысушыларға телефон шалуды жəне сабақтардың 

бейнежазбасын жүзеге асыруды ұйымдастыру жолымен сапаны 
мониторингтеуді; 

2) оқуға қатысушылардың сабақтарға қатысуын есепке алуды 
жүзеге асырады; 

3) жеке консультациялар графигін қалыптастырады; 
4) оқуға қатысушыларды қажетті ақпараттық-əдістемелік матери-

алдармен қамтамасыз етуге жəрдемдеседі.
26. «Бастау Бизнес» жобасына қатысу кезеңінде оқуға қатысушы 

өзіне кəсіпкерлік негіздеріне оқыту қызметтерін көрсетуге арналған 
шартқа сəйкес міндеттемелер алады.

27. ӨКП филиалының жанындағы жұмыс тобы «Бастау Бизнес» жо-
басына қатысушылар дəлелді себептерсіз ағым ішінде сабақтардың 
жиыны кемінде бес оқу күнін босатқан жағдайда оқудан шығарады. 

28. Оқыту кезеңі бизнес-тренер жүзеге асыратын бизнес-
жобаны дамыту жəне/немесе бизнес-жобаны дайындау бойынша 
жеке практикалық консультация беруді, оның ішінде «Бастау 
Бизнес» жобасына қатысушының бизнес-объектісіне бара отырып, 
консультация беруді қамтиды. 

29. Дербес практикалық консультация беру сессияларының саны 
əрбір оқуға қатысушының қажеттілігіне байланысты. Бұл ретте, 
консультация берудің жалпы ұзақтығы бір топқа 120 (жүз жиырма) 
сағаттан аспайды. 

30. Оқыту кезеңі ӨКП филиалы жанындағы аудандық комиссия 
алдында бизнес-жобаны одан əрі қорғау (презентация), сондай-ақ 
тиісті қаржы институтында оны қорғау мақсатында көпшілік алдында 
сөз сөйлеу дағдылары бойынша тренингті қамтиды.

31. Практикалық оқыту басталған кезден бастап күнтізбелік 30 
(отыз) күннен кешіктірмей ӨКП филиалы жанындағы аудандық ко-
миссия жоба үйлестірушісінен алынған есеп негізінде қатысушылар 
туралы ақпаратты жəне бизнес-жобаны қорғауға дайындықты қосатын 
бизнес-жобаларды ӨКП филиалы жанындағы аудандық комиссияның 
алдында қорғауға жіберу жəне жобаға қатысушыларға тиісті серти-
фикаттар беру туралы шешім қабылдайды. Шешім осы Қағидаларға 
5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша хаттамамен ресімделеді. 

32. Бизнес-жоспарды дайындаған/дамытқан жəне оны аудан 
комиссиясы алдында қорғаған оқуға қатысушылар оқуды аяқтағаны 
туралы сертификат алады. Құзырет деңгейін арттырған, бірақ оқу 
аяқталған сəтте əзірленген бизнес-жоспары жоқ оқуға қатысушылар 
«Бастау Бизнес» жобасына қатысқаны туралы сертификат алады. 

33. Бизнес-жобаны қорғамаған оқуға қатысушы бизнес жобаны 
Аудандық комиссия алдында, бірақ бір реттен аспай қорғауға қайта 
қатыса алады.

Бизнес-жобаларды аудандық комиссияның алдында қорғау кезеңі 
регламентке сəйкес жүзеге асырылады. Бизнес жобаларды қорғауды 
жүргізу жөніндегі регламентті қаржылай емес қолдау операторы 
белгілейді.

Бизнес жобаларды қорғау жөніндегі аудандық комиссия құрамына 
ӨКП филиалы жанындағы жұмыс тобының мүшелері, жұмыспен қамту, 
ауыл шаруашылығы жəне кəсіпкерлік мəселелері жөніндегі жергілікті 
атқарушы органдардың өкілдері, сондай-ақ қаржы институттарының 
(бар болса) өкілдері кіреді. 

34. ӨКП филиалы жанындағы аудандық комиссия отырысының 
презентацияланған бизнес жобалар жөніндегі түпкілікті шешімі 
хаттама түрінде  осы Қағидаларға 6-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша бизнес- жобалар қорғалған кезден бастап 2 (екі) жұмыс 
күні ішінде  рəсімделеді.  

35. Аудандық комиссия отырысының  нəтижесі бойынша ӨКП 
филиалы оқуға қатысушыға ӨКП филиалы директорының/ӨКП 
филиалы жанындағы аудандық комиссия төрағасының қолы қойылған 
тиісті сертификатты, хаттамадан үзінді-көшірмені, сондай-ақ оқудан 
өткені жəне ӨКП филиалы жанындағы аудандық комиссияның 
презентацияланған бизнес жобаны мақұлдағанын растайтын 
өтінішхатты береді. 

5-тарау. Бизнес-жобаларды сүйемелдеу тəртібі

36. Практикалық оқыту кезеңі аяқталғаннан жəне/немесе қаржы-
ландыру туралы шешім алғаннан кейін қаржылай емес қолдау 
операторы/ӨКП филиалы іске асырылған бизнес-жобалар іске 
қосылған кезден бастап 12 (он екі) ай ішінде оларды сүйемелдеуді 
қамтамасыз етеді. 

37. Бизнес-жобаларды сүйемелдеу кезеңі шеңберінде «Бастау 
Бизнес» жобасына қатысушылар ӨКП филиалына жүгінген кезде 
бизнесті қалыптастырудың жəне дамытудың операциялық жəне 
стратегиялық мəселелеріне қатысты ауызша жəне жазбаша сұрау 
салуларға жауап алады, оның ішінде маркетинг, өткізу, салықтық рет-
теу жəне басқа мəселелер бойынша консультация алады.

38. Бизнес-жобаларды сүйемелдеуді ӨКП филиалының қызметкер-
лері бизнес-тренерлерді тарта отырып (қажеттілігіне қарай) жүзеге 
асырады. 

39. Бизнес-тренердің «Бастау Бизнес» жобасына қатысушыға 
баруына байланысты туындаған қосымша қаржылай шығындарды 
«Бастау Бизнес» жобасына қатысушы (келісу бойынша) көтереді.

6-тарау. Мониторинг

40. Бағдарламаның іске асырылуының ағымдағы жай-күйі туралы 
ақпаратты үнемі алып тұру мақсатында мониторинг жүзеге асырылады.

41. «Бастау Бизнес» жобасы пайдаланушысының портретін 
сипаттауға, экономикалық немесе басқарушылық аспектілерде оқыту 
нəтижелілігінің, сондай-ақ ақпараттық-талдамалық материалдар 
ұсыну жылдамдығы мен сапасын айқындайтын Бағдарламаның ішкі 
факторларының жақсаруына/нашарлауына баға беруге қабілетті 
кешенді талдамалық есеп мониторинг қорытындысы болып табылады.

42. Бір айдағы статистикалық көрсеткіштерді, сапа жəне нəтижелілік 
аудитін талдау нəтижелерін пайдалана отырып, «Бастау Бизнес» жо-
басы тиімділігінің кешенді талдамалық есебін дайындауды қаржылай 
емес қолдау операторы жүзеге асырады.

43. Жобаның іске асырылу сапасы мен нəтижелілігінің аудитін 
қаржылай емес қолдау операторы телефонмен жəне тікелей пікіртерім 
жүргізу, сондай-ақ оқыту өткізу орнына шығу арқылы жүргізеді. 
Пікіртерім жүргізу үшін қаржылай емес қолдау операторы көрсетілетін 
қызметтерді ұсыну сапасына тікелей мониторингті жүзеге асыратын 
білікті мамандарды айқындайды. Тікелей пікіртерімдер білім алушы-
лар толтыратын сауалнама негізінде жүргізіледі.

44. Қаржылай емес қолдау операторы ай сайын есепті айдан 
кейінгі айдың 2 (екісі) күніне қарай ауыл шаруашылығы мəселелері 
жөніндегі жергілікті атқарушы органдарға «Бастау Бизнес» жобасы 
пайдаланушысының портретін сипаттауға қабілетті:

1) оқуға жіберілген адамдар (оның ішінде жұмыссыздар, өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандар жəне нəтижесіз жұмыспен қамтылғандар);

2) оқуды аяқтаған адамдар, өз ісін ашқан адамдар;
3) микрокредит алған адамдар саны туралы міндетті ақпаратты 

қамтитын кешенді талдамалық есепті ұсынады.

7-тарау. «Бастау Бизнес» жобасына қатысушылардың 
шығындарын өтеу тəртібі

45. «Бастау Бизнес» жобасы шеңберінде кəсіпкерлік негіздеріне 
оқыту оқушылар үшін тегін болып табылады.

46. Жобаны қаржыландыру республикалық жəне/немесе жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

 «Бастау Бизнес» жобасын қаржыландырған кезде 
республикалық бюджет қаражаты есебінен агроөнеркəсіптік кешенді 
дамыту саласындағы уəкілетті орган жəне қаржылай емес қолдау 
операторы, жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылған 
ауыл шаруашылығы саласы мəселелері жөніндегі жергілікті атқарушы 
орган мен ӨКП арасында шарт жасалады.

47. «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне 
оқудан өтетін Бағдарлама қатысушылары техникалық жəне кəсіби 
орта арнаулы білім беру ұйымдарындағы мемлекеттік білім беру 
тапсырысы бойынша оқитын студенттерге арналған Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген мөлшердегі стипен-
диямен қамтамасыз етіледі.

48. Тестілеу нəтижелері бойынша (шекті мəнді жинамаған) оқыту 
кезеңіне өтуге рұқсат берілмеген Бағдарламаға қатысушыларға сти-
пендия төленбейді.

49. Бағдарламаға қатысушыларға көтермеақы төленбейді, тұруға 
арналған шығыстары мен басқа да ілеспе шығыстары өтелмейді.

 «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне 
оқыту қағидаларына 1-қосымша

Нысан

Халықты жұмыспен қамту орталығының
директорына/Өңірлік кəсіпкерлер палатасы

филиалының директорына/
Елді мекен, аудан (облыс) əкіміне

____________ мекенжайы бойынша тұратын
______________________________________

Өтініш

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 13 қарашадағы 
№746 қаулысымен бекітілген Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жап-
пай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» 
мемлекеттік бағдарламасының екінші бағыты шеңберінде «Бастау 
Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне оқыту жөніндегі 
тестілеуге қатысушылар тізіміне қосуыңызды сұраймын. 

Қосымша ___ парақта (қажеттілігіне қарай): жеке басты куəлан-
дыратын құжаттың көшірмесі, сауалнама, мекенжай анықтамасы.

Жұмыспен қамтуға жəрдемдесудің көзделіп отырған белсенді 
шараларын алуға қажетті менің дербес деректерімді жинауға жəне 
өңдеуге келісімімді беремін. 

Ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияларды 
құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісемін. 

*ұсынылған құжаттардың  дұрыстығына өтініш беруші жауап-
кершілікте болады. 

Күні     қолы
---------------------------------------------------------------------
                              (кесу сызығы)
Азамат (ша)_____________________________________ өтініші
20___ жыл «___» __________ қабылданып, № ______болып 

тіркелді.
Құжаттарды қабылдаған адамның аты, əкесінің аты (бар болса), 

тегі, лауазымы жəне қолы:___________________________________
________________________________________________________

*ұсынылған құжаттардың  дұрыстығына өтініш беруші жауапкер-
шілікте болады.

 «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік
негіздеріне оқыту қағидаларына 2-қосымша

Нысан
Сауалнама

Аты, əкесінің аты 
(бар болса), тегі

ЖСН
Туған күні

Тұрғылықты жері
Мəртебесі жұмыссыз өзін-өзі жұмыспен 

қамтыған нəтижесіз жұмыспен 
қамтылған

Бизнес-жоба, бизнес-идея (бар 
болса) саласы
Бизнес-жоба, бизнес-идея (бар 
болса) сипаттамасы
Кепілдік қамтамасыз етудің 
бар-жоғы (микрокредит беру 
үшін)
Сабаққа қатысу мүмкіндігін 
растаймын (80 сағат 
практикалық сабақ)
Осымен дайын екенімді 
растаймын

1) салық заңнамасына сəйкес 
салық органдарында кəсіпкерлік 
субъекті ретінде тіркелуге 
(қаржыландыруға арналған өтінім 
қаралған кезге дейін);
2) сабақтан қалмауға;
3) оқу процесінде қызығушылық 
танытуға
4) сабақтардан қалған жағдайда 
қосымша консультация алуға;
5) маркетингтік зерттеулер 
мен талқылауларға белсенді 
қатысуға;
6) тренингтер мен жеке 
консультацияларға қатысуға;
7) бизнес-жоспар дайындау жəне 
бизнес-тренердің қолдауымен 
қаржылық модельді есептеуге

Қолы _________ Күні _________
 

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік негіздеріне
оқыту қағидаларына 3-қосымша

Нысан

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша оқуға қабылданған 
қатысушылардың тізімі

БЕКІТЕМІН
                     ауданындағы филиалдың директоры
_______________ облысы кəсіпкерлер палатасы
                         Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі

_____________(қолы, мөрі (бар болса))
                       Күні 201_ жылғы «  » ____________

_____________ ауылы

___________ ауданындағы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 13 қарашадағы № 746 қаулысымен бекітілген Нəтижелі 
жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының «Бастау 
Бизнес» жобасы _______________ легі қатысушыларының тізімі   

      
№ Аты, əкесінің аты 

(бар болса), тегі
Мəртебесі (жұмыссыз/өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған/нəтижесіз 

жұмыспен қамтылған)
1

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік
негіздеріне оқыту қағидаларына 4-қосымша

Нысан

 «Бастау Бизнес» жобасына қатысуға үміткерлерді тестілеу 
қорытындысы жөніндегі хаттама 

 № Ауданның атауы Аты, əкесінің 
аты (бар бол-

са), тегі

Балы Нəтижесі 
(жіберілді/

жіберілген жоқ)
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
 11
 12
 13
 14
 15

Жұмыс тобы мүшелерінің қолы:
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі _______________________қолы

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік
негіздеріне оқыту қағидаларына 5-қосымша

Нысан

Оқыту кезеңінің аяқталу қорытындысы бойынша хаттама
 __________ облысының _______________ауданы

 
Күні______

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша оқыту кезеңінің аяқталу  
қорытындысы бойынша мынадай сертификаттар түрін табыстау 
туралы шешім қабылданды

  
 Оқуды аяқтағаны туралы сертификаттар

 № Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі Негіздеме
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
 11
 12
 13
 14
 15

Оқуға қатысқаны туралы сертификаттар
 № Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі Негіздеме
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9

 10
 11
 12
 13
 14
 15

Комиссия төрағасының қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ______________________қолы
Комиссия мүшелерінің қолдары
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ______________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ______________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ______________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ______________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ______________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ______________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ______________________қолы

 «Бастау Бизнес» жобасы бойынша кəсіпкерлік
негіздеріне оқыту қағидаларына 6-қосымша

Нысан

Бизнес-жобаларды қорғау қорытындысы бойынша хаттама
_______________ ауданы өңірлік кəсіпкерлер палатасының 

филиалы

Күні ______

«Бастау Бизнес» бизнес жобаларын қорғау қорытындысы бойынша 
комиссияның   бизнес-жоспарларға ___ легі қатысушыларын алдын 
ала мақұлдау туралы мынадай шешім қабылдады

№ Аты, əкесінің 
аты (бар 

болса), тегі

Жобаның 
атауы

Қажетті 
қаржы-
ландыру 
сомасы

Қаржы-
ландыру 

көзі

Комиссия 
шешімі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Комиссия төрағасының қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ____________қолы

Комиссия мүшелерінің қолдары
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________қолы
Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________қолы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 26 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мем-
лекеттік тіркеудің тізіліміне №18347  болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 13 ақпан           №64          Астана қаласы

«Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) 
объектілердің және биологиялық материалдың 
сынамаларын алу қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрінің 

2015 жылғы 30 сәуірдегі
№ 7-1/393 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру 

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілердің жəне 

биологиялық материалдың сынамаларын алу қағидаларын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 30 сəуірдегі № 7-1/393 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11618 болып тіркелген, 
2015 жылғы 23 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 
жарияланған) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Орны ауыстырылатын (тасымал-
данатын) объектілердің жəне биологиялық материалдың сынамала-
рын алу қағидаларында:

2-тармақ мынадай мазмұндағы 17-1)-тармақшамен толықтырылсын:
«17-1) Қан алу жүйесі – тасымалдауға арналған жəне элементтерді 

қан алу үшін қайта пайдалануды болдырмайтын, саңылаусыз 
жабылған шыны түтікшеге (котейнер) тікелей қан алуды жүргізуге 
мүмкіндік беретін, өзара байланысқан бір реттік элементтердің 
қосындысы.»;

9-тармақтың 5) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«5) шыны бойынша қарындаш (маркер), пастер пипеткалары, 

шыны түтіктер, қан алу жүйесі, саптыаяқтар, стақандар, нормативтік 
құжаттарға сəйкес келетін диаметрі мен ұзындығы əртүрлі металл 
жəне пластмасса құбырлар;»;

11-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«11. Зерттеу үшін іріктелген сұйық сынамаларды құрғақ таза шыны 

немесе полиэтиленді ыдысқа немесе біржолғы түтіктерге, сусымалы 
сынамаларды тығыз полиэтиленді қаптарға орналастырады.

Шыны, полиэтиленді ыдыстарды, түтіктерді, қаптарды пергамент 
қағазға орайды, жіппен байлайды жəне мөрлейді.

Сынамалардың оралған үлгілерін арнайы лайықталған жəшікке 
орналастырады, жөнелтілетін өнімнің тұтастығын қамтамасыз ету 
үшін қағазбен жабады.»;

1-қосымшада:
24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«24. Сұйық биологиялық материалды (қан, қан сарысуы, лимфа, 

жұлын сұйықтығы, өт жəне басқалар) диагностикалық зерттеулердің 
барлық кешенін жүргізуге мүмкіндік беретін көлемде бір рет қолданы-
латын инелер арқылы бір реттік шыны түтіктерге, қан алу жүйесіне 
пункция арқылы жинайды. Түтіктерді жануарлардың бірдейлендіру 
нөмірлерін жазып, таңбалайды.

Бактериологиялық жəне вирусологиялық зерттеулер үшін сұйық 
патологиялық материалды (қан, ірің, зəр, өт, экссудаттар) мыналар 
арқылы жібереді:

1) дəнекерленген пастер пипеткаларында, материалды алу алдын-
да пипетканың екі шетін фламбирлейді, ал жіңішке шетін тік бұрыш 
етіп иеді, сындырады жəне күйдірілген жерден ағзаға терең енгізеді, 
материалды сорып алғаннан кейін пипетканың қызып кетуіне жол 
бермей, оны екі шетінен дəнекерлейді, кейін əр пипетканы мақтаға 
орайды жəне түтікке орналастырады;

2) инесі бар қайнатылған шприцтің көмегімен жиналған резеңке 
тығынмен нығыздап жабылған стерильденген түтікте.».

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Ветеринариялық, фитосанитариялық жəне тамақ қауіпсіздігі 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
10 (он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде 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 10 (он) 
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми 
жариялауға жіберілуін;

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

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (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 Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне 
жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнiнен кейін күнтiзбелiк 
10 (он) күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Қазақстан Республикасы 
Премьер-Министрінің орынбасары – 

Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрі Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 18 ақпанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мем-
лекеттік тіркеудің тізіліміне №18317 болып енгізілді.

(Cоңы. Басы 23-бетте) 


