
23 ҚАЗАН 2019 ЖЫЛ 17RESMI

(Жалғасы 18-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 3 қазан    №361    Нұр-Сұлтан қаласы

«Инвестициялық салымдар кезінде 
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен 

шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 
субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушының

2018 жылғы 23 шілдедегі №317 бұйрығына
өзгеріс енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік кешен субъектісі 

шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
міндетін атқарушының 2018 жылғы 23 шілдедегі №317 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17320 болып тіркелген, 2018 
жылғы 6 қыркүйекте Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

 көрсетілген бұйрықпен бекітілген Инвестициялық салымдар кезінде 
агроөнеркəсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бой-
ынша субсидиялау қағидалары осы бұйрыққа қосымшаға сəйкес жаңа редак-
цияда жазылсын.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Инвестиция-
лық саясат департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемле-
кеттік тіркелуін; 

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

3) 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 күнтізбелік он 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Цифрл ық даму,
инновациялар жəне аэроға рыш өнеркəсібі министрлігі

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2019 жылғы 3 қазандағы №361 бұйрығына қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін 
атқарушының 2018 жылғы 23 шілдедегі №317 бұйрығымен бекітілген

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 

субсидиялау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік кешен 

субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылдық 
аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі 
Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 6-бабы 1-тармағының 
15) тармақшасына, сондай-ақ «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 
19 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабы 3-тармағының 
2) тармақшасына сəйкес əзірленді жəне инвестициялық салымдар кезінде 
агроөнеркəсіптік кешен (бұдан əрі – АӨК) субъектісі шеккен шығыстардың бір 
бөлігін өтеу бойынша субсидиялау тəртібін айқындайды.

2. Инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шеккен шығыстардың 
бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялаудың негізгі мақсаты капиталды көп қажет 
етуді төмендету жəне салынған инвестициялардың өзін-өзі ақтауын арттыру 
жолымен АӨК-нің басым бағыттарында (секторларында) инвестициялық жо-
баларды іск е асыру шеңберінде тауарлардың, жұмыстардың жəне көрсетілетін 
қызметтердің қолжетімділігін арттыру болып табылады.

Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен айқындамалар пайдаланылады:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан əрі – 

Мемлекеттік корпорация) – Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне 
қосуға арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді жəне 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, «бір тере-
зе» қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар 
субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру 
жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін 
көрсетуге өтініштер қабылдау жəне көрсетілетін қызметті алушыға олардың 
нəтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық 
нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бойын-
ша жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын 
заңды тұлға;

2) ақпараттық жүйенің веб-порталы (бұдан əрі – веб-портал) – Интернет 
желісінде орналастырылған, субсидиялау жүйесіне қолжетімділік беретін ин-
тернет-ресурс;

3) АӨК-дегі инвестициялық жоба (бұдан əрі – инвестициялық жоба) – жаңа 
өндірістік қуаттылықтар құруға немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге ин-
ве стициялар салуды көздейтін іс-шаралар кешені; 

4) АӨК-дегі инвестор (бұдан əрі – инвестор) – Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес инвестициялық салымдарды жүзеге асыратын АӨК 
субъектісі;

5) арнайы шот – осы Қағидалардың 6-тарауының шарттарына сəйкес 
инвестициялық субсидиялардың сомалары аударылатын қаржы институтының 
екінші деңгейдегі банктегі шоты;

6) бос бюджет – тиісті жылға арналған облыстар, республикалық маңызы 
бар қалалардың жəне астананың жергілікті атқарушы органдарының бюджет-
терінде көзделген, инвестор өтінім берген сəтке міндеттемелерден бос бюд-
жеттік қаражаттар;

7) бюджеттік бағдарламаның əкімшісі (бұдан əрі – əкімші) – Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;

8) жеке шот – тізілімде қамтылған, субсидиялауға арналған өтінімдерді 
тіркеу жəне олар бойынша операцияларды есепке алу мақсатында тіркелген 
адамды сəйкестендіруге мүмкіндік беретін жазбалар жиынтығы;

9) жобаның паспорты – осы Қағидаларға 1 жəне 2-қосымшаларда көрсетіл-
ген инвестициялық субсидиялауға жататын құрылыс-монтаждау жұмыстары, 
техника, жабдық жəне басқа негізгі құралдар, жұмыстар мен көрсетілетін 
қызметтер түріндегі инвестициялық салымдар тізбесі жəне оларды өтеу үлесі;

10) жұмыс істеп тұрған өндірістік қуаттылықтарды кеңейту – жұмыс істеп 
тұрған өндірістік қуаттылықтарды жетіспейтін немесе қажетті жабдықпен 
(техникамен) жарақтандыруды немесе өндірістік қуаттылықтарды ұлғайтуды 

жəне өндіріс көлемін ұлғайтуға жəне (немесе) өндірілетін өнімнің өзіндік құнын 
төмендетуге жəне (немесе) өндірілетін өнімнің сапасын арттыруға, оның ора-
масын өзгертуге жəне (немесе) ассортиментін кеңейтуге бағытталған өзге 
де іс-қимылдарды көздейтін іс-шаралар, сондай-ақ, мақсаты нарықта жаңа 
тауарлық тауашаға орнығу, өткізу нарықтарын кеңейту жəне басқалар болып 
табылатын басқа да іс-шаралар;

11) инвестициялық салымдар – жобалар паспорттарында көрсетілген 
жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға жəне (немесе) жұмыс істеп тұрғандарын 
кеңейтуге, жаңа, бұрын пайдаланылмаған техника мен жабдықты сатып алуға 
бағытталған шығындар;

12) инвестициялық субсидиялау – инвестициялық салымдар кезінде АӨК 
субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу;

13) инвестициялық субсидиялау мəселелері бойынша жұмыс орга-
ны (бұдан əрі – жұмыс органы) – инвесторлардың өтінімдерін қарастыруға 
жəне инвестициялық субсидияларды беруде төлеу/ бас тарту туралы шешім 
қабылдауға өкілетті облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың 
жəне астананың ауыл шаруашылығы саласындағы жергілікті атқарушы органы;

14) инвестициялық субсидиялау шарты – жұмыс органы мен инвестор ара-
сында жасалатын, инвестициялық субсидиялар қаражатын аударудың тəртібі 
мен шарттарын, мониторинг барысын, тараптардың жауапкершілігін жəне өзге 
де шарттарды көздейтін электрондық/қағаз түрінде келісім;

15) көрсетілетін қызметтерді жеткізуші – субсидиялаудың ақпараттық 
жүйесіне қолжеткізуді жəне оны сүйемелдеуді қамтамасыз ететін, мемлекеттік 
сатып алу туралы заңнамаға сəйкес жұмыс органы айқындайтын адам;

16) қаржы институттары – екінші деңгейдегі банктер, банктік операциялар-
ды жүзеге асыру құқығына тиісті лицензиясы бар микроқаржылық ұйымдар, 
кредиттік ұйымдар, лизингтік компаниялар, кредиттік серіктестіктер;

17) өндірістік кешен – ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге, өңдеуге, 
сақтауға, буып-түюге бағытталған өзара байланысты өндірістік қуаттылықтар 
(ғимараттар, құрылысжайлар, монтаждалатын жабдық, инженерлік желілер 
жəне басқалары) жиынтығы;

18) өтінім – осы Қағидаларға 3,4,5-қосымшаларға сəйкес нысан бойынша 
инвесторлардың инвестициялық салымдар кезінде инвестициялық субсиди-
ялар алуға арналған электрондық/қағаз түрінде өтінім;

19) субсидиялаудың ақпараттық жүйесі – субсидиялау процестерін орындау 
бойынша қызметтерді көрсетуге арналған, субсидиялар алуға арналған өтінімді 
тіркеуге, сондай-ақ өтінімді субсидиялау шарттарына сəйкестігіне автоматты 
тексеру арқылы оны өңдеуге мүмкіндік беретін ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың, қызмет көрсетуші персонал мен техникалық құжаттаманың 
ұйымдастырылып, ретке келтірілген жиынтығы;

20) субсидиялауға арналған өтінімдердің электрондық тізілімі (бұдан
əрі – тізілім) – агроөнеркəсіптік кешенді субсидиялауға арналған өтінімдер 
туралы, сондай-ақ қарыз алушылар, қаржы институттары туралы мəліметтер 
жиынтығы жəне субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде көрсетілген өзге де 
мəліметтер;

21) электрондық цифрлық қолтаңба (бұдан əрі – ЭЦҚ) – электрондық 
цифрлық қолтаңба құралдарымен құрылған жəне электрондық құжаттың 
дұрыстығын, оның тиістілігін жəне мазмұнының өзгермейтінін растайтын 
электрондық цифрлық символдар жинағы.

3. Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған шығындарды субсидиялау 
жобаның бизнес-жоспарына сəйкес өндіргішт ігі жəне/немесе өнімділігі жəне/не-
месе өнімді өткізу көлемдері жəне (немесе) өндірістік қуаттылықтар жүктемесі 
бойынша көрсеткіштерге қол жеткізуді көздейтін инвестициялық жобалар бой-
ынша жүзеге асырылады.

4. Жұмыс органы жыл сайын тиісті жылғы 1 ақпанға дейін жұмыс органы ма-
мандарынан жəне қоғамдық жəне үкіметтік емес салалық ұйымдардың өкілдері 
болып табылатын басқа ұйымдардың қатарынан мамандар тобын (бұдан əрі – 
мамандар тобы) құрады жəне субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде тіркейді.

Мамандар тобы №1 жоба паспортын қоспағанда, барлық жобалардың 
паспорттары бойынша құжаттарды тексеруді, инвестордың объектісін, са-
тып алынған жабдықты жобалардың паспорттарында көзделген шарттарға 
сəйкестігіне қарап–тексеруді жүзеге асырады, сондай-ақ өндірістік қуаттылықтар 
жүктемесіне қол жеткізуді тексереді, осы Қағидалардың 17-тармағына сəйкес 
инвестициялық субсидиялар есептемесін жүргізеді.

Əрбір объектіге жұмыс органы айқындайтын кемінде 2 (екі) маман 
жіберіледі.

Қарап–тексеру инвестордың немесе оның сенім білдірген адамының 
қатысуымен жүзеге асырылады жəне оның нəтижесі осы Қағидаларға
6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша инвестордың объектісін қарап – тексе-
ру жəне өндірістік қуаттылықтардың жүктемелеріне жеткендігіне көз жеткізу 
актісімен (бұдан əрі – қарап–тексеру актісі) ресімделеді.

Егер инвестициялық жоба техниканы сатып алу ғана көзделсе, онда ма-
мандар тобының инвестордың объектісін қарап–тексеруі талап етілмейді.

5. Инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шеккен шығыстардың 
бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау тиісті қаржы жылына арналған мемле-
кеттік бюджетте көзделген қаражат есебінен жəне шегінде жүзеге асырылады.

6. Инвестициялық субсидиялау Заңының 6-бабы 1-тармағының 3) 
тармақшасында көзделген ауыл шаруашылығы өнімінің нақты түрлерін өндіру 
үшін ауыл шаруашылығы алқаптарын оңтайлы пайдал ану бойынша өңірлерді 
мамандандырудың ұсынылатын схемасына сəйкес жүзеге асырылады.

7. Инвестициялық субсидиялар сомасы 500 (бес жүз) миллион жəне одан 
артық теңгені құрайтын өтінімдер əкімшімен келісіледі.

8. Инвестициялық салымдар кезіндегі шығындарды өтеуді көздейтін ша-
раларды қоспағанда, инвестициялық субсидиялау басқа мемлекеттік қолдау 
шараларымен қатар жүргізіледі.

9. Инвестициялық субсидиялар оларға қатысты тарату, оңалту немесе 
банкроттық рəсімдері басталған, сондай-ақ жеделдетілген оңалту рəсімдерін 
қоспағанда, «Оңалту жəне банкроттық  туралы» 2014 жылғы 7 наурыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес қызметтері тоқтатылған инвес-
торларға берілмейді.

2-тарау. Инвестициялық субсидиялаудың негізгі шарттары 
10. Инвестициялық субсидиялау осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген 

жобалардың паспорттары бойынша жүзеге асырылады жəне инвестициялық 
жобаны іске асыру орны бойынша жүргізіледі.

11. Инвестициялық субсидия электрондық/қағаз түрінде өтінім берілген 
жылға дейін екі жылдан ерте емес пайдалануға берілген инвестициялық жо-
балар бойынша ұсынылады. Субсидиялауға:

1) инвестициялық жоба пайдалануға берілетін күнге дейін 24 (жиырма төрт) 
айдан ерте емес сатып алынған;

2) инвестициялық жоба пайдалануға берілетін күнге дейін 36 (отыз алты) 
айдан ерте емес шығарылған техника жəне/немесе жабдық жатады.

12. Егер жобалардың паспорттары бойынша тек жабдықты жəне/немесе 
техниканы сатып алу көзделсе, онда өтінім берілетін жылға дейін үш жылдан 
ерте емес шығарылған, екі жылдан ерте емес сатып алынған жабдық жəне 
(немесе) техника субсидиялауға жатады.

13. №5, №6, №9 жобалардың паспорттары үшін инвесторда ауыл 
шаруашылығы жануарларының аналық басының тиісті санының (ірі қара мал 
бойынша 15 (он бес) айдан жоғары, ұсақ мал бйынша12 (он екі) айдан жоғары) 
болуы субсидиялаудың ақпараттық жүйесі мен ауыл шаруашылығы жануар-
ларын сəйкестендіру бойынша дерекқорлардың ақпараттық өзара іс-қимыл 
жасауы нəтижесінде расталады.

Өтінім ауыл шаруашылығы кооперативінен берілген жағдайда ауыл 
шаруашылығы кооперативінің мүшелерінде тіркелген ауыл шаруашылығы 
жануарларының аналық басының жиынтық саны ескеріледі.

Жобалар паспорттарында көрсетілген ауыл шаруашылығы жануарларының 
басын ірі қара малдың шартты басына ауыстыру коэффициенттері осы 
Қағидаларға 7-қосымшаға сəйкес жүзеге асырылады.

14. Өтінім осы Қағидаларға 2-қосымшада көрсетілген жобалардың паспорт-
тарына, сондай-ақ осы Қағидалардың та лаптарына сəйкес болған жағдайда 
инвестициялық субсидиялау жүзеге асырылады.

15. Сатып алынған тауарларды, жұмыстарды жəне көрсетілетін қызметтерді 
электрондық шот-фактуралармен растау электрондық шот-фактуралардың 
ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылады. 2020 жылғы 1 қаңтарға дейін 
жүзеге асырылған шығыстар қағаз түріндегі шот-фактуралармен расталады. 
Қазақстан Республикасынан тысқары жерлерде техниканы, жабдықтарды са-
тып алу кезінде шеккен шығыстар Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
кірістер органы куəландырған кедендік жүк декларациясымен жəне инвойспен 
расталады.

Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші (ауыл шаруашылығы кооперативі) 
электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесін пайдаланбайтын 
шетелдік өндірушіден тікелей техникаларды жəне/немесе жабдықтарды сатып 

алған кезде, сатып алуға жұмсалған шығындар тауарларға арналған кедендік 
декларациядан алынған мəліметтермен (Еуразиялық экономикалық одаққа 
кірмейтін елдерден) немесе Қазақстан Республикасының мемлекеттік кірістер 
органы берген, тауардың Еуразиялық экономикалық одақтан əкелінгенін рас-
тайтын құжаттың мəліметтерімен расталады.

16. Инвестициялық субсидиялар осы Қағидалардың 39-тармағында 
көзделген жағдайларды қоспағанда, жаңа өндірістік қуаттылықтар пайдалануға 
берілгеннен жəне/немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейткеннен жəне/немесе 
техника мен жабдықтарды сатып алынғаннан кейін төленеді. Инвестициялық 
жобаны кезегін немесе қосу кешенін пайдалануға беру жолымен іске асырған 
жағдайда кезегі немесе қосу кешені субсидияланады.

17. Инвестициялық субсидияларды есептеу іс жүзінде салынған инве-
стициялар бойынша жүзеге  асырылады. Шығындарды өтеу пайызы жобалар 
паспорттарында көзделген өтеу үлесіне сəйкес белгіленеді. Өтеу үлесі осы 
Қағидалардың 18-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, өзгертуге 
жатпайды.

№11, №12, №25, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39 жобалардың 
паспорттары бойынша инвестициялық субсидиялар жаңа өндірістік қуатты-
лықты құрған кезде екі траншпен:

1) бірінші транш объектіні пай далануға бергеннен кейін инвестициялық 
субсидиялардың жалпы сомасынан 50 % мөлшерінде;

2) екінші транш бизнес-жоспарда көзделген мерзімдерде өнім өндіру көлемі 
кемінде 30 %-ға жеткеннен кейін инвестициялық субсидиялардың жалпы со-
масынан 50 %-ы мөлшерінде төленеді.

Өтінім берген кезде инвестициялық жобаның өнім өндіру көлемі 30 %-ға 
жəне одан да көп қол жеткізген жағдайда, инвестициялық субсидиялар бір 
траншпен төленеді.

18. Жергілікті бюджеттен қосымша бөлінетін субсидиялар есебінен мына-
дай жобалардың паспорттары бойынша өтеу үлесін 35%-ға дейін арттыруға 
болады:

№1 «Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу» - негіздемелерін көрсете 
отырып, облыстардың аумақтарын дамыту бағдарламаларында көзделген 
техникалардың басым түрлері мен жабдықтар бойынша;

№7 «Ірі қара малды бордақылауға арналған объектілерді құру жəне 
кеңейту» – жаңа технологияларды жəне/немесе цифрландыру элементтерін 
қолданатын инвестициялық жобалар бойынша;

№10 «Сүтті бағыттағы ірі қара малды өсіруге арналған қуаттылығы 400 
бас аналық мал басынан басталатын объектілерді құру жəне кеңейту» - жаңа 
технологияларды жəне/немесе цифрландыру элементтерін қолданатын 
инвестициялық жобалар бойынша.

19. Инвестициялық субсидиялардың мөлшері мынадай формула бойын-
ша айқындалады:

А = Б х В, мұнда:
А – инвестициялық субсидиялардың сомасы;
Б – іс жүзінде салынған инвестициялар сомасы немесе жобалардың па-

спорттарында көрсетілген субсидияларды есептеуге арналған ең жоғары жол 
берілетін құн (егер іс жүзінде салынған инвестициялар субсидияларды есеп-
теуге арналған ең жоғары жол берілетін құннан артық болса);

В – жобалардың паспорттарында көрсетілген пайыздық  мəндегі 
инвестициялық салымдарды өтеу үлесі.

Өлшем бірлігіне субсидиялауды көздейтін жобалардың паспорттары бой-
ынша субсидиялардың мөлшері мынадай формула бойынша айқындалады:

А = (Б х В) х Г, мұнда:
А – инвестициялық субсидиялардың сомасы;
Б – іс жүзінде салынған инвестициялар сомасы немесе жобалардың па-

спорттарында көрсетілген субсидияларды есептеуге арналған ең жоғары жол 
берілетін құн (егер іс жүзінде салынған инвестициялар субсидияларды есеп-
теуге арналған ең жоғары жол берілетін құннан артық болса);

В – жобалардың паспорттарында көрсетілген пайыздық мəндегі 
инвестициялық салымдарды өтеу үлесі;

Г – жобалардың паспорттарында көрсетілген өлшем бірлігі.
20. Өтінімдерді қабылдау инвестициялық жобаны іске асыру орны бой-

ынша тиісті жылдың 1 ақпанынан бастап 1 желтоқсанға дейін (қоса алғанда) 
тиісті жылы инвестициялық субсидиялауға арналған міндеттемелерден бос 
қаражаттың (бұдан əрі – Бос бюджет) болуына байланысты жүзеге асырылады.

Тиісті жылдың 1 шілдесіне дейін Бос бюджеттің 60 (алпыс) %-ы №1, №2, 
№3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15, №16, 
№17, №18, №19, №20, №21, №22 жобалардың паспорттарын субсидиялауға 
пайдаланылады.

Егер тиісті жылдың 1 шілдесіне дейін резервке қойылған лимит игерілмесе, 
онда өтінімдерді қабылдау көрсетілген лимитті қолданбастан жалғасады.

21. Пайдалануға берілмеген инвестициялық жобалар бойынша инвестор 
өз қалауымен өтінімді екі кезеңмен бере алады. Бірінші кезеңде жұмыс органы 
инвестордың осы Қағидалардың шарттарына сəйкестігі/сəйкес еместігі туралы 
шешім қабылдайды. Екінші кезеңде жұмыс органы инвестициялық субсидия-
ларды төлеу/төлеуден бас тарту туралы шешім қабылдайды.

22. Пайдалануға берілген инвестициялық жобалар бойынша, сондай-ақ 
нақты сатып алынған техника мен жабдықтар бойынша өтінімдер екі кезеңді 
рəсімдерді қолданбай қаралады.

23. Инвестор өз қаражатын пайдаланған жағдайда инвестициялық субси-
диялар сомасын жұмыс органы инвестордың есеп айырысу шотына аударады. 

Техниканы, жабдықтарды жəне басқа да объектілерді кредитке/лизингке 
сатып алу кезінде инвестордың келісімі бойынша инвестициялық субсидиялар 
қаржы институтына инвестордың негізгі борышын өтеу есебіне не инвестордың 
есеп айырысу шотына аударылады.

3-тарау. Инвестициялық субсидиялауға электрондық түрінде өтінім 
қабылдау жəне қарастыру тəртібі

24. Инвестициялық субсидиялауға өтінім беру «электрондық үкіметтің» веб-
порталы арқылы электрондық түрде жүзеге асырылады жəне субсидиялаудың 
ақпараттық жүйесінде тіркеледі.

«Электрондық үкіметтің» веб-порталы мен субсидиялаудың ақпараттық 
жүйесінің ақпараттық өзара іс-қимылы Қазақстан Республикасының 
Ақпараттандыру саласындағы заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

Инвесторда субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде жеке шоттың бо-
луы субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің «Заңды тұлғалар» немесе 
«Жеке тұлғалар» мемлекеттік дерекқорлармен ақпараттық өзара іс-қимыл 
нəтижесінде расталады.

25. Бірінші кезең бойынша жұмыс органының шешімін алу үшін инве-
стор осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша «электрондық 
үкіметтің» веб-порталы арқылы инвестициялық субсидиялауға бірінші кезеңнің 
электрондық өтінімін береді, оған инвестордың ЭЦҚ-сы қойылып, өтінімде 
көрсетілген қажетті құжаттар «PDF (Portable Document Format)» форматында 
(инвестор қол қойған жəне мөрімен (бар болса) растаған қағаз нұсқаның ска-
нерленген көшірмесі) қоса беріледі.

Бұл ретте, жұмыс органы өтінім тіркелген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні 
ішінде инвестициялық жобаның осы Қағидалардың шарттарына сəйкестігі/
сəйкес еместігі туралы шешім қабылдайды.

26. Екінші кезеңде (жұмыстар аяқталғаннан кейін) инвестор «PDF (Portable 
Document Format)» электрондық форматында (инвестор қол қойған жəне 
мөрімен (бар болса) растаған қағаз нұсқаның сканерлеген көшірмесі) мына-
дай растау, құқық белгілеу жəне/немесе тіркеу құжаттарын қоса бере оты-
рып, осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша инвестициялық 
субсидиялауға екінші кезеңге өтінім береді:

1) «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
73-бабының 2-тармағына сəйкес «Объектіні пайдалануға қабылдау актісінің 
нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2017 жылғы 24 сəуірдегі №234 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15141 болып тіркелген) бекітілген ны-
сан (бұдан əрі – объектіні пайдалануға қабылдау актісінің нысаны) бойынша 
инвестициялық жоба объектісін пайдалануға қабылдау актісінің (жаңа өндірістік 
қуаттылықтар құру немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту кезінде) немесе 
инвестициялық жобаның қосу кешенін немесе кезегін пайдалануға беру актісінің 
(Қағидалардың 16-тармағында көрсетілген жағдайлар бойынша) көшірмелері;

2) сатып алушы мен жеткізуші арасындағы жабдықтарды пайдалануға беру 
актісінің көшірмесі (жабдықтар сатып алу кезінде); 

3) жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға не жұмыс істеп тұрғандарын 
кеңейтуге арналған инвестициялық салымдарды растайтын, сатып алынған 
тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша сатып алу-сату 
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шарттарының, электрондық жəне/немесе қағаз түріндегі шот-фактуралардың, 
төленген төлемді растайтын құжаттардың көшірмелері;

4) «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңы-
ның 60-бабына жəне 9-1-тарауына сəйкес жобалар сараптамасының оң 
қорытындысы бар жобалық-сметалық құжаттама көшірмелері (олар бойынша 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес субсидиялау көзделген жобалардың 
паспорттары бойынша);

5) ауыл шаруашылығы техникасын, арнайы техника мен технологиялық 
жабдықтарды қабылдап алу-беру актілерінің көшірмелері;

6) қаржы институттарында тартылған қаражат есебінен инвестициялық 
салымдар жүзеге асырылған жағдайда, қаржы институты растаған кредиттік/
лизингтік шарттар көшірмелері;

7) инвестор осы Қағидалардың 17-тармақтың 2) тармақшасына сəйкес 
екінші траншты алуға өтінім берген жағдайда «PDF (Portable Document Format)» 
электрондық форматында (қағаз нұсқасының сканерленген көшірмесі) растай-
тын құжаттарды (бизнес-жоспар, дайын өнімді өткізу бойынша электрондық 
шот-фактуралар) қоса тіркейді. Бизнес-жоспарда мəлімделген өндірілген 
өнім көлемін растау үшін мамандар тобы, дара кəсіпкерлерді қоспағанда, осы 
тармақшада көрсетілген құжаттардың, сондай-ақ екінші кезеңде инвестордың 
өтінім берген сəтінің алдындағы тоқсан үшін инвестордың «Өнеркəсіп жəне 
қоршаған орта статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық 
байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі 
нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігі Статистика комитеті төрағасының 2018 жылғы 13 желтоқсандағы 
№5 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№17979 болып тіркелген) бекітілген «Кəсіпорынның өнім (тауар, қызмет) 
өндіру туралы есебі» (коды 151103128, индексі 1-П, кезеңділігі тоқсандық) 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанының 
негізінде дайындалатын өндірілген өнім көлемі кемінде 30 %-ға жеткені тура-
лы тексеру актісін жасайды;

27. Тартылған қаражат есебінен инвестициялық салымдарды субсидиялау 
үшін қаржы институты инвестор ЭЦҚ-ны пайдалана отырып қол қою жолымен 
ақпараттық жүйесіне кредиттік/лизингтік шарттар көшірмелерін растайды.

28. Инвестордың техниканы жəне/немесе автомобильдерді сатып алғанын 
субсидиялаудың ақпараттық жүйесінің ауыл шаруашылығы техникасының 
мемлекеттік тізілімімен жəне/немесе «Автомобиль» дерекқорымен ақпараттық 
өзара іс-қимыл жасауы арқылы растау жүзеге асырылады.

29. Жұмыс органы инвестор өтінімін тіркеген сəттен бастап 1 (бір) жұмыс 
күні ішінде ЭЦҚ-ны пайдалана отырып тиісті хабарламаға қол қою арқылы оның 
қабылданғанын растайды. Аталған хабарлама инвестордың жеке кабинетінде 
қолжетімді болады.

Өтінімге қоса берілген құжаттар не онда қамтылған қажетті мəліметтер 
толық емес болған жағдайда, жұмыс органы орган 1 (бір) жұмыс күні ішінде 
негіздемені егжей-тегжейлі сипаттай отырып, өтінімді тіркеуден бас тартады. 

30. Өтінім екінші кезеңде берілген жəне тіркелген кезде өтінім жұмыс 
органның немесе мамандар тобының жеке кабинеттеріне түседі.

Жұмыс орган инвестордан өтінім түскенде 10 (он) жұмыс күні ішінде осы 
Қағидалардың 4-тармағына сəйкес жұмыстарды жүргізеді жəне жобаның 
осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігі/сəйкес еместігі туралы өзінің 
электрондық қорытындысын (бұдан əрі – қорытынды) дайындайды жəне оған 
өз ЭЦҚ-сын қояды.

31. Субсидия беруден бас тарту «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тура-
лы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 19-1-бабында 
көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

Инвестициялық субсидияларды беруден бас тарту туралы шешімді жұмыс 
органы субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде мамандар тобының қарап-
тексеру актысының негізінде немесе инвестициялық жобаның жəне/немесе 
ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректер мен мəліметтердің 
осы Қағидаларда белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі анықталған кезде 
қорытынды алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

32. Өтінімді қарастырудың нəтижелері туралы мəліметтер инвестордың 
жеке кабинетіне жолданады жəне веб-порталда көрсетіледі.

Жұмыс органы оң шешім қабылдаған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде 
жұмыс органы мен инвестор арасында осы Қағидаларға 8, 9-қосымшаларға 
сəйкес нысандар бойынша ЭЦҚ қойылған, субсидиялаудың ақпараттық жүйе-
сінде электрондық нысанда жасалған инвестициялық субсидиялау шартына 
жəне сатып алынатын жабдықты, техниканы мақсатты пайдалану жəне иеліктен 
шығармау туралы шартқа қол қойылады.

4-тарау. Инвестициялық субсидиялауға қағаз түрінде өтінім қабылдау 
жəне қарастыру тəртібі

33. Өтінімді қағаз түрінде беру Мемлекеттік корпорация арқылы жүзеге 
асырылады.

34. Бірінші кезең бойынша жұмыс органының шешімін алу үшін инвестор 
Мемлекеттік корпорацияға осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысаны бой-
ынша инвестициялық субсидиялауға бірінші кезеңнің өтінімін береді.

Бұл ретте, жұмыс органы инвестициялық жобаның осы Қағидалардың шарт-
тарына сəйкестігі/сəйкес еместігі туралы шешімді өтінім келіп түскен күннен 
бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде қабылдайды.

35. Екінші кезеңде (жұмыстар аяқталғаннан кейін) инвестор Мемлекеттік 
корпорацияға осы Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
инвестициялық субсидиялауға екінші кезеңнің өтінімін береді:

1) «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
73-бабының 2-тармағына сəйкес «Объектіні пайдалануға қабылдау актісінің 
нысанын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму 
министрінің 2017 жылғы 24 сəуірдегі №234 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15141 болып тіркелген) бекітілген ны-
сан (бұдан əрі – объектіні пайдалануға қабылдау актісінің нысаны) бойынша 
инвестициялық жоба объектісін пайдалануға қабылдау актісінің (жаңа өндірістік 
қуаттылықтар құру немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту кезінде) немесе 
инвестициялық жобаның қосу кешенін немесе кезегін пайдалануға беру актісінің 
(Қағидалардың 16-тармағында көрсетілген жағдайлар бойынша) көшірмелері;

2) сатып алушы мен жеткізуші арасындағы жабдықтарды пайдалануға беру 
актісінің көшірмесі (жабдықтар сатып алу кезінде); 

3) жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға не жұмыс істеп тұрғандарын кеңей-
туге арналған инвестициялық салымдарды растайтын, сатып алынған тауар-
лар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша сатып алу-сату шарттарының, 
қағаз шот-фактуралардың, төленген төлемді растайтын құжаттардың көшір-
мелері;

4) «Қазақстан Республикасындағы сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс 
қызметі туралы» 2001 жылғы 16 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
60-бабына жəне 9-1-тарауына сəйкес жобалар сараптамасының оң қорытын-
дысы бар жобалық-сметалық құжаттама көшірмелері (олар бойынша жобалық-
сметалық құжаттамаға сəйкес субсидиялау көзделген жобалардың паспорт-
тары бойынша);

5) ауыл шаруашылығы техникасын, арнайы техника мен технологиялық 
жабдықтарды қабылдап алу-беру актілерінің көшірмелері;

6) қаржы институттарында тартылған қаражат есебінен инвестициялық 
салымдар жүзеге асырылған жағдайда, қаржы институты растаған кредиттік/
лизингтік шарттар көшірмелері;

7) инвестор осы Қағидалардың 17-тармағына сəйкес екінші траншты 
алуға өтінім берген жағдайда растайтын құжаттарды (бизнес-жоспар, дайын 
өнімді өткізу бойынша қағаз түріндегі шот-фактуралар) қоса береді. Бизнес-
жоспарда мəлімделген өндірілген өнім көлемін растау үшін мамандар тобы, 
дара кəсіпкерлерді қоспағанда, осы тармақшада көрсетілген құжаттардың, 
сондай-ақ екінші кезеңде инвестордың өтінім берген сəтінің алдындағы тоқсан 
үшін инвестордың «Өнеркəсіп жəне қоршаған орта статистикасы бойынша 
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары 
мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының 
2018 жылғы 13 желтоқсандағы №5 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17979 болып тіркелген) бекітілген 
«Кəсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру туралы есебі» (коды 151103128, 
индексі 1-П, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың 
статистикалық нысанының негізінде дайындалатын өндірістік өндірілген өнім 
көлемі кемінде 30 %-ға жеткені туралы тексеру актісін жасайды;

Инвестор жоғарыда аталған құжаттардың түп нұсқаларын Мемлекеттік 
корпорацияға ұсынылған көшірмелерді салыстыру үшін ұсынады.

36. Мемлекеттік корпорация инвестордан келіп түскен өтінімдерді 1 (бір) 
жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жұмыс органына береді. Жұмыс органы келіп 
түскен өтінімдерді 1 (бір) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде инвестициялық 
бағыттар топтары бойынша өтінімдерді тіркеу журналына тіркейді. Журналдар 
нөмірленеді, тігіледі жəне жұмыс органының мөрімен бекемделеді.

Жұмыс органы 10 (он) жұмыс күні ішінде инвесторлар ұсынған құжаттарды 
тексереді, олардың осы Қағидаларға сəйкестігін қарайды, субсидиялар 
есептемелерін жүргізеді, осы Қағидалардың 4-тармағында көзделген жағдай-
ларда инвестордың объектісін қарап–тексеру үшін жұмыс органы, басқа да 
ұйымдар мамандарының шығуын ұйымдастырады жəне осы Қағидаларға 
6-қосымшаға сəйкес нысан бойынша жобаның инвестициялық субсидиялауға 
сəйкестігі/сəйкес еместігі туралы өзінің шешімін (бұдан əрі – шешім) шығарады.

Жұмыс органының мөрімен бекемделген шешім кейінен инвесторға беру 
үшін қол қойылғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күн ішінде Мемлекеттік корпорацияға 
жолданады.

Жұмыс органы инвестордың өтінімі бойынша шешім шығарылған сəттен 
бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде ақпараттық жүйеге жоба паспортына сəйкес 
шығындар тізбесін көрсете отырып, растайтын құжаттардың деректемелерін 
(құжаттың күні мен нөмірін) көрсете отырып, субсидиялау сомасы мен шарт-
тарын көрсете отырып, «PDF (Portable Document Format)» электрондық 
форматында өз шешімінің сканерленген көшірмелерін, осы Қағидаларға 8, 
9-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша қол қойылған инвестициялық суб-
сидиялау шартын жəне сатып алынатын техниканы, жабдықты мақсатты пай-
далану жəне иеліктен айыру туралы келісімді қоса бере отырып, инвестордың 
өтінімі туралы жұмыс органының қолы қойылған жəне мөрімен расталған 
деректі ақпараттық жүйеге енгізеді.

37. Инвестор жұмыс органның оң шешімін алған күннен бастап 1 (бір) 
жұмыс күні ішінде жұмыс органы мен инвестор арасында осы Қағидаларға 
8, 9-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша инвестициялық субсидиялау 
шартына жəне сатып алынатын жабдықты, техниканы мақсатты пайдалану 
жəне иеліктен шығармау туралы келісімге қол қойылады.

38. Инвестициялық субсидиялау шарты инвесторға қаражат аудару тəртібі 
мен талаптарын, жұмыс органының инвестор қызметіне мониторинг жүргізу 
талаптарын жəне осы Қағидаларға 8-қосымшаға сəйкес инвестициялық суб-
сидиялау шартында көзделген өзге де талаптарды көздейді.

5-тарау. Тартылған қаражат есебінен инвестициялық салымдар 
бойынша инвестициялық субсидиялаудың жекелеген шарттары
39. Инвестор жабдықты/техниканы кредитке/лизингке сатып алуды 

жоспарлаған жағдайда инвестициялық субсидияларды қаржы институтының 
арнайы шотына аванстық төлеммен аудару жүзеге асырылады.

Субсидияларды қаржы институтының арнайы шотына аванстық төлеммен 
аудару тетігін қолдануға арналған өтінімді жұмыс органы екі кезеңді рəсімді 
қолданбай қарайды.

Бұл ретте, №1, №2, №3, №4, №6, №9, №13, №14, №18, №19 жобалардың 
паспорттары шеңберінде қаралатын өтінімдер бойынша инвестициялық суб-
сидияларды қаржы институтының арнайы шотына аванстық төлеммен ауда-
ру тетігін қолдану орындылығын инвестор айқындайды, бұл инвестициялық 
субсидиялауға арналған өтінімде көрсетіледі.

№5, №7, №8, №10, №11, №12, №15, №16, №17, №20, №21, №22, №23, 
№24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, 
№37, №38, №39 жобалардың паспорттары шеңберінде қаралатын өтінімдер 
бойынша инвестициялық субсидияларды қаржы институтының арнайы шо-
тына аванстық төлеммен аудару тетігін қолдану орындылығын жұмыс органы 
айқындайды.

40. Инвестициялық субсидияларды арнайы шотына алу үшін инвестор осы 
Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша электрондық/қағаз түрінде 
өтінім береді жəне қаржы институтының кредиттік комитетінің оң шешімінің 
қаржы институты растаған көшірмесін қосымша береді.

Жұмыс органы инвестордың өтінімін мақұлдаған күннен бастап 3 (үш) 
жұмыс күні ішінде жұмыс органы, қаржы институты жəне инвестор арасында 
осы Қағидаларға 10-қосымшаға сəйкес нысан бойынша үшжақты шарт жəне 
қаржы институтының арнайы шоттағы инвестициялық субсидияларды пайда-
ланбауы туралы келісім жасалады. 

Бұл ретте қаржы институты арнайы шотқа алынған инвестициялық субси-
диялардың қаражатын осы Қағидалардың 35-тармағында немесе 36-тармақтың 
бірінші бөлігінде көрсетілген шарттар уақытылы орындалғанға дейін пайда-
ланбайды.

41. Қаржы институты кредит беру жолымен инвесторды қаржыландырған 
жағдайда, арнайы шотқа инвестициялық субсидияларды алған күннен бастап 
10 (он) жұмыс күні ішінде инвесторға кредит беруді жүзеге асырады жəне рас-
тайтын құжаттарды, кредит шартының көшірмесін жұмыс органына ұсынады.

42. Қаржы институты техниканы жəне (немесе) жабдықты лизингке беру 
жолымен инвесторды қаржыландырған жағдайда, жұмыс органының оң шешімі 
мен арнайы шотқа қаражат алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде 
қаржылық лизинг шартында көзделген қаражатты, инвестор мен қаржы инсти-
туты арасындағы шартында басқасы қарастырылмаған болса, инвестордың 
шотына аударады жəне растайтын құжаттарды, сондай-ақ кредит шартының 
көшірмесін жұмыс органына ұсынады.

Қаржы институты үшжақты шартқа жəне қаржы институтының арнайы 
шоттағы ақшаны пайдаланбауы туралы келісімге қол қойылған күннен бастап 
күнтізбелік 180 (жүз сексен) күннен артық емес мерзімде жұмыс органына ли-
зинг нысанасын қабылдап алу-беру актісін жəне лизинг нысанасының түпкілікті 
құнын айқындау жөніндегі лизинг шартына қосымша келісім туралы жазбаша 
хабарлама жолдайды.

Бұл ретте, осы Қағидалардың осы тармағының 2-бөлігінде қарастырылған 
талаптарды орындағанға дейін қаржы институты арнайы шоттағы қаражатты 
пайдаланбайды.

Инвесторлардың өтінімдері бойынша, егер лизинг нысанасының нақты 
құны оның субсидиялау шартындағы құнынан аз болса жұмыс органы субси-
дияларды қайта есептеуді жүзеге асырады, айырмашылық сомасын (арнайы 
шотқа аударылған артық қаражатты) анықтайды жəне 3 (үш) жұмыс күннен 
артық емес мерзімде қаржы институтына айырмашылық сомасын (арнайы 
шотқа аударылған артық қаражатты) жұмыс органының есеп шотына қайтару 
туралы хабарлама жолдайды.

Қаржы институты жұмыс органынан хабарлама алған күннен бастап 3 (үш) 
жұмыс күнінен артық емес мерзімде жұмыс органының есеп шотына қаражатты 
хабарламада көрсетілген мөлшерде қалпына келтіреді.

Лизинг нысанасының нақты құны субсидияларды есептеу үшін бастапқы 
құнынан асатын инвесторлардың өтінімдері бойынша субсидияларды қайта 
есептеу жүзеге асырылмайды.

43. Қаржы институты 41-тармақта (кредит беру жолымен инвесторды 
қаржы ландырған жағдайда) немесе 42-тармақта (техниканы жəне (немесе) 
жабдықты лизингке беру жолымен инвесторды қаржыландырған жағдайда) 
көзделген шарттарды орындамаған жағдайда, қаржы институты 3 (үш) жұмыс 
күні ішінде жұмыс органы арнайы шотқа аударған қаражатты толық көлемде 
қалпына келтіреді. Бұл ретте, ағымдағы қаржы жылы жүргізілген төлемдерді 
қайтару орындалмаған міндеттемелер сомасын ұлғайту жəне бюджеттік 
шығыстар сыныптауышының тиісті кодтары бойынша кассалық шығыстарды 
азайту жолымен жұмыс органының кассалық шығыстарын қалпына келтірумен 
жүзеге асырылады. Өткен жылдардағы төлемдер қайтарылған жағдайда 
қайтару сомасы төлемақы жүргізілген тиісті бюджеттің кірісіне есептеледі.

44. Арнайы шотқа аударылған қаражатты қаржы институты инвесторға 
инвестициялық субсидия беру туралы жұмыс органының оң хаттамалық 
шешімінің негізінде, инвестициялық жоба шеңберінде жабдықтар мен техни-
каны сатып алуға пайдаланылған кредит/лизинг бойынша инвестордың негізгі 
борышын өтеу есебіне есептейді.

6-тарау. Қорытынды ережелер
45. Инвестициялық субсидиялау мониторингін жұмыс органы субсидия-

лаудың ақпараттық жүйесінде мынадай өлшемшарттар бойынша жəне мы-
надай мерзімдерде жүзеге асырады:

1) субсидиялау сəтінен бастап 3 (үш) жыл ішінде инвестордың сатып 
алын ған техника мен жабдықтарды иеліктен шығармауы жəне мақсатты пай-
далануы;

2) Жобалар паспорттары тізбесінің №11, №12, №25, №32, №33, №34, №35, 
№36, №37, №38, №39 жобаларының паспорттары бойынша инвестициялық 
субсидиялау объектісінің пайдалануға берілген сəттен бастап күнтізбелік бір 
жыл ішінде жұмыс істеуі/істемеуі, инвестициялық субсидиялау объектісінің 
бизнес-жоспарда көзделген мерзімдерде кемінде 30% мөлшеріндегі жобалық 
қуатқа шығуға қол жеткізуі/қол жеткізбеуі тұрғысынан;

3) осы Қағидалардың 4-тармағының 4-бөлігіне сəйкес құрылыс-монтаждау 

жұмыстарын субсидиялау жүзеге асырылған инвестициялық жобалар бойын ша 
бизнес-жоспарға сəйкес өндіргіштігі жəне/немесе өнімділігі жəне/немесе өнімді 
өткізу жəне/немесе өндірістік қуаттылықтар жүктемесі бойынша көрсеткіш терге 
қол жеткізуді орындау тұрғысынан;

4) субсидияларды аванстық төлеммен арнайы шотқа аудару жөніндегі тетік 
шеңберінде субсидияланған объектілерді пайдалануға беру (бизнес-жоспарда 
көрсетілген мерзімдерде), иеліктен шығармауы жəне мақсатты пайдалануы 
тұрғысынан.

46. Мониторинг функцияларын жүзеге асыру үшін жұмыс органы инве-
стордан мониторинг шарттарын орындау үшін қажетті, осы Қағидалардың 
45-тармағында көрсетілген ақпаратты сұратады, оның ішінде осы Қағидаларға 
11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша есепті қалыптастыру үшін қажетті 
ақпаратты сұратады.

Инвестор 10 (он) жұмыс күні ішінде жұмыс органына сұратылған ақпаратты 
ұсынады. 

47. Субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде қалыптастырылған мониторинг 
деректері негізіндегі талдауды жұмыс органы тексереді жəне келіседі.

Инвестор ол бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын субсидия-
лау жүзеге асырылған инвестициялық жобаның бизнес жоспарына сəйкес 
өндіргіштік жəне/немесе өнімділік жəне/немесе өнімді өткізу жəне/немесе 
өндірістік қуаттылықтарды жүктеу бойынша көрсеткіштерге қол жеткізбеген 
жағдайда жұмыс органы фактіні анықтаған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні 
ішінде осы тармақта көзделген іс-қимылдарды қабылдайды. Бұл ретте, 
төленген субсидияларды қайтармау туралы шешім орын алған форс-мажорлық 
мəн-жайлар (оларды инвестор болжай алмайтын жəне алдын ала алмайтын 
еңсерілмес күш мəн-жайлары) салдарларының объективті факторларының 
негізінде қабылданады.

Инвестор сатып алынған техниканы жəне/немесе жабдықтарды иеліктен 
шығарған жəне/немесе мақсатты пайдаланбаған, өндіріс объектісі пайдалануға 
берілген сəттен бастап күнтізбелік бір жыл ішінде жұмыс істемеген немесе 
объект бизнес-жоспарда көзделген мерзімдерде кемінде 30% мөлшеріндегі 
жобалық қуатқа шықпаған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес инвесторға қатысты тарату, оңалту немесе банкроттық, инвестордың 
қызметін тоқтата тұру рəсімінің фактісі белгіленген жағдайда, жұмыс органы 
инвестициялық субсидияларды қайтару туралы шешім қабылданған сəттен 
бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде сот талқылауына жəне қаражаттың 
қайтарылуына бастамашылық жасайды.

Жұмыс органы инвестициялық субсидиялауды тоқтату туралы шешім 
қабылданған сəттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде шешімнің себебін көрсете 
отырып, инвесторды жазбаша хабардар ет еді.

Бұл ретте, жұмыс органы ағымдағы қаржы жылында жүргізілген төлемдерді 
қайтаруды орындалмаған міндеттемелер сомасын ұлғайту жəне бюджеттік 
шығыстар сыныптаушының тиісті кодтары бойынша кассалық шығыстарды 
азайту жолымен жұмыс органының кассалық шығыстарын қалпына келтірумен 
жүзеге асырады. Өткен жылдардың төлемдерін қайтарған жағдайда, 
қайтарылған сома төлем жүргізілген тиісті бюджеттің кірісіне есептеледі.

48. Жұмыс органы тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен 
кешіктірмей, əкімшіге осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шеккен шығыстардың бір 
бөлігін өтеу бойынша субсидияларды игеру туралы есепті ұсынады.

Жұмыс органының инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шек-
кен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидияларды игеру туралы 
жылдық есебі əкімшіге есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей, 
осы Қағидаларға 11-қосымшаға сəйкес нысан бойынша ұсынылады. Сондай-
ақ жұмыс органы осы Қағидалардың 45-тармағында көзделген шарттар 
мониторингі туралы есеп ұсынады.

49. Жұмыс органы тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен 
кешіктірмей, өзінің ресми интернет-ресурсында жобалардың паспорттарын, 
алынған субсидиялар сомасын көрсете отырып, инвестициялық субсидия алған 
инвесторлардың тізбесін орналастырады, сондай-ақ жыл сайын мониторинг 
бойынша есепті орналастырады.

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік кешен субъектісі 
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау 

қағидаларына 1-қосымша

Жобалар паспорттарының тізбесі

1. Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу
2. Селекциялық-тұқым шаруашылығы техникасы мен жабдығын сатып 

алу
3. Тұқым тазарту-сұрыптау жабдықтарын сатып алу
4. Жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құру жəне мал өсіруші 

шаруашылықтарды сумен қамтамасыз ету (құдықтар, ұңғымалар)
5. Еріген қар суларын жинау үшін жасанды су айдындарын (тоғандарын) 

құру
6. Етті бағыттағы ауыл шаруашылығы жануарларын өсіруге арналған 

техника мен жабдықтарды сатып алу (етті мал шаруашылығы, жылқы 
шаруашылығы, қой шаруашылығы, түйе шаруашылығы)

7. Ірі қара малды бордақылауға арналған объектілерді құру жəне 
кеңейту

8. Бір мезгілде 20 000 бастан бастап ұсақ мал бордақылауға арналған 
объектілер салу жəне кеңейту жəне бір мезгілде 1 000 бастан бастап 
ұсақ мал ұстауға арналған сервистік-дайындау алаңдарын құру жəне 
кеңейту

9. 50 аналық бастан басталатын тауарлық сүт фермасын құру жəне 
кеңейту

10. Қуаттылығы 400 аналық бастан басталатын сүтті бағыттағы ірі қара 
малды өсіруге арналған объектілерді құру жəне кеңейту

11. Мал союға жəне етті өңдеуге арналған объектілерді құру жəне кеңейту
12. Өндірістік қуаты тəулігіне 50 тоннадан басталатын сүт өңдеу 

объектісін құру жəне кеңейту
13. Сүт өңдеу кəсіпорындары жəне дайындау ұйымдары базасында 

сыйымдылығы тəулігіне 1 тонна сүттен басталатын сүт қабылдау 
пункттерін құру

14. Сүт өңдеу кəсіпорындары мен дайындау ұйымдарының сүт тасуы 
үшін көлік құралын сатып алу

15. Жүн дайындау пунктіне арналған жабдық сатып алу
16. Суару жүйелерін құру жəне кеңейту жəне тамшылатып суару
17. Жылыжай кешенін салу жəне кеңейту
18. 5 гектардан бастап қарқынды алма бағын отырғызу
19. 5 гектардан бастап жеміс-жидек дақылдары мен жүзім отырғызу
20. Қуаты жылына 20 мың тоннадан басталатын құс етін өндіруге 

арналған объектілерді құ ру жəне кеңейту
21. Қуаты жылына 20 000 мың тоннадан басталатын күрке тауық етін 

өндіруге арналған объектілерді құру жəне кеңейту
22. Қуаты 1200 бас аналық шошқадан басталатын селекциялық-гибридтік 

орталық құру
23. Қуаты 50000 бастан басталатын шошқаларды өсіруге арналған 

объектілерді құру жəне кеңейту
24. Құрамажем зауытын салу
25. Тəулігіне 150 тонна тауық саңғырығын өндеуге арналған техника м ен 

жабдықтар сатып алу
26. Құс шаруашылығындағы асыл тұқымды репродуктор құру
27. Қуаттылығы жылына 1 миллион дана шабақтан басталатын балық 

питомниктерінің жабдық пен техника сатып алуы
28. Алаңы кемінде 50 гектар көлдік-тауарлы балық шаруашылығына 

арналған жабдық пен техника сатып алу
29. 5 000 тоннадан басталатын майлы дақылдарға арналған астық 

сақтау қоймаларын салу жəне кеңейту
30. 1 000 тоннадан басталатын картоп сақтау қоймаларын салу, кеңейту
31. 1 000 тоннадан басталатын жеміс сақтау қоймаларын салу жəне 

кеңейту
32. Қуаты шикізат бойынша сағатына 1 тоннадан басталатын жемістерді/

көкөністерді өңдеу жөніндегі қолданыстағы кəсіпорынды кеңейту жəне 
(немесе) салу
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(Жалғасы. Басы 17-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 

33. Картоп өңдеу жөніндегі кəсіпорынды салу
34. Май-тоңмай өнімдерін өндіру жөніндегі кəсіпорынды салу жəне 

(немесе) кеңейту
35. Өңдеу қуаты тəулігіне 170 тонна шикізаттан басталатын дəнді 

дақылдарды тереңдете қайта өңдеу жөніндегі кəсіпорынды кеңейтуге 
арналған жабдық сатып алу

36. Қуаты шикізат бойынша сағатына 2 тоннадан басталатын жарма өн-
діру жөніндегі қолданыстағы кəсіпорынды кеңейту жəне (немесе) құру

37. Қуаты шикізат бойынша сағатына 1 тоннадан басталатын макарон 
өнімдерін өндіру жөніндегі қолданыстағы кəсіпорынды кеңейту жəне 
(немесе) құру

38. Қуаты шикізат бойынша тəулігіне 1600 тоннадан басталатын қант 
өндіру жөніндегі кəсіпорынды кеңейту

39. Қуаты жылына 2 мың тонна өнімнен басталатын кондитерлік өнім-
дерді өндіру жөніндегі кəсіпорынды кеңейту үшін жабдықты сатып алу

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 

субсидиялау қағидаларына 2-қосымша

Субсидиялауға жататын жобалар паспорттарының тізбесі

№1 «Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

    Р/с
№

Техника мен жабдықтың атауы жəне 
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    1. тракторлар (доңғалақты/шынжыр табанды):
    1.1. қуаты 60 ат күшіне дейін 50-ге 

дейін
4 200 000

    1.2. қуаты 61-89 ат күші 100-
ге 

дейін

6 800 000

    1.2. қуаты 90-130 ат күші
1.2.1 Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

9 800 000

1.2.2 Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

13 200 000

    1.3. қуаты 131 - 210 ат күші
1.3.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің моделдері

- 18 200 000

1.3.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

- 41 700 000

    1.4. қуаты 211 - 350 ат күші
1.4.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

- 45 000 000

1.4.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

- 72 000 000

    1.5. қуаты 351 ат күшінен бастап
1.5.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

- 53 000 000

1.5.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

- 102 000 000

    2. астық жинайтын комбайн:
    2.1. қуаты 200 ат күшіне дейін 22 000 000
    2.2. қуаты 201 - 230 ат күші
2.2.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

42 000 000

2.2.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

56 000 000

    2.3. қуаты 231 - 279 ат күші
2.3.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

46 000 000

2.3.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

79 000 000

    2.4. қуаты 280 - 370 ат күші
2.4.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

56 000 000

2.4.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

93 000 000

2.5. қуаты 371 ат күші
2.5.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

73 000 000

2.5.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

109 000 000

    3. азық жинайтын комбайн
3.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

43 000 000

3.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модель дері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

148 000 000

        4. қызылша жинайтын комбайн:
    4.1. тіркемелі 58 800 000
    4.2. өздігінен жүретін 80 000 000
5. күріш жинайтын комбайн:
5.1. қуаты 200 ат күшіне дейін 25 000 000
5.2. қуаты 201 ат күшінен бастап 118 000 000
6. мақта жинайтын комбайн:
6.1. тіркемелі 2-қатарлы 15 000 000
6.2. қуаты 201 ат күшінен бастап 122 400 000
7. сəбіз жинайтын комбайн:
7.1. аспалы 20 000 000
7.2. тіркемелі 1-қатарлы 14 000 000
7.3. тіркемелі 2-қатарлы 35 000 000
7.4. тіркемелі 3-қатарлы 67 000 000
8. қырыққабат жинайтын комбайн:
8.1. аспалы 12 500 000
8.2. тіркемелі 11 000 000
9. пияз жинайтын комбайн:
9.1. тіркемелі 5 000 000
9.2. жартылай тіркемелі 12 400 000
10. картоп жинайтын комбайн 70 000 000
11. қызанақ жинайтын комбайн 85 000 000
12. жүгері жинауға арналған айлабұйым 7 000 000
13. түбір жинайтын машина (қазушы) 4 700 000
14. сабақ жинайтын машина 5 000 000
15. жидек дақылдарын жинауға арналған 

өздігінен жүретін комбайын
71 300 000

    16. сепкіштер:
        16.1. əмбебап 4 000 000
    16.2. қызылша себетін 24 000 000
16.3. көкөніс себетін 2 600 000
16.4. мақта себетін 2 400 000
16.5. астық себетін 4 200 000
    16.6. пневматикалық (егу кешендері):
    16.6.1 қамту ені 10 метрге дейін
16.6.1.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

25 000 000

16.6.1.2 Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

59 000 000

16.6.2. қамту ені 10-15 метрден бастап 64 000 000
16.6.3 қамту ені 15,1 метрден бастап
16.6.3.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

30 000 000

16.6.3.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

85 000 000

    17. картоп отырғызғыш 25 000 000
  18. ауыл шаруашылығы өніміне арналған кептіргіш:
    18.1. сағатына 10 тоннаға дейін 4 000 000
    18.2. сағатына 10,1-20 тоннадан бастап 12 000 000
    18.3. сағатына 20,1 тоннадан жоғары 32 000 000
  19. тұқым жəне астық тазалауға арналған машиналар:
    19.1. өнімділігі сағатына 10 тоннаға дейін 1 200 000
    19.2. өнімділігі сағатына 10,1-20 тонна 3 200 000
    19.3. өнімділігі сағатына 20,1-49 тоннадан 

бастап
6 100 000

    19.4. өнімділігі сағатына 50 тоннадан бастап 12 000 000
20. тұқым улағыш 2 000 000
21. астық тиегіш 1 200 000 
22. астық лақтырғыш 2 100 000
    23. тіркемелі астық жинағыш бункер 8 000 000
          24. соқалар (3 жəне одан жоғары корпусты) 2 000 000
  25. дискілі/ротациялы тырма:
    25.1. қамту ені 3 метрге дейін 1 100 000
    25.2. қамту ені 3,1-6 метр 3 500 000
    25.3. қамту ені 6,1-20 метрден бастап 9 000 000
    26. серіппелі тырмалар 9 000 000
  27. тісті шынжырлы тырма:
    27.1. қамту ені 12 метрге дейін 2 200 000
    27.2. қамту ені 12,1-20 метр 5 000 000
    27.3. қамту ені 20,1 метрден бастап 5 500 000
    28. сақиналы-тепкі/тісті топырақтаптағыш 5 500 000
  29. дəн аршығыш 880 000
        30. қопсытқыш:
30.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

5 400 000

30.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

34 000 000

31. топырақ өңдейтін агрегат 3 500 000
32. жоспарлауға арналған жабдықтар (лазерлі 

жоспарлауыш)
200 12 360 000

  33. тіркемелі/аспалы дестелегіш:
    33.1. 6 метрге дейінгі дестелегіш: 2 700 000
    33.2. 6, 1-7 метрлік дестелегіш: 3 500 000
    33.3. 7, 1 - 8 метрлік дестелегіш:
33.3.1 Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

3 800 000

33.3.2 Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

16 500 000

    33.4. 8, 1 - 10 метрлік дестелегіш:
33.4.1 Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

8 000 000

33.4.2 Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

28 000 000

    33.5. 10,1 метрден басталатын дестелегіш:
33.5.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

8 400 000

33.5.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

20 000 000

    34. топырақты терең өңдеуге арналған 
қопсытқыштар

1 600 000

    35.  саңылау салғыш 6 400 000
    36. пішен тасығыш тіркеме 1 200 000
    37. ірі азықты майдалағыш 2 800 000
    38. өздігінен жүретін дестелегіш, өздігінен 

жүретін шөп шапқыш
49 000 000

    39. жал түзгіш 4 000 000
    40. қопсытқыш тырнауыштар 1 600 000
    41. көлденең гидравликалық тырнауыштар 1 200 000
    42. тракторға арналған құрамалы əмбебап 

аспа (айыр/шөміш, пішен маялағыш/
жалдағыш, грейферлік қармауыш)*

- 800 000

    43. шырынды азық тасуға арналған тіркеме 4 800 000
  44. трактор тіркемесі:
    44.1. жүк көтергіштігі 6 тоннаға дейін 100 1 800 000
    44.2. жүк көтергіштігі 6,1 тоннадан бастап 300 4 500 000
    45. телескоптық тиегіш 500 30 000 000
    46. фронтальді тиегіш 500 5 600 000
  47. пресс-іріктегіш:
    47.1. орамалы
47.1.1. Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

3 300 000

47.1.2. Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

11 400 000

    47.2. теңді 5 400 000
          48. шөп шапқыштар: 1 200 000
          49. бүріккіш:
    49.1. тіркемелі:
49.1.1 Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

4 000 000

49.1.2 Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

17 200 000

    49.2. өздігінен жүретін: 
49.2.1 Қазақстан Республикасы, Тəуелсіз Мемле-

кеттер Достастығы елдері, Қытай Халық 
Республикасы өндірістерінің модельдері

14 000 000

49.2.2 Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің 
модельдері (оның ішінде Қазақстан 
Республикасы аумағында, Тəуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы елдері, Қытай 
Халық Республикасында өндірілген)

136 500 000

  50. тыңайтқыш енгізуге арналған машиналар:
    50.1. сұйық тыңайтқыштар үшін 4 000 000
    50.2. қатты тыңайтқыштар үшін 6 000 000
Ескертпе:
* 1 тракторға - 1 бірлік құрамалы əмбебап аспадан артық емес

№2 «Селекциялық-тұқым шаруашылығы техникасы мен жабдығын сатып 
алу» жобасының паспорты*

Инвестициялық салымдардың өтеу үлесі - 25%
№ Техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы
Техника мен 
жабдықтың 

бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ең 
жоғарғы рұқсат 
етілетін құн,

теңге
1 Селекциялық комбайндар: (Еуропа өндірісінің 

модельдері)**:
1.1 қуаты 52 ат күшінен бастап 62 080 000
1.2 қуаты 84 ат күшінен бастап 95 836 000
1.3 қуаты 185 ат күшінен бастап 123 481 000
2 Селекциялық тұқым сепкіштер: (Еуропа 

өндірісінің модельдері)**:
2.1 жалпылай себетін 30 070 000
2.2 отамалы 34 144 000
2.3 кассеталық 31 331 000
2.4 өздігінен жүретін 35 754 200
2.5 пунктирлі себетін 64 505 000
2.6 қолмен тұқым сепкіш 4 559 000
3 Селекциялық-тұқым шаруашылығы жабдығы 

(Еуропа өндірісінің модельдері)**:
3.1 3 килограммға дейінгі шағын тұқым партияла-

рын ылғалды дəрілеуге арналған машина
6 989 820

3.2 өнімділігі сағатына 50 килограммға дейінгі 10 
килограммға басталатын тұқымдардың партия-
ларын ылғалды дəрілеуге арналған машина

8 633 000

3.3 өнімділігі сағатына 300 килограммға дейінгі 
масақты бастырғыш

7 901 620

3.4 жеке масақтар мен шағын бауларға арналған 
масақты бастырғыш

4 454 240

3.5 өнімділігі сағатына 300 килограммға дейінгі бір 
собықтық бастырғыш

8 849 310

3.6 біршүлдікті тіркемедегі бензин қозғалтқышы бар 
байламдық бастырғыш

10 602 100

3.7 2 барабанастылық байламдық бастырғыш 9 700 000
3.8 астық сынамаларын 6 бөлікке бөлуге арналған 

сынама бөлгіш
4 078 850

3.9 тұқымды зертханалық есептегіш 8 520 480
3.10 зертханалық ұсақтағыш 10 798 040
Ескертпе:
* «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес қызметін жүзеге асыратын, 
аттестатталған бірегей тұқым өндірушілер мен элиталық тұқым 
шаруашылықтары сатып алған техника мен жабдықтар субсидияланады.
** Селекциялық техника аттестатталған бірегей тұқым өндірушілерде 
жəне элиталық тұқым шаруашылықтарында бар ұрпақтарын сынау 
питомниктері мен көбейту питомниктерінің алаңын ескере отырып субси-
дияланады.
Селекциялық техниканың бір бірлігі ұрпақтарын сынау питомниктері мен 
көбейту питомниктері алаңының əр 20 гектарына есептеледі. 
Бір түрдегі техниканың келесі бірлігі алаң белгіленген нормативтен 50 
%-дан асып кеткен жағдайда субсидияланады. 
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(Жалғасы. Басы 17-19-беттерде) 

(Жалғасы 21-бетте) 

№3 «Тұқым тазарту-сұрыптау жабдықтарын сатып алу»
жобасының паспорты*

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%

№ Жабдықтың атауы жəне
техникалық сипаттамасы
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1 Шеф-монтаж жəне іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын 
қоса алғанда, тұқым тазалау кезінде өнімділігі 
сағатына 5 тоннаға дейін болатын тұқым тазалау-
сұрыптау жабдығы (Еуропа өндірісінің модельдері).
Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау 
мен сұрыптауға арналған жабдықты (жоғарғы тор 
жазықтығын қырғыш транспортермен тазалауы бар 
бастапқы сепаратор**, жоғарғы тор жазықтығын 
қырғыш транспортермен тазалауы бар екінші сепара-
тор, триерлі блок, пневмоүстел), улағышты, тұқым мен 
қалдықтарды тасымалдауды** (норилер, шынжыр-
лы жəне таспалы транспортерлер), өздігінен ағатын 
құбырларды**, аспирациялық құбырларды**, циклон-
дарды**, кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы 
жəне кабельді материал) жəне басқаларын қамтиды.

182 800 000

2 Шеф-монтаж жəне іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын 
қоса алғанда, тұқым тазалау кезінде өнімділігі саға ты-
на 5,1 тоннадан 10 тоннаға дейін болатын тұқым таза-
лау-сұрыптау жабдығы (Еуропа өндірісінің моделдері).
Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау 
мен сұрыптауға арналған жабдықты (жоғарғы тор 
жазықтығын қырғыш транспортермен тазалауы бар 
бастапқы сепаратор**, жоғарғы тор жазықтығын 
қырғыш транспортермен тазалауы бар екінші сепара-
тор, триерлі блок, пневмоүстел), улағышты, тұқым мен 
қалдықтарды тасымалдауды** (норилер, шынжыр-
лы жəне таспалы транспортерлер), өздігінен ағатын 
құбырларды**, аспирациялық құбырларды**, циклон-
дарды**, кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы 
жəне кабельді материал) жəне басқаларын қамтиды.

251 000 000

3 Шеф-монтаж жəне іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын 
қоса алғанда, тұқым тазалау кезінде өнімділігі саға ты-
на 5 тоннадан 15 тоннаға дейін болатын тұқым таза -
лау-сұрыптау жабдығы (Еуропа өндірісінің моделдері).
Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы таза-
лау мен сұрыптауға арналған жабдықты (бастапқы 
сепара тор, торлы стан, екінші сепаратор, триерлі 
блок, пневмоүстел), улағышты, торлардың жұмыс 
жазықтықтарын тазалауды, тасымалдауды (транспор-
терлер, норилер, шынжырлы жəне таспалы транс-
портерлер), өздігінен ағатын құбырлар жиынтығын, 
аспирациялық құбырларды, аукыстыру клапандары, ав-
тотиеуге арналған таратқыш**), улағышты**, қаптарға 
салуды** кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы 
жəне кабельді материал) жəне басқаларын қамтиды.

254 571 080

Ескертпе:
* «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес қызметін жүзеге асыратын, 
аттестатталған бірегей тұқым өндірушілер мен элиталық тұқым 
шаруашылықтары сатып алған техника мен жабдықтар субсидияланады.
** жабдықты қажет болған жағдайда сатып алу.

№4 «Жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құру жəне мал 
өсіруші шаруашылықтарды сумен қамтамасыз ету (құдықтар, ұңғымалар)» 

жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 80 %

№ Объектінің, техника мен жабдықтың
атауы жəне техникалық сипаттамасы

Өлшем 
бірлігі

Барынша 
рұқсат етілетін 
құн, теңге/

өлшем бірлігі
1 Суат пунктінің құрылысы (төмендегілердің 

бірі):
қума 
метр

 

1.1 шахталы құдық (құдық тереңдігіне 
қарамастан субсидиялауға арналған шекті 
тереңдік 20 метрден аспайды)

50 000

1.2 құбырлы құдық (ұңғыма) (құдық тереңдігіне 
қарамастан субсидиялауға арналған шекті 
тереңдік 50 метрден, аридтік аймақтар 
үшін 100 метрден аспайды)

40 000

2 Жел сорғысы (суды механикалық көтеру) бірлік 2 000 000
3 Электр станциясы (бензинді немесе 

дизелдік генератор)
400 000

4 Су көтеретін сорғы 200 000
5 Аккумуляторлы батареясы, инверторы, 

контроллері бар, қуаты 2 кВт-тан бастала-
тын күн панельдері

2 500 000

6 Су сақтауға арналған резервуар 
(сыйымдылығы кемінде 10 текше метр)

500 000

6 Персонал (шопан) үшін инфрақұрылым, 
төмендегілердің бірі:

бірлік 
(бір 
өтініш 
беру-
шіге)

6.1 Шопанға арналған тіркемелі шассилі жыл-
жымалы вагон

2 000 000

6.2 Шопанға арналған киіз үй (киізден жабыны 
бар ағаш, пластик немесе темір қаңқа)

300 000

7 Тұщыландырғыш қондырғы * бірлік 4 000 000
Ескертпе:
* Тұщыландырғыш қондырғы тұздылық деңгейі бір литр суда 7 грамнан 
жоғары екені расталса жергілікті бюджеттен қосымша бөлінген қаржы 
есебінен аридтік зоналарда салынған құдықтар үшін ғана субсидияланады.
Бір құдықтың суландыру алаңы жайылымдардың 2000 гектарына дейін 
құрайды.
Қызмет көрсету шартындағы міндетті түрде орындалатын тармақта 
мердігердің бір жыл бойы тиісті су дебетін қамтамасыз ету бойынша 
кепілдігі көрсетіледі.

№5 «Еріген қар суларын жинау үшін жасанды су айдындарын (тоғандарын) 
құру» жобасының паспорты 

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25 %
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының атауы 

жəне техникалық сипаттамасы 
Өлшем 
бірлігі

Барынша 
рұқсат етілетін 
құн, теңге/

өлшем бірлігі
Бір реттік толтыру кезінде пайдалы көлемі 
кемінде 4000 текше метр болатын еріген қар 
суын жинауға арналған қолдан жасалған су 
қоймасын (тоған) салу

Пайдалы 
көлемнің
1 текше 
метрі

2400 

Ескертпе: Жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
анықталады. Қолдан жасалған су айдынының (тоғанның) су жинау көлемі 
булану нормасын ескеріп, жаз мезгіліндегі ауыл шаруашылығы жануар-
ларын суаруға арналған судың жарты жылдық тұтыну көлеміне тең. Бір 
шаруашылықтың суға деген жалпы қажеттілігін қамтамасыз ету қажет 
болған кезде бірнеше су айдыны субсидияланады.

№6 «Етті бағыттағы ауыл шаруашылығы жануарларын өсіруге арналған 
техника мен жабдықтарды сатып алу (етті мал шаруашылығы,
жылқы шаруа шылығы, қой шаруашылығы, түйе шаруашылығы)» 

жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25 %

№ Техниканың, жабдықтың жəне жануарлардың 
атауы мен техникалық сипаттамасы

Техника мен 
жабдықтың бір 

бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін 

барынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

Техника:
1. Қуаты 89 ат күшіне дейінгі доңғалақты трактор 6 800 000
2. Тракторға арналған құрамалы əмбебап аспа 

(айыр/ шөміш/ пішен маялағыш/ жалдағыш/ 
грейферлік қармауыш/ күрек)

1 400 000

3. Пресс-іріктегіш (төмендегілердің бірі):
3.1 Орамалы пресс-іріктегіш 4 000 000
3.2 Теңдік пресс-іріктегіш 3 000 000
4. Пішенге арналған шапқыш (төмендегілердің бірі):
4.1 бірбілеулі 300 000
4.2 қосбілеулі 700 000
4.3 үшбілеулі 1 000 000 
4.4 жаныштағыш 1 000 000
4.5 Роторлы/ротациялық 2 400 000
5 Тіркемелі жалшалап дестелегіш 3 000 000
6 Тіркемелі қопарғыш-тырма 2 400 000
7 Тіркеме 3 000 000
8 Азық таратқыш/азық ұсақтағыш (сыйымдылығы 

кемінде 5 текше метр)
6 000 000

Жабдық жəне өзге активтер:
1 Дəн уатқыш/жаныштағыш 300 000
2 Ірі азықтарға арналған уатқыш 300 000
3 Малды бекітуге арналған станок 1 400 000
4 Шығу тегі асыл тұқымдыға сəйкес ірі қара малдың 

аналық мал басы
700 000

Ескертпе: Техника мен жабдықтың бір бірлігі мынадай шаруашылықтар 
үшін субсидияланады:
етті мал шаруашылығында – аналық басы 50 бастан басталатын 
шаруашылықтар;
қой шаруашылығында жəне ешкі шаруашылығында – аналық басы 300 ба-
стан басталатын шаруашылықтар;
жылқы шаруашылығында жəне түйе шаруашылығында – аналық басы 100 
бастан басталатын шаруашылықтар.
27 айға дейінгі жастағы ірі қара малдардың аналық мал бастарын 
субсидиялауға экспорттаушы елдің берген, экспорттық сертификаты неме-
се бонитирлеу ведомосі болған кезде рұқсат етіледі.
Бір түрдегі техниканың келесі бірлігін субсидиялауға жануарлардың жалпы 
саны 250 шартты басқа артқан кезде рұқсат етіледі. Ауыл шаруашылығы 
жануарларының аналық басының саны субсидиялауға өтінім берген сəт-
тегі ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерек қор 
арқылы айқындалады. Жұмыс органы куəландырған ауыл шаруашы лығы 
жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқордан үзінді-көшірме инвес-
тордың өтініміне қоса беріледі.

№7 «Ірі қара малды бордақылауға арналған объектілерді құру жəне 
кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
№ Құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының, жабдықтың 
атауы жəне техникалық 

сипаттамасы

Жоба 
қуатының 

өлшем бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін 

барынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

1 Мал ұстауға арналған 
қашалары, ені кемінде 3 
метр бетон алаңдары бар на-
уалары (1 басқа 50 сантиметр 
азық үстелі есебінен), сумен 
жабдықтаудың автосуатта-
ры бар автоматтандырылған 
жүйесі, ірі қара малмен 
жұмыс жасауға арналған 
жабдықталған ветеринариялық 
пункті (бекіткіші бар), азық цехы 
бар алаң кем дегенде 5000 
тонна құнарлы азық сақтауға 
арналған сыйымдылықтардың 
немесе үй-жайлардың болуы, 
объектіге қызмет көрсетуге 
арналған қажетті техника жəне 
жабдықтың болуы.
Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға 
сəйкес айқындалады:

малды 
бордақылауға 
арналған 
орын

- жаңа құрылыста 200 000
- кеңейту кезінде 100 000

2 Жартылай тіркеме – мал 
тасығыш мың басқа біреу

дана 32 000 000 

3 Мал тасығышқа арналған 
тартқыш, мың басқа біреу

25 000 000

Ескертпе: 
* Қуаттылығы 5000 мал орнынан басталатын бордақылау алаңдарын салу 
жөніндегі жобалар.
 ** 3000 мал орнынан басталатын ең аз қуаттылық қосымша кем деген-
де 2000 мал орнына кеңейген жағдайда, жұмыс істеп тұрған қуаттарды 
кеңейту жөніндегі жобалар.

№8 «Бір мезгілде 20 000 бастан бастап ұсақ мал бордақылауға арналған 
объектілер салу жəне кеңейту жəне бір мезгілде 1 000 бастан бастап ұсақ 
мал ұстауға арналған сервистік-дайындау алаңдарын құру жəне кеңейту» 

жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
жабдықтың атауы жəне техникалық 

сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған суб-
сидияларды есептеу 
үшін барынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

Ұсақ малды ұстауға арналған қаша-
лары, науалары, қатты алаңдары (1 
бас қа кемінде 10 сантиметр есебі нен 
азық үстелі) сумен жабдық тау дың авто-
суат тары бар автоматтан ды рылған 
жүйесі, ұсақ малмен жұмыс жасау ға 
арналған жабдықталған вете ринария-
лық пункті (өткелек, бекіткіш), малды 
түсіруге жəне жүктеуге арнал ған са-
ты  сы, азық цехы не дəнді уатқыш/жа-
ныш тағышы, объектіге қызмет көрсе-
туге арналған қажетті техни касы мен 
жабдықтар бар кем дегенде 1000 тонна 
құнарлы азық сақтауға арналған сы-
йым дылығы немесе үй-жайы бар алаң.
Инвестициялық жобаның құны жоба-
лық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:

1 бас 
ұсақ мал-
ды күтіп-
бағуға 
арналған 
орын

- жаңа құрылыс кезінде 20 000 
- кеңейту кезінде 10 000 

№9 «50 аналық бастан басталатын тауарлық сүт фермасын құру жəне 
кеңейту» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25 %
№ Техника мен жабдықтардың атауы 

жəне техникалық сипаттамасы
Техника мен жабдықтың бір 
бірлігіне арналған субсидия-
ларды есептеу үшін барын-
ша рұқсат етілетін құн, теңге

Техника:
1. қуаты 89 ат күшіне дейінгі доңғалақты 

трактор
6 800 000

2. тракторға арналған құрамалы 
əмбебап аспа (айыр/ шөміш/ пішен 
маялағыш/ жалдағыш/ грейферлік 
қармауыш/ күрек)

1 400 000

3. пресс-іріктегіш (төмендегілердің бірі):
3.1 орамалы пресс-іріктегіш 4 000 000
3.2 теңдік пресс-іріктегіш 3 000 000
4. пішенге арналған шапқыш 

(төмендегілердің бірі):
4.1 бірбілеулі 300 000
4.2 қосбілеулі 700 000
4.3 үшбілеулі 1 000 000
4.4 жаныштағыш 2 000 000
4.5 роторлы/ротациялық 2 400 000
5. тіркемелі жалшалап дестелегіш 3 000 000
6. тіркемелі қопарғыш-тырма 2 400 000
7. тіркеме 3 000 000
8. азық таратқыш/азық ұсақтағыш 

(сыйымдылығы кемінде 5 текше метр)
6 000 000

Жабдық:
1. сүт құбыры бар сауын қондырғысы 10 000 000
2. роботтандырылған сауын қондырғысы 50 000 000
3. жылжымалы сауын аппараты 90 000
4. сүт салқындатқыш танк 3 000 000
5. көң тазалау жүйесі 7 000 000
6. дəн уатқыш/жаныштағыш 300 000
7. ірі азықтарға арналған уатқыш 300 000
8. малды бекітуге арналған станок 1 400 000
Ескертпе: Бір түрдегі техниканың келесі бірлігі жануарлардың жалпы саны 
250 шартты басқа артқан кезде субсидияланады. Ауыл шаруашылығы 
жануарларының аналық басының саны субсидиялауға өтінім бер-
ген сəттегі ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі 
дерекқор арқылы айқындалады. Жұмыс органы куəландырған ауыл 
шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқордан үзінді-
көшірме инвестордың өтініміне қоса беріледі.

№10 «Қуаттылығы 400 аналық бастан басталатын сүтті бағыттағы ірі қара 
малды өсіруге арналған объектілерді құру жəне кеңейту» жобасының па-

спорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Сиыр қорасы, бұзау қорасы, сауын залы, 
азық цехы, емдеу-сауықтыру орында-
ры бар төлдеу үй-жайлары, объектіге 
қызмет көрсетуге арналған қажетті техни-
ка жəне жабдықтары жəне серуендейтін 
алаңдары, көң сақтау қоймасы бар 
тауарлық сүт фермасы.
Мынадай жабдықпен жарақталған 
сиыр қорасының ғимараты: сиырларға 
арналған бокстар, бекітілетін азықтық 
үстелдер, ішкі өтетін жерлердің 
қоршаулары, сиырлар қасынуға 
арналған қондырғылар, желдету, су-
мен қамту жабдығы, сұйық көңді 
бөлу жүйесі, емдеу-санитариялық 
пункт; автоматтандырылған сауу 
қондырғысымен (карусель, парал-
лель, елочка, тандем, роботталған са-
уын құрылғысы), сүт құбырымен, сүт 
салқындатқыш танкерімен, сиырлардың 
физикалық жай-күйін бақылау жүйесімен 
жарақталған сауын залы: бұзауды 
ұстауға арналған торлармен жарақталған 
бұзау қора, сүрлем траншеялары.
Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:

бағымдағы 
сиырға 
арналған 
орын

- жаңа құрылыста 1 900 000 
- кеңейту кезінде 950 000 

№11 «Мал союға жəне етті өңдеуге арналған объектілерді құру жəне 
кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
№ Техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы
Жоба 
қуаты-
ның 

өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
1 Мал союға арналған 

автоматтандырылған технологиялық 
желісі, етті жетілдіруге арналған 
салқындатқыш камералары, етті 
сүйегінен сылу жəне бөлу цехы, 
субөнімдерді жəне теріні өңдеу цехы, 
етті тез мұздату, дайын өнімді буып-
түю цехы, дайын өнімді сақтауға арнал-
ған тоңазытқыш камерасы, қалдық-
тарды өңдеу цехы, тазалау құрылыс-
жайлары, тіршілікке қажетті жабдықтар 
мен инфрақұрылымы, ветсансарап-
тама зертханасы бар өндірістік қуаты 
сағатына 8 шартты мал басынан ба-
сталатын ет өңдеу комбинаты

Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:

бір 
ауысым-
ға шарт-
ты бас

- құрылыс кезінде 8 000 000
- кеңейту кезінде 4 000 000

2 Шикізатты сақтауға арналған 
тоңазытқыш камерасы, етті сүйегінен 
сылу жəне бөлу цехы, вакуумді жəне 
(немесе) газды орамада шұжық 
өнімдерін жəне ет өнімдерін жəне 
(немесе) консервілер жəне (немесе) 

1 тонна 
дайын 
өнім
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(Жалғасы. Басы 17-20-беттерде) 

(Жалғасы 22-бетте) 

жартылай фабрикаттар өндіру желісі, 
дайын өнімді сақтауға арналған 
тоңазытқыщ камералары бар ауы-
сымына 5 тоннадан бастап шұжық 
өнімдерін жəне (немесе) жартылай фа-
брикаттар жəне (немесе) консервілер 
өндіретін ет өңдеу комбинаты (цехы)

Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:
- құрылысы 100 000 000
-кеңейту 50 000 000

3 Ершікті тартқыш * бірлік 25 000 000
4 Жартылай тіркеме-рефрижератор 

20 тоннадан бастап*
20 000 000

5 Жартылай тіркеме-рефрижератор 20 
тоннадан бастап ілгіш жолдарымен*

30 000 000

6 Рефрижератор (ет жəне ет өнімдерін 
тасымалдауға арналған тоңазытқыш 
жабдығы бар автомашина)**:

6.1 жүк көтергіштігі 1,5 тоннадан 5 тоннаға 
дейін

9 239 000

6.2 жүк көтергіштігі 5 тонна жəне одан 
жоғары 

19 713 000

6.3 секцияға бөлінген, малды тиеу/түсіру 
сатысы бар жартылай тіркемелі мал 
тасығыш ***

32 000 000

6.4. Мал тасуға арналған тартқыш *** 25 000 000
Ескертпе:
* - 1 ет комбинатына 2 бірліктен артық емес;
** - 1 ет комбинатына автомашина базасындағы 2 рефрижератордан 
артық емес;
*** - 1 ет комбинатына бір мал тасығыштан/тартқыштан артық емес.
 Егер инвестициялық жоба жобалық-сметалық құжаттама əзірлемей 
жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды жəне монтаждауды ғана 
көздесе, сатып алынған жабдықты сатып алу-сату шарттары (лизинг), 
жабдықтарды жеткізу жəне (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ 
ілеспе құжаттар (кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді 
растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу 
пайызы шегінде субсидиялауға жатады.
 Бұл ретте, инвестор осыған ұқсас жабдықтың құнын растайтын кем деген-
де 3 (үш) прайс-парақ ұсынады.

№12 «Өндірістік қуаты тəулігіне 50 тоннадан басталатын сүт өңдеу 
объектісін құру жəне кеңейту» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№ Техника мен жабдықтың атауы 

жəне техникалық сипаттамасы
Жоба 

қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған суб-
сидияларды есептеу 
үшін барынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

1 Сүтті өңдеу, сүт өнімдерін буып-
түю жəне сақтау үшін техноло-
гиялық жабдықталған сүт өңдеу 
зауыты 
Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға 
сəйкес айқындалады: 

тəулігіне 1 
тонна

- құрылыс 25 730 000
- кеңейту 12 865 000

Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалық-сметалық құжаттама 
əзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды жəне монтаждау-
ды ғана көздесе, сатып алынған жабдықты сатып алу-сату шарттары (ли-
зинг), жабдықтарды жеткізу жəне (немесе) монтаждау шарттары, сондай-
ақ ілеспе құжаттар (кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді 
растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу 
пайызы шегінде субсидиялауға жатады.
Бұл ретте, инвестор осыған ұқсас жабдықтың құнын растайтын кем деген-
де 3 (үш) прайс-парақ ұсынады.

№13 «Сүт өңдеу кəсіпорындары жəне дайындау ұйымдары базасын-
да сыйымдылығы тəулігіне 1 тонна сүттен басталатын сүт қабылдау 

пункттерін құру» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі– 25%

№ Техника мен жабдықтың атауы жəне техникалық 
сипаттамасы

Субсидияларды 
есептеуге ең 
жоғары рұқсат 

етілетін құн, теңге
1. Іші көмкерілген, жылытылатын инженерия 

жүйесі, монтаждалатын жабдығы бар блок кон-
тейнер: сүт салқытдатқыш, тот баспайтын болат-
тан жасалған қол жуғышы бар үстел, сүт сорғы, 
электрлі су жылытқыш, сүт есептеуіштер, сүт 
талдағыш, сүзгілер.

5 000 000

2. Сүт салқындатқыш 2 235 000

№14 «Сүт өңдеу кəсіпорындары жəне дайындау ұйымдарының сүт тасуы 
үшін көлік құралын сатып алу» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№ Техника мен жабдықтың атауы жəне техникалық 

сипаттамасы
Субсидияларды 
есептеуге ең 
жоғары рұқсат 

етілетін құн, теңге
1. Сүт тасуға арналған көлік құралы (сүт тасуға 

арналған цистернасы бар автомашина) жəне 
(немесе) сұйықтық температурасының өзгеруіне 
жол бермеу үшін жылу оқшаулағышы бар жар-
тылай тіркеме сүт тасығыш:

1.1 сыйымдылығы 1 тоннадан басталатын автома-
шина базасындағы сүт тасығыш

8 000 000

1.2 сыйымдылығы 4 тоннадан басталатын автома-
шина базасындағы сүт тасығыш

13 000 000

1.3 сыйымдылығы 7 тоннадан басталатын автома-
шина базасындағы сүт тасығыш

25 000 000

1.4 сыйымдылығы 12 тоннадан басталатын автома-
шина базасындағы сүт тасығыш

32 000 000

1.5. сыйымдылығы 12 тоннадан басталатын жарты-
лай тіркеме базасындағы сүт тасығыш 

32 000 000

№15 «Жүн дайындау пунктіне арналған жабдық сатып алу»
жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№ Техника мен жабдықтың атауы жəне

техникалық сипаттамасы
Субсидияларды 
есептеуге ең 
жоғары рұқсат 

етілетін құн, теңге
1. Қырқу пункті:
1.1. Қойларды электрлі-механикалық қырқуға 

арналған құрал (40 бірлік)
2 400 000

1.2. Пресс 500 000
1.3. Жүн қалдықтарына арналған қопсытқыш-

тазартқыш жабдық (1 жиынтықтан артық емес)
1 500 000

2. Жылжымалы қырқу пункті (электрлі машинкалар-
дың 10 жиынтығы, шанақ, қойларға арналған 
тоғыту қондырғысы, сұрыптау торы, пресс)

7 800 000

№16 «Суару жүйелерін құру жəне кеңейту жəне тамшылатып суару» 
жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 50%
Құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының, жабдықтың
атауы жəне техникалық сипатта-

масы

Өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне 
арналған субсидияларды 

есептеу үшін барынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

Суды жинау жəне суару жүйесіне 
дейін беру инфрақұрылымы
Жобаның құны жобалық-
сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады

гектар 350 000

Фронтальді əрекет ететін 
жаңбырлатқыш машина

350 000

Айналмалы əрекет ететін 
жаңбырлатқыш машина

350 000

Барабандық типті жаңбырлатқыш 
машина

350 000

Тамшылатып суару жүйесі 350 000
Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалық-сметалық құжаттама 
əзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды жəне монтаждау-
ды ғана көздесе, сатып алынған жабдықты сатып алу-сату шарттары (ли-
зинг), жабдықтарды жеткізу жəне (немесе) монтаждау шарттары, сондай-
ақ ілеспе құжаттар (кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді 
растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу 
пайызы шегінде субсидиялауға жатады.
 Бұл ретте, инвестор осыған ұқсас жабдықтың құнын растайтын кем деген-
де 3 (үш) прайс-парақ ұсынады.

№17 «Жылыжай кешенін салу жəне кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Техника мен жабдықтың атауы жəне 
техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Жылыжай кешенінде мыналар болуы тиіс: 
жылу энергиясының автономды көздері 
(қажет болған жағдайда), термоаккуму-
лятор, жылыту жəне климаттық бақылау 
жүйесі, ауаны автоматты ылғалдандыру, 
жарық беру, көмір қышқыл газын өндіру, 
перделеу жүйесі, жасанды субстрат-
та топырақсыз өсіру технологиясы, 
дақылдарды аз көлемде өсірудің автомат-
ты жүйесі (тамшылатып суару, қоректік 
ерітінділерді дайындау тораптары, су дай-
ындау). Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:

1 гектар

1. Үлдірден/поликорбанаттан жасалған жа-
бын:
 1.1. құрылыс.

266 500 000 
(құрылысқа)

 1.2. кеңейту 133 250 000 
(кеңейтуге)

2. Шыныдан жасалған жабын:
 2.1. құрылыс. 433 800 000 

(құрылысқа)
 2.2. кеңейту 216 900 000 

(кеңейтуге)
Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалық-сметалық құжаттама 
əзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды жəне монтаждау-
ды ғана көздесе, сатып алынған жабдықты сатып алу-сату шарттары (ли-
зинг), жабдықтарды жеткізу жəне (немесе) монтаждау шарттары, сондай-
ақ ілеспе құжаттар (кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді 
растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу 
пайызы шегінде субсидиялауға жатады.
 Бұл ретте, инвестор осыған ұқсас жабдықтың құнын растайтын кем деген-
де 3 (үш) прайс-парақ ұсынады.

№18 «5 гектардан бастап қарқынды алма бағын отырғызу» жобасының па-
спорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы
Жоба 

қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Қарқынды алма бағын отырғызу мынадай 
технология бойынша жүзеге асырылады:
 - аласа бойлы жəне жартылай аласа бой-
лы телітушілердің көшеттерін, оның ішінде 
книп-баум көшеттерін пайдалана отырып, 
отырғызатын материал аурулар мен зиян-
кестерден таза болуы тиіс;
- 1 гектарға көшеттер саны 2000 данадан 
5714 данаға дейін***;
 - тіреуіш бағаналы мырышталған сым-
ды пайдалана отырып, тартатын (негізгі) 
бағаналардан, аралық бағаналардан 
(биік тігі топырақтың бетінен кемінде 2,0 м) 
тұратын тіреуіш бағаналарды (тіреуіш ті), 
тіреуіш бағанаға көшетті бекіту элемент-
терін, керме құрылғыларды, зəкір немесе 
тірек конструкцияларды қолдана отырып;
 - тамшылатып суару жүйесін қолдана 
отырып;
 - құрамында уытты элементтері жоқ 
материалдан жасалған қорғаныш тор-
ды (бұршаққа қарсы, күн сəулесінен 
қорғайтын) пайдалана отырып*

1 гектар 13 113 927

Техника жəне жабдық**
трактор (қуаты 100 ат күшіне дейін) *** бірлік 7 250 000
мамандандырылған бақ бүріккіші (бак 
сыйымдылығы 500 литрден кем емес)

1 282 000

трактор тіркемесі (жүк көтергіштігі 3 тонна-
дан кем емес)

908 000

аспалы бақ культиваторы 800 000
бақ шөп шапқышы 1 317 000
тыңайытқыш енгізуге арналған машина 2 137 000
жеміс жинауға арналған машина 32 090 000
Ескертпе:
* қорғаныш торды (бұршаққа қарсы, күн сəулесінен қорғайтын) субсиди-
ялау бақ отырғызудың төрт жылында нақты орнатылуы бойынша жүзеге 
асырылады, бұл жағдай бойынша бақты салудың бастапқы уақытында 
қорғаныш торын орнату қажет емес;
** ауыл шаруашылығы техникасын жəне жабдығын сатып алу (қажет 
болған жағдайда);
*** бірінші техниканың бір бірлігін субсидиялау кезінде арналған қарқынды 
алма бағы, жеміс-жидек дақылдары мен жүзім өсірілетін жерлердің ең 
төменгі нормативі 5 гектардан бастап 20 гектарға дейін құрайды. Бір 
түрдегі техниканың екінші бірлігін субсидиялауға 20 гектар ең төменгі нор-
мативтен 50%-ға жəне одан артық асқан жағдайда жол беріледі. Ең төменгі 
нормативке сəйкес келетін қарқынды алма баққа, жеміс-жидек дақылдары 
мен жүзімге арналған жерлер алаңдарының болуы жер учаскесіне меншік 
құқығына арналған актімен жəне (немесе) уақытша (ұзақ мерзімді, қысқа 

мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына арналған актімен расталады;
Егер инвестор бұрын салған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің алаңы 
5 гектардан кем болмаса, екпелерді кеңіткен кезде 5 гектардан кем 
отырғызылған алма бағын субсидиялауға жол беріледі.
Осы Қағидалардың шеңберінде субсидияланған көшеттер Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 12 
желтоқсандағы №4-2/664 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10190 болып тіркелген) бекітілген Тұқым 
шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидаларының (бұдан əрі - Тұқым 
шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидалары) шеңберінде субси-
дияланбайды, сол сияқты Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 
қағидаларының шеңберінде субсидияланған көшеттер осы Қағидалардың 
шеңберінде субсидияланбайды. 

№19 «5 гектардан бастап жеміс-жидек дақылдары мен жүзім отырғызу» 
жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25
Техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы
Жоба 

қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған суб-
сидияларды есептеу 
үшін барынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

Жеміс-жидек дақылдарын жəне 
жүзімді отырғызу былайша жүзеге 
асырылады:
- орта бойлы жəне ұзын бойлы 
телітушілердегі көшеттерді пайда-
лана отырып, отырғызу материалы 
аурулар мен зиянкестерден таза бо-
луы тиіс, керме (негізгі) бағаналарды, 
аралық бағаналарды (биіктігі 
топырақ деңгейінен кемінде 2,0м) 
қамтитын тіреуіш бағананы (тіректі) 
қолдана отырып, тіреуіш бағаналы 
мырышталған сымды, көшетті тіреуіш 
бағанаға бекіту элементтерін, кер-
ме құрылғылары, зəкір немесе тірек 
конструкциясын (жеміс-жидектерді 
қоспағанда) пайдалана отырып, там-
шылатып суару жүйесін қолдана 
отырып (Апорт сортты алма ағашын 
қоспағанда) 1 гектарға мынадай 
көшеттер санымен***:
 шекілдеуікті жеміс дақылдары – 500 
данадан 2000 данаға дейін;
 сүйекті жеміс дақылдары – 500 да-
надан
2000 данаға дейін;
жаңғақ жемісті дақылдар – 100 дана-
дан
500 данаға дейін;
 жүзім – 1667 данадан 2667 данаға 
дейін;
 жидек дақылдары – 1 гектарға 40 000 
данаға дейін.

1 гектар

4 407 000

- отандық көшеттерді пайдалана оты-
рып:

1 535 000 (шекілдеуікті 
жеміс дақылдары);
 - 1 767 000 (сүйекті 
жеміс дақылдары);
 - 1 847 000 (жүзім);
 - 4 500 000 (жидек 
дақылдары).

- импорттық көшеттерді пайдалана 
отырып

 - 4 887 000 (шекіл деуік-
ті жеміс дақылдары);
 - 4 803 000 (сүйекті 
жеміс дақылдары);
- 1 841 000 (жаңғақ 
жемісті дақылдар);
- 3 945 000 (жүзім);
- 4 622 000 (жидек 
дақылдары);

құрамында уытты элементтері жоқ 
материалдан жасалған қорғаныш тор-
ды (бұршаққа қарсы, күн сəулесінен 
қорғайтын) пайдалана отырып (жаңғақ 
жемісті жəне жидекті дақылдарды 
қоспағанда) *

1 гектар 2 157 000

Техника жəне жабдық**
трактор (қуаты 100 ат күші) *** бірлік 7 250 000
мамандандырылған бақ бүріккіші (бак 
сыйымдылығы 500 литрден кем емес)

1 282 000

трактор тіркемесі (жүк көтергіштігі 3 
тоннадан кем емес)

908 000

аспалы бақ культиваторы 800 000
бақ шөп шапқышы 1 317 000
тыңайытқыш енгізуге арналған ма-
шина

2 137 000

жеміс жинауға арналған машина 32 090 000
Ескертпе:
* қорғаныш торды (бұршаққа қарсы, күн сəулесінен қорғайтын) субсидия-
лау бақ отырғызудың төрт жылында нақты орнатылуы бойынша жүзеге 
асырылады, бұл жағдай бойынша бақты салудың бастапқы уақытында 
қорғаныш торын орнату қажет емес;
** ауыл шаруашылығы техникасын жəне жабдығын сатып алу (қажет 
болған жағдайда);
*** бірінші техниканың бір бірлігін субсидиялау кезінде арналған қарқынды 
алма бағы, жеміс-жидек дақылдары мен жүзім өсірілетін жерлердің ең 
төменгі нормативі 5 гектардан бастап 20 гектарға дейін құрайды. Бір 
түрдегі техниканың екінші бірлігін субсидиялауға 20 гектар ең төменгі 
нормативтен 50%-ға жəне одан артық асқан жағдайда жол беріледі. Ең 
төменгі нормативке сəйкес келетін қарқынды алма баққа, жеміс-жидек 
дақылдары мен жүзімге арналған жерлердің болуы жер учаскесіне меншік 
құқығына арналған актімен жəне (немесе) уақытша (ұзақ мерзімді, қысқа 
мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына арналған актімен расталады;
Егер инвестор бұрын салған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің алаңы 
5 гектардан кем болмаса, екпелерді кеңіткен кезде 5 гектардан кем 
отырғызылған алма бағын субсидиялауға жол беріледі.
Осы Қағидалардың шеңберінде субсидияланған көшеттер Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 12 
желтоқсандағы №4-2/664 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №10190 болып тіркелген) бекітілген Тұқым 
шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидаларының (бұдан əрі - Тұқым 
шаруашылығын дамытуды субсидиялау қағидалары) шеңберінде субси-
дияланбайды, сол сияқты Тұқым шаруашылығын дамытуды субсидиялау 
қағидаларының шеңберінде субсидияланған көшеттер осы Қағидалардың 
шеңберінде субсидияланбайды. 

№20 «Қуаты жылына 20 мың тоннадан басталатын құс етін өндіруге 
арналған объектілерді құру жəне кеңейту» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25 %
Құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының, техника 
мен жабдықтың атауы жəне 
техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне 
арналған субсидияларды 

есептеу үшін барынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

Техникалық жабдығы, ғимарат-
тары жəне құрылысжайлары 
бар құс фабрикасы: құстарды 
ұстауға арналған еденді/торлы
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(Жалғасы. Басы 17-21-беттерде) 

(Жалғасы 23-бетте) 

жабдықтары, автоматты 
азықтандыру, суару, микрокли-
мат, сумен жабдықтау, желде-
ту мен жылыту, жарықтандыру 
желісі, сою цехы, ветеринария-
лық блогы, инкубатор, азық 
цехы, тоңазытқыш жабдығы, 
қал дықтарды өңдеу жүйесі, 
объек тіге қызмет көр сетуге ар-
налған қажетті техноло гия лық 
жабдығы мен ғимараттары бар.
Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжат-
тамаға сəйкес айқындалады:
- құрылыс кезінде
- кеңейту кезінде

Жылына
1 тонна
 құс еті

520 000
260 000

Ескертпе: Кезең-кезеңмен іске асыру кезінде бастапқы қуаттылығы жы-
лына 5 мың тоннадан басталатын құс етін өндіруге арналған объектілерді 
құруға жəне кеңейтуге арналған жобалар субсидияланады.

№21 «Қуаты жылына 20 000 мың тоннадан басталатын күрке тауық етін 
өндіруге арналған объектілерді құру жəне кеңейту» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Техникалық жабдығы, ғимараттары жəне 
құрылысжайлары бар құс фабрикасы: 
құстарды ұстауға арналған еденді/торлы 
жабдықтары, автоматты азықтандыру, 
сумен жабдықтау, желдету мен жылы-
ту, жарықтандыру желісі, сою цехы, 
ветеринариялық блогы, инкубатор, азық 
цехы, терең өңдеу цехы, тоңазытқыш 
жабдығы, қалдықтарды өңдеу жүйесі, 
объектіге қызмет көрсетуге арналған 
қажетті технологиялық жабдығы мен 
ғимараттары бар.
Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:
- құрылыс кезінде
- кеңейту кезінде

Жылына 
күрке 
тауық еті 
тоннасы

705 000
350 500

Ескертпе: Кезең-кезеңмен іске асыру кезінде бастапқы қуаттылығы жылы-
на 10 мың тоннадан басталатын құс етін өндіруге арналған объектілерді 
құруға жəне кеңейтуге арналған жобалар субсидияланады.

№22 «Қуаты 1200 бас аналық шошқадан басталатын селекциялық-
гибридтік орталық құру» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Шошқа басын ұстауға арналған 
жабдықталған ғимараттары, 
ветеринариялық-санитариялық бло-
гы, сою цехы, таразысы, тоңазытқыш 
жабдығы, автоматты азықтандыру, сумен 
жабдықтау, көң шығару, желдету жəне 
жылыту жүйелері, генетикалық зертхана-
сы, объектіге қызмет көрсетуге арналған 
қажетті техника жəне жабдығы бар 
селекциялық-гибридтік орталық.
Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады.

мегежінге 
арналған 
орын

2 500 000

№23 «Қуаты жылына 50 000 бастан басталатын шошқаларды өсіруге 
арналған объектілерді құру жəне кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 
техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

Шошқа басын ұстауға арналған жабдық-
талған ғимараттары, ветеринариялық 
пункті, автоматты азықтандыру, су-
мен жабдықтау, көң шығару, желдету 
жəне жылыту жүйелері, сою цехы жəне 
қалдықтарды өңдеу жүйесі, таразысы, 
тоңазытқыш жабдықтары, объектіге қыз-
мет көрсетуге арналған қажетті техника 
жəне жабдығы бар шошқа өсіру кешені.
Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:
- жаңа құрылыс кезінде
- кеңейту кезінде

мегежінге 
арналған 
орын

1 700 000
850 000

№24 «Құрамажем зауытын салу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
1. Құрамажем зауытының (цехының) 

ғимаратын, астық сақтау сыйымды-
лықтарын (сүрлемдік корпустар), 
өндірістік блокты, авто жəне теміржол 
көлігіне тиелімдері бар шикізат 
жəне дайын өнімдерге арналған 
қоймаларды, құрамажем зауыты-
на, қоймаларға жəне сүрлемдерге 
арналған технологиялық жабдықты, 
қоймалар мен сүрлемдерді, қажетті 
техника мен көлікті қамтитын қуаты 
сағатына 5 тоннадан басталатын 
құрамажем зауыты (цехы),
Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға 
сəйкес айқындалады:

сағатына 
1 тонна

- жаңа құрылыс кезінде 270 000 000
- кеңейту кезінде 135 000 000

2 Сору жапқышын, балғалы пнев-
мо ұсақтағышты, дəнтүйгішті, ро-
торлы компрессорды, салмақтық 
араластырғышты, аспирацияны, 
сорғыш штуцерді, түсіргіш иірмекті, 

бірлік 100 000 000

бұрылмалы иірмекті, құрамалы 
шлюзді, тиеу құйғышын, тиегіш 
иірмекті, ауа көмегімен түсіру желісін, 
азықтық майға арналған мөлшерлегіш 
сыйымдылықты қамтитын қуаты 
сағатына 15 тоннадан бастайтын 
мобилді құрама жем зауыты.

2.1 Құрамажем зауытын қозғалтуға 
арналған тартқыш

23 000 000

№25 «Тəулігіне 150 тонна тауық саңғырығын өндеуге арналған техника 
мен жабдықтар сатып алу» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%

Техника мен жабдықтың атауы 
жəне техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының 
өлшем бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге

Саңғырықты қордалау:

қопсытқыш бірлік 108 200 000

фронтальді тиегіш 5 600 000

Саңғырықты кептіру:

Тыңайтқыштарды кептіруге 
арналған жабдық

тəулігіне 1 тонна 
саңғырықты өндеу

466 700

Биогазды қондырғы:

Биогазды қондырғы тəулігіне 1 тонна 
саңғырықты өндеу

11 600 000

Барлық өндеу əдістеріне арналған техника мен жабдықтар:

Шашқыш бірлік 25 000 000

Тыңайтқыштарды бөліп салу 
жəне буып-түю жабдығы

тəулігіне
1 тонна

666 670 

№26 «Құс шаруашылығындағы асыл тұқымды репродуктор құру» 
жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%

Р/с Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Құрылыс-монтаждау жұмыстары:
1.1 Аталық табынның құс қорасы 1 шаршы 

метр 
200 000 

1.2 Құс басын толықтырушы балапанның 
құс қорасы 

1.3 Зооветеринариялық блок 
1.4 Сою цехының ғимараты
1.5 Инкубаторий 
2 Жабдық:
2.1  Құс басын толықтырушы балапанды 

өсіруге арналған едендік жабдықтар 
(суару, азықтандыру, жылыту, желде-
ту, жарықтандыру, сумен жабдықтау 
жүйесі)

Бір құс
орнына

25 000

2.2  Құс басын толықтырушы балапанды 
өсіруге арналған торлы жабдықтар 
(суару, азықтандыру, жылыту, желде-
ту, жарықтандыру, сумен жабдықтау 
жүйесі)

Бір құс 
орнына

42 500 

2.3  Ата-енелік үйірді күтіп-бағуға арнал-
ған едендік жабдықтар (жұмыртқа жи-
нау жүйесі, суару, азықтандыру, жы-
лыту жүйесі, желдету, жарықтандыру, 
сумен жабдықтау жүйесі)

Бір құс 
орнына

42 500 

2.4  Ата-енелік үйірді күтіп-бағуға арнал-
ған торлы жабдықтар (жұмыртқа жи-
нау жүйесі, суару, азықтандыру, жы-
лыту жүйесі, желдету, жарықтандыру, 
сумен жабдықтау жүйесі)

Бір құс 
орнына

35 000 

3 Кəдеге жарату жабдығы - Крематорий бірлік 12 500 000
4 Инкубаторға арналған жабдық жұмыртка 

орны
8 800

5 Сою цехына арналған жабдық бірлік 53 000 000
6 Техника:
6.1 Азық тасығыш бірлік 35 000 000
6.2 Балапан тасығыш 40 000 000
6.3 Жұмыртқа тасығыш рефрижератор 15 000 000
6.4 Ашалы электрлі жүктегіш/дизелді 

ашалы тиегіш
12 500 000

6.5 Шағын тиегіш 8 000 000 
6.6 Фронтальді тиегіш 5 600 000
6.7 Жылжымалы дезинфекциялық 

қондырғы
12 000 000 

7 Дизелді электр станциясы/дизелді ге-
нераторлы қондырғы

бірлік 22 000 000 

№27 «Қуаттылығы жылына 1 миллион дана шабақтан басталатын балық 
питомниктерінің жабдық пен техника сатып алуы» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№ Техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы
Жоба 

қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
1. Қамыс шабатын машина бірлік 3 223 000
2. Азық таратқыш 1 946 000
3. Алюминий-магний қорытпасынан 

жасалған қайық
552 000

4. Аэратор 2 093 000
5. Химиялық элементтерден суды тазар-

ту жүйесі
21 306 000

6. Тоғандарға су беруге арналған сорғы 435 000
7. Тірі балық контейнері 3 228 000
8. Тірі балықты тасымалдауға арналған 

мамандандырылған автомашина
10 100 000

9. Жалпы сыйымдылығы 40 текше метр-
ден басталатын пластикалық бассейн

1 859 000

10. Инкубациялық аппараттар (əрбір мил-
лион дана уылдырыққа 1 жиынтық)

4 200 000

11. Инкубациялық цехқа су беруге 
арналған сорғы станциясы бар су 
жылытуға арналған жабдық

5 618 000

Ескертпе: Əрбір миллион дана уылдырыққа 1 бірлік жабдық есебінен суб-
сидияланатын инкубациялық аппаратты қоспағанда, жабдық пен техника 
əр миллион дана шабаққа бір бірлік есебімен субсидияланады.
Бір түрдегі техника мен жабдықтың екінші жəне одан кейінгі бірліктерін суб-
сидиялау балық питомнигінің қуаты 50 пайызға артқанда жүзеге асырылады.

№28 «Алаңы кемінде 50 гектар көлдік-тауарлы балық шаруашылығына 
арналған жабдық пен техника сатып алу» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№ Техника мен жабдықтың атауы 

жəне техникалық сипаттамасы
Жоба 

қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған суб-
сидияларды есептеу 
үшін барынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

1. Қамыс шабатын машина бірлік 3 223 000
2. Азық таратқыш 1 946 000
3. 10 тоннаға арналған тоңазытқыш 

жабдық
3 782 000

4. Алюминий-магний қорытпасынан 
жасалған қайық

552 000

4.1.  Қайық қозғалтқышы 380 000
5. Тірі балықты тасымалдауға 

арналған мамандандырылған ав-
томашина **

10 100 000

5.1. Тірі балық контейнері ** 3 228 000
Ескертпе: Техника мен жабдық əр 50 гектарға бір бірлік есебімен 
субсидияланады.
Бір түрдегі техника мен жабдықтың екінші жəне одан кейінгі бірліктерін 
субсидиялау көл-тауарлық балық шаруашылығының алаңы 50 пайызға 
артқан кезде жүзеге асырылады.
* Таңдау бойынша не тірі балық контейнері, не тірі балық тасуға арналған 
автомашина субсидияланады.

№29 «5 000 тоннадан басталатын майлы дақылдарға арналған астық 
сақтау қоймаларын салу жəне кеңейту» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған суб-
сидияларды есептеу 
үшін барынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

Астықпен келесі операцияларды 
қамтамасыз ететін жабдығы бар астық 
сақтау қоймасы: қабылдау, тазар-
ту, тазалау, өндеу, кептіру, сақтау, 
ішкі орнын ауыстыру жəне тиеп-
жөнелту. Инвестициялық жобаның 
құны жобалық-сметалық құжаттамаға 
сəйкес айқындалады:

1 тонна

- құрылыс 40 274
- кеңейту 20 137

№30 «1 000 тоннадан басталатын картоп-көкөніс сақтау қоймаларын салу, 
кеңейту» жобасының паспорты 

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Картоп-көкөніс сақтау қоймасында мына-
лар болуы тиіс: тоңазыту жабдығы (қажет 
болған жағдайда), желдету жабдығы, 
қойма техникасы.
Инвестициялық жобаның құны жоба-
лық сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:

1 тонна

- құрылыс 85 225
- кеңейту 42 613

№31 «1 000 тоннадан басталатын жеміс сақтау қоймаларын салу жəне 
кеңейту» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Реттелетін газды ортасы жоқ жеміс 
қоймасында мыналар болуы тиіс: желдету 
жабдығы, тоңазыту жабдығы, қойма тех-
никасы, іріктеу-буып-түю жабдығы.
Инвестициялық жобаның құны 
жобалық сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:

1 тонна

- құрылыс 73 422
- кеңейту 36 711
Реттелетін газды ортасы бар жеміс 
қоймасында мыналар болуы тиіс: 
реттелетін газды орта, тоңазыту жабдығы, 
қойма техникасы, іріктеу-буып-түю 
жабдығы.
Инвестициялық жобаның құны 
жобалық сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:

1 тонна

- құрылыс 257 270
- кеңейту 128 635
Рефрижератор (жеміс-көкөніс өнімін 
тасуға арналған тоңазытқыш жабдығы 
бар автомашина)*

1 бірлік

жүккөтергіштігі 1,5 тоннадан бастап
5 тоннаға дейін

9 239 000

жүккөтергіштігі 5 тоннадан бастап
10 тоннаға дейні

19 713 000

жүккөтергіштігі 10 тоннадан бастап 27 283 000
Ескертпе:
* 1000 тонна сақтауға 6 рефрижератордан артық емес субсидияланады 

№32 «Қуаты шикізат бойынша сағатына 1 тоннадан басталатын 
жемістерді/көкөністерді өңдеу жөніндегі қолданыстағы кəсіпорынды 

кеңейту жəне (немесе) салу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Шырын жəне (немесе) жеміс-көкөніс 
өнімдерінің бір жəне (немесе) бірнеше 
түрін өндіруге қажетті жабдығы бар жаңа 
піскен жемістер мен көкөністерді өңдеу 
кəсіпорны.

Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:
- құрылыс сағатына 

1 тонна 
188 333 300

- кеңейту 53 333 300
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(Жалғасы. Басы 17-22-беттерде) 

(Жалғасы 24-бетте) 

№33 «Картоп өңдеу жөніндегі кəсіпорынды салу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Картопты өңдеу жөніндегі кəсіпорын кар-
топты, қайта өңдеу өнімдерінің (картоп чип-
сілері, фри картобы, жартылай фабрикат) 
бір жəне (немесе) бірнеше түрін өнді руге 
қажетті жабдықтары бар өндірістік кешенді 
қамтиды.
Инвестициялық жобаның құны жобалық-сме-
талық құжаттамаға сəйкес айқындалады:
- құрылыс жылына 140 мың тонна 
шикізаттан бастап

бір кəсіп-
орынға

10 588 666 600

№34 «Май-тоңмай өнімдерін өндіру жөніндегі кəсіпорынды салу жəне (не-
месе) кеңейту» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Майлы дақылдарды өңдеуге жəне (неме-
се) май-тоңмай өнімдерін өндіруге қажетті 
жабдығы бар кəсіпорын.
Инвестициялық жобаның құны жобалық-
сметалық құжаттамаға сəйкес айқындалады:
құрылыс тəулігіне 1000 тонна шикізаттан 
бастап

тəулігіне 
1 тонна

8 313 471

кеңейту тəулігіне 100 тонна шикізаттан 
бастап:
- өсімдік майын өндіру үшін майлы 
дақылдарды өңдеу бойынша;

3 902 360

- өсімдік майын қоспағанда, тағамдық май-
тоңмай өнімдерін өндіру бойынша 

18 764 052

Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалық-сметалық құжаттама 
əзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды жəне монтаждау-
ды ғана көздесе, сатып алынған жабдықты сатып алу-сату шарттары (ли-
зинг), жабдықтарды жеткізу жəне (немесе) монтаждау шарттары, сондай-
ақ ілеспе құжаттар (кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді 
растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу 
пайызы шегінде субсидиялауға жатады.
Бұл ретте, инвестор осыған ұқсас жабдықтың құнын растайтын кем деген-
де 3 (үш) прайс-парақ ұсынады.

№35 «Өңдеу қуаты тəулігіне 170 тонна шикізаттан басталатын дəнді 
дақылдарды тереңдете қайта өңдеу жөніндегі кəсіпорынды кеңейтуге 

арналған жабдық сатып алу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

№ Техника мен жабдықтың атауы жəне 
техникалық сипаттамасы

Субсидияларды 
есептеуге арналған 
барынша рұқсат 
етілетін құн, теңге

1 Дəнді дақылдарды тереңдете қайта өңдеу 
өнімдерін өндіру жөніндегі жабдық

1.1 Бидай маңызын ажырату жөніндегі жабдық 196 600 000
1.2 Крахмал тазарту жөніндегі жабдық 626 600 000
1.3 Крахмалды қалпына келтіру жөніндегі жабдық 130 000 000
1.4 Бидай маңызын кептіру жөніндегі жабдық 526 600 000
1.5 Крахмалды кептіру жөніндегі жабдық 713 300 000
1.6 Азық кептіру жөніндегі жабдық 330 000 000
1.7 Процестер мен басқару жүйесін автоматтан-

дыру
330 000 000

1.8 Астықты өңдеудің сарқынды суларын тазарту 
жүйесі

990 000 000

1.9 Шикі крахмал цехының өнімділігін арттыруға 
арналған жабдық

746 600 000

2 Фруктоза шəрбатын өндіруге арналған кешен 460 000 000

№36 «Қуаты сағатына 2 тонна шикізаттан басталатын жарма өндіру 
жөніндегі қолданыстағы кəсіпорынды кеңейту жəне (немесе) құру» 

жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Бір жəне (немесе) бірнеше өнім түрін 
өндіруге қажетті жабдығы бар, жарма 
өндіруге арналған астық өндеу кəсіпорны.

Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:
- құрылыс сағатына 

1 тонна 
838 241 450

- кеңейту 102 818 435
Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалық-сметалық құжаттама 
əзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды жəне монтаждау-
ды ғана көздесе, сатып алынған жабдықты сатып алу-сату шарттары (ли-
зинг), жабдықтарды жеткізу жəне (немесе) монтаждау шарттары, сондай-
ақ ілеспе құжаттар (кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді 
растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу 
пайызы шегінде субсидиялауға жатады.
Бұл ретте, инвестор осыған ұқсас жабдықтың құнын растайтын кем деген-
де 3 (үш) прайс-парақ ұсынады.

№37 «Қуаты сағатына 1 тонна шикізаттан басталатын макарон өнімдерін 
өндіру жөніндегі қолданыстағы кəсіпорынды кеңейту жəне (немесе) құру» 

жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Бір жəне (немесе) бірнеше өнім түрін 
өндіруге қажетті жабдығы бар, макарон 
өнімдерін өндіруге арналған ұн өңдеу 
кəсіпорны.

Инвестициялық жобаның құны 
жобалық-сметалық құжаттамаға сəйкес 
айқындалады:
- құрылыс сағатына 

1 тонна 
600 000 000

- кеңейту 512 244 000

Ескертпе: Егер инвестициялық жоба жобалық-сметалық құжаттама 
əзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды жəне монтаждау-
ды ғана көздесе, сатып алынған жабдықты сатып алу-сату шарттары (ли-
зинг), жабдықтарды жеткізу жəне (немесе) монтаждау шарттары, сондай-
ақ ілеспе құжаттар (кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді 
растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу 
пайызы шегінде субсидиялауға жатады.
 Бұл ретте, инвестор осыған ұқсас жабдықтың құнын растайтын кем деген-
де 3 (үш) прайс-парақ ұсынады.

№38 «Қуаты тəулігіне 1600 тонна шикізаттан басталатын қант өндіру 
жөніндегі кəсіпорынды кеңейту» жобасының паспорты

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, 
техника мен жабдықтың атауы жəне 

техникалық сипаттамасы

Жоба 
қуатының 
өлшем 
бірлігі

Қуаттылықтың бір 
бірлігіне арналған 
субсидияларды 
есептеу үшін ба-
рынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
Шикізатты қабылдауға жəне өңдеуге қажет-
ті жабдығы бар қант өндіру кəсіпорны.

Инвестициялық жобаның құны жобалық-
сметалық құжаттамаға сəйкес айқындалады:
- кеңейту 

1 тонна 
тəулігіне 849 909

Ескертпе: Егер жоба жобалық-сметалық құжаттама əзірлемей жабдықтың 
жекелеген түрлерін сатып алуды жəне монтаждауды ғана көздесе, сатып 
алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу жəне (немесе) монтаж-
дау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар (кедендік жүк декларациясы, 
шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың 
құнынан белгіленген өтеу пайызы шегінде сатып алынған жабдықты 
субсидиялауға жатады. 
Бұл ретте, инвестор осыған ұқсас жабдықтың құнын растайтын кем деген-
де 3 (үш) прайс-парақ ұсынады.

№39 «Қуаты жылына 2 мың тонна өнімнен басталатын кондитерлік 
өнідерді өндіру жөніндегі кəсіпорынды кеңейту үшін жабдықты сатып алу» 

жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

№ Техника мен жабдықтың атауы жəне 
техникалық сипаттамасы

Субсидияларды есептеуге 
арналған барынша рұқсат 

етілетін құн, теңге
1 Ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді 

өндіруге арналған желі
710 000 000

2 Қантты кондитерлік өнімдерді өндіруге 
арналған желі

720 000 000

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 

субсидиялау қағидаларына 3-қосымша

Нысан 

Инвестициялық субсидиялауға арналған бірінші кезең өтінімі

Кімге:__________________________________________________________
                       (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
                  астананың жергілікті атқарушы органының толық атауы)

кімнен: ______________________________________________________
  (заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның аты,
     əкесінің аты (бар болса), тегі)
№___ «_______________________________________________________» 
   (жоба паспортының толық атауы)
жобасының паспорты бойынша инвестициялық жобаны Қазақстан Респуб-

ликасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 
23 шілдедегі №317 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №17320 болып тіркелген) бекітілген Инвестициялық салым-
дар кезінде агроөнеркəсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін 
өтеу бойынша субсидиялау қағидаларына сəйкестігі/сəйкес еместігі тұрғысынан 
қарастыруды сұраймын. 

1. Инвестор туралы мəліметтер.
Заңды тұлға/филиал, өкілдік үшін:
атауы ________________________________________________________
Бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі - БСН)_______________________
басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________
мекенжайы: ____________________________________________________
телефон (факс) нөмірі: ___________________________________________
Жеке тұлға үшін:
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі___________________________________
Жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі-ЖСН)_________________________
жеке басын куəландыратын құжат: 
нөмірі _________________________________________________________
кім берді _______________________________________________________
берілген күні ___________________________________________________
мекенжайы:_____________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:____________________________________________
2. Дара кəсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама:
орналасқан жері _________________________________________________ 
хабардар еткен күн ______________________________________________
3. Ауыл шаруашылығы кооперативінің мүшелері (инвестор ауыл шаруа-

шылығы кооперативі болған жағдайда) туралы мəліметтер:
Р/с 
№

Ауыл шаруашылығы 
кооперативі мүшесінің атауы

Ауыл шаруашылығы кооперативі 
мүшесінің БСН/ЖСН-сы

1 2 3

4. Жер учаскелері туралы мəліметтер (жобалардың паспорттарында 
ауыл шаруа шылығы мақсатындағы жерлердің болуы туралы талаптар болған 
жағдайда):
Р/с 
№

Кадастр-
лық 
нөмірі

Барлық 
алаң, 
гектар 

оның 
ішінде 
егістік 

Нысаналы 
мақсаты 

Жер учаскесі иесінің неме-
се жерді пайдаланушының 

БСН/ЖСН-сы
1 2 3 4 5 6

5. Ауыл шаруашылығы жануарларының бар-жоғы туралы мəліметтер 
(жобалардың паспорттарында ауыл шаруашылығы жануарларының болуы 
туралы талаптар болған жағдайда):
Р/с 
№

Сəйкес-
тендіру 
нөмірі

Ауыл шаруа-
шылығы 

жануарының 
түрі 

Жынысы Жыныстық-
жас тобы

Ауыл шаруашылығы 
жануары иесінің 
атауы жəне 
БСН/ЖСН-сы

1 2 3 4 5 6

6. Инвестициялық жоба туралы мəліметтер:
сипаттамасы__________________________________________________
инвестициялар сомасы__________________________________________
соның есебінен жоба іске асырылатын қаражат көзі _________________
субсидиялардың есептік сомасы_________________________________
инвестициялық жобаны іске асыру мекенжайы_____________________.
7. Тиесілі субсидияның алдын ала есептемесі _______________________.
8. Жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға немесе жұмыс істеп тұрғандарын 

кеңейтуге арналған инвестициялық салымдар жəне оларды іске асыру 
мерзімдері, бизнес-жоспар (өңдеуші өнеркəсіпті дамыту бағыттары бой-
ынша жобаларды іске асыру кезінде ғана талап етіледі), шарттар немесе 
коммерциялық ұсыныстар туралы ақпарат _________________________.

9. Инвестордың субсидиялар алу ниеті туралы қаржы институтының ха-
барламасы (жобаны тартылған қаражат (кредит/лизинг) есебінен іске асыру 
кезінде) ______________________________________________________.

10. Жобаның толтырылған паспорты қоса беріледі.
Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын, дұрыс емес мəліметтер 

ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жауап-
кершілік 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.

Маған/бізге қатысты жою, оңалту немесе банкроттық рəсімдердің бастал-
мағандығын, сондай-ақ менің/біздің қызметім(-із) Қазақстан Республикасы 
заңнамасына сəйкес уақытша тоқтатылмағандығын растаймын/растаймын.

Тексеру кезінде ұсынылған мəліметтердің сəйкес келмеуі анықталған 
жағдайда, он жұмыс күні ішінде заңсыз түрде алынған ақшаны қайтаруға 
міндеттенемін/міндеттенеміз. 

«Электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы өтінім берген кезде:
Инвестор 20__ жылғы «__» ________ сағат ____-де қол қойып, жіберді:
Электрондық цифрлық қолтаңбадан (бұдан əрі – ЭЦҚ) алынған деректер 
ЭЦҚ қою күні мен уақыты

Өтінімді қабылдау туралы хабарлама:
Жұмыс органы 20__ жылғы «__» _____ сағат _____-де қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ қою күні мен уақыты

Мемлекеттік корпорация арқылы өтінім берілген кезде:
Инвестордың аты, əкесінің аты (бар болса), тегі жəне қолы ____________
_______________________________________________________________ 

Өтінімді қабылдаған Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің 
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі жəне телефон нөмірі 
________+__________
Өтінімді қабылдау күні
20__ жылғы «____»_____________

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 

субсидиялау қағидаларына 4-қосымша

Нысан 

Инвестициялық субсидиялауға арналған екінші кезең өтінімі

Кімге:_______________________________________________________
   (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
            астананың жергілікті атқарушы органының толық атауы)

Кімнен: ______________________________________________________
   (заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның аты, 
   əкесінің аты (бар болса), тегі)
Маған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін 

атқарушының 2018 жылғы 23 шілдедегі №317 бұйрығымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17320 болып тіркелген) 
бекітілген Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік кешен субъектісі 
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларына 
сəйкес ___ «______________________________» жобасының 

               (жоба паспортының толық атауы) 
паспорты бойынша 
________________________ теңге мөлшеріндегі инвестициялық субсидия
(сома санмен жəне жазбаша)
сомасын төлеуді сұраймын. 

1. Инвестор туралы мəліметтер.
Заңды тұлға/филиал, өкілдік үшін:
атауы _________________________________________________________
Бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі - БСН)_______________________
басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________
мекенжайы: ____________________________________________________
телефон (факс) нөмірі: ___________________________________________
Жеке тұлға үшін:
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі___________________________________
Жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі-ЖСН)_________________________
жеке басын куəландыратын құжат: 
нөмірі _________________________________________________________
кім берді _______________________________________________________
берілген күні ___________________________________________________
мекенжайы:_____________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:____________________________________________
2. Дара кəсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама:
орналасқан жері _________________________________________________
хабардар еткен күні______________________________________________
3. Ауыл шаруашылығы кооперативінің мүшелері (инвестор ауыл шаруа-

шылығы кооперативі болған жағдайда) туралы мəліметтер:
Р/с 
№

Ауыл шаруашылығы кооперативі 
мүшесінің атауы

Ауыл шаруашылығы кооперативі 
мүшесінің БСН/ЖСН-сы

1 2 3

4. Жер учаскелері туралы мəліметтер (жобалардың паспорттарында 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің болуы туралы талаптар болған 
жағдайда):
Р/с 
№

Кадастр-
лық 
нөмірі

Барлық 
алаң, 
гектар 

оның 
ішінде 
егістік 

Нысаналы 
мақсаты 

Жер учаскесі иесінің неме-
се жерді пайдаланушының 

БСН/ЖСН-сы
1 2 3 4 5 6

5. Ауыл шаруашылығы жануарларының бар-жоғы туралы мəліметтер 
(жобалардың паспорттарында ауыл шаруашылығы жануарларының болуы 
туралы талаптар болған жағдайда):
Р/с 
№

Сəйкес-
тендіру 
нөмірі

Ауыл шаруа-
шылығы жа-

нуары-
ның түрі 

Жынысы Жыныстық-
жас тобы

Ауыл 
шаруашылығы 
жануары иесінің 
атауы жəне 
БСН/ЖСН-сы

1 2 3 4 5 6

6. Инвестициялық жоба туралы мəліметтер:
сипаттамасы____________________________________________________
инвестициялар сомасы___________________________________________
соның есебінен жоба іске асырылатын қаражат көзі___________________
субсидиялардың есептік сомасы___________________________________
инвестициялық жобаны іске асыру мекенжайы______________________.
7. Тиесілі субсидияның алдын ала есептемесі _______________________.
8. Инвестициялық жобаның осы Қағидалардың шарттарына сəйкестігі ту-

ралы жұмыс органының шешімі (бұдан бұрын инвестор бірінші кезеңде өтінім 
берген жағдайда) __________________________________.

9. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес инвестициялық жоба 
объектісін пайдалануға қабылдау актісі (жаңа өндірістік қуаттылықтар құру не-
месе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту кезінде) _______________________.

10. Сатып алушы мен жеткізуші арасындағы жабдықтарды пайдалануға 
беру актісі (жабдықтар сатып алу кезінде)_______________________________.

11. Жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға не жұмыс істеп тұрғандарын 
кеңейтуге арналған инвестициялық салымдарды растайтын, сатып алынған 
тауарлар, жұмыстар, көрсетілетін қызметтер бойынша сатып алу-сату шарт-
тары, шот-фактуралар _____________________________________ төлемді 
растайтын құжаттар.
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(Жалғасы. Басы 17-23-беттерде) 

(Жалғасы 25-бетте) 

12. Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жобалар 
сарап  тамасының оң қорытындысы бар жобалық-сметалық құжаттама
(жоба лық-сметалық құжаттамаға сəйкес субсидиялау көзделген жобалардың 
паспорт тары бойынша) __________________________________________.

13. Ауыл шаруашылығы техникасын, арнайы техника мен технологиялық 
жабдықтарды қабылдап алу-беру актілері_____________________________

14. Кредиттік/лизингтік шарттар (қаржы институттарында тартылған 
қаражат есебінен инвестициялық салымдар жүзеге асырылған жағдайда) 

_____________________________________
15. Растаушы құжаттар: бизнес-жоспар, дайын өнімдерді өткізу туралы 

элек трондық шот-фактуралар (екінші транш алуға өтінім берілген жағдай
да)________________________________________________________

16. Жобаның толтырылған паспорты қоса беріледі.

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.

Маған/бізге қатысты жою, оңалту немесе банкроттық рəсімдерінің бастал-
мағандығын, сондай-ақ менің/біздің қызметім(-із) Қазақстан Республикасы 
заңнамасына сəйкес уақытша тоқтатылмағандығын растаймын/растаймыз.

Тексеру кезінде ұсынылған мəліметтердің сəйкес келмеуі анықталған 
жағдайда, он жұмыс күні ішінде заңсыз түрде алынған ақшаны қайтаруды 
жүргізуге міндеттенемін/міндеттенеміз. 

«Электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы өтінім берген кезде:
Инвестор 20__ жылғы «__» ________ сағат _____-де қол қойып, жіберді:
Электрондық цифрлық қолтаңбадан (бұдан əрі – ЭЦҚ) алынған деректер
ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ қою күні мен уақыты

Өтінімді қабылдау туралы хабарлама:
Жұмыс органы 20__ жылғы «__» _____ сағат _______-де қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер
ЭЦҚ қою күні мен уақыты

Мемлекеттік корпорация арқылы өтінім берілген кезде:
Инвестордың аты, əкесінің аты (бар болса), тегі жəне қолы ____________
_______________________________________________________________ 

Өтінімді қабылдаған Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің 
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі жəне телефон нөмірі ______________

Өтінімді қабылдау күні
20__ жылғы «____»_____________

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 

субсидиялау қағидаларына 5-қосымша

Нысан 

Арнайы шотқа аванстық төлем тетігін қолдана отырып инвестициялық 
субсидиялауға арналған өтінім

Кімге:__________________________________________________________
                      (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың,
                астананың жергілікті атқарушы органының толық атауы)
кімнен: ________________________________________________________
   (заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның аты,
     əкесінің аты (бар болса), тегі)
№___ «_______________________________________________________» 
         (жоба паспортының толық атауы)
жобасының паспорты бойынша инвестициялық жобаны Қазақстан Респуб-

ликасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 
23 шілдедегі №317 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №17320 болып тіркелген) бекітілген Инвестициялық салым-
дар кезінде агроөнеркəсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін 
өтеу бойынша субсидиялау қағидаларына сəйкестігі/сəйкес еместігі тұрғысынан 
қарастыруды сұраймын. 

1. Инвестор туралы мəліметтер.
Заңды тұлға/филиал, өкілдік үшін:
атауы _________________________________________________________
Бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі - БСН)_______________________
басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі ________________________
мекенжайы: ____________________________________________________
телефон (факс) нөмірі: ___________________________________________
Жеке тұлға үшін:
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі___________________________________
Жеке сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі-ЖСН)_________________________
жеке басын куəландыратын құжат: 
нөмірі _________________________________________________________
кім берді _______________________________________________________
берілген күні ___________________________________________________
мекенжайы:_____________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:____________________________________________
2. Дара кəсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама:
орналасқан жері _________________________________________________ 
хабардар еткен күн ______________________________________________
3. Ауыл шаруашылығы кооперативінің мүшелері (инвестор ауыл шаруа-

шылығы кооперативі болған жағдайда) туралы мəліметтер:
Р/с 
№

Ауыл шаруашылығы кооперативі 
мүшесінің атауы

Ауыл шаруашылығы кооперативі 
мүшесінің БСН/ЖСН-сы

1 2 3

4. Жер учаскелері туралы мəліметтер (жобалардың паспорттарында 
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің болуы туралы талаптар болған 
жағдайда):
Р/с 
№

Кадастр-
лық 
нөмірі

Барлық 
алаң, 
гектар 

оның 
ішінде 
егістік 

Нысаналы 
мақсаты 

Жер учаскесі иесінің неме-
се жерді пайдаланушының 

БСН/ЖСН-сы
1 2 3 4 5 6

5. Ауыл шаруашылығы жануарларының бар-жоғы туралы мəліметтер 
(жобалардың паспорттарында ауыл шаруашылығы жануарларының болуы 
туралы талаптар болған жағдайда):
Р/с 
№

Сəйкес-
тендіру 
нөмірі

Ауыл 
шаруашылығы 
жануарының 

түрі 

Жынысы Жыныстық-
жас тобы

Ауыл шаруашы-
лығы жануары 

иесінің атауы жəне 
БСН/ЖСН-сы

1 2 3 4 5 6

6. Инвестициялық жоба туралы мəліметтер:
сипаттамасы___________________________________________________
инвестициялар сомасы__________________________________________
соның есебінен жоба іске асырылатын қаражат көзі ____________________
субсидиялардың есептік сомасы__________________________________
инвестициялық жобаны іске асыру мекенжайы ________________________.
7. Тиесілі субсидияның алдын ала есептемесі _______________________.
8. Жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға немесе жұмыс істеп тұрғандарын 

кеңейтуге арналған инвестициялық салымдар жəне оларды іске асыру 
мерзімдері, бизнес-жоспар (өңдеуші өнеркəсіпті дамыту бағыттары бойынша жо-
баларды іске асыру кезінде ғана талап етіледі), шарттар немесе коммерциялық 
ұсыныстар туралы ақпарат____________________________________________.

9. Инвестордың субсидиялар алу ниеті туралы қаржы институтынан ха-
барламасы (жобаны тартылған қаражат (кредит/лизинг) есебінен іске асыру 
кезінде) ______________________________________________________.

10. Қаржы институтын кредиттік комитетінің оң шешімі ______________.
11. Жобаның толтырылған паспорты қоса беріледі.

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес мəлі-
меттер 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.

Маған/бізге қатысты жою, оңалту немесе банкроттық рəсімдерінің бастал-
мағандығын, сондай-ақ менің/біздің қызметім(-із) Қазақстан Республикасы 
заңнамасына сəйкес уақытша тоқтатылмағандығын растаймын/растаймыз.

Тексеру кезінде ұсынылған мəліметтердің сəйкес келмеуі анықталған 
жағдайда, он жұмыс күні ішінде заңсыз түрде алынған ақшаны қайтаруды 
жүргізуге міндеттенемін/міндеттенеміз.

 
 «Электрондық үкіметтің» веб-порталы арқылы өтінім берілген кезде:
Инвестор 20__ жылғы «__» ________ сағат ____-де қол қойып, жіберді:
Электрондық цифрлық қолтаңбадан (бұдан əрі – ЭЦҚ) алынған деректер 
ЭЦҚ қою күні мен уақыты

Өтінімді қабылдау туралы хабарлама:
Жұмыс органы 20__ жылғы «__» _____ сағат _____-де қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ қою күні мен уақыты

Мемлекеттік корпорация арқылы өтінім берілген кезде:
Инвестордың аты, əкесінің аты (бар болса), тегі жəне қолы ____________
_______________________________________________________________ 

Өтінімді қабылдаған Мемлекеттік корпорация жұмыскерінің 
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі жəне телефон нөмірі ______________
Өтінімді қабылдау күні
20__ жылғы «____»_____________

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 

субсидиялау қағидаларына 6-қосымша

Нысан

20__ жылғы «___» __________ №___ 
инвестордың объектісін қарап-тексеру жəне өндірістік 
қуаттылықтардың жүктелгендігіне көз жеткізу актісі

___________________________________________________________
Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) атауы

Инвестордың атауы: __________________________________________
Жоба паспортының атауы: ___________________________________
Объектінің орналасқан жері: ____________________________________

Мынадай құрамдағы:
1._________________________________
2._________________________________
20__ жылғы _______ №________ негізінде құрылған мамандар тобы 

объектіні қарап-тексеруі барысында мыналарды анықтады:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Қарап-тексерудің тұжырымдары:________________________________
___________________________________________________________

Қарап-тексеруді жүзеге асырған адамдардың қолтаңбалары:
1. _________________________________ ________________
      (Аты, əкесінің аты (бар болса), тегі)          (қолы)
2. ________________________________
Инвестордың (инвестор өкілінің) қолтаңбасы: 
_________________________  (________ №___ сенімхат)

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 

субсидиялау қағидаларына 7-қосымша

Ауыл шаруашылығы жануарларының басын ірі қара малдың шартты 
басына ауыстыру коэффициенті 

Жануарлар түрлері Ауыстыру коэффициенттері
Ірі қара мал 1
Шошқалар 0,3

Қойлар жəне ешкілер
Жылқылар
Түйелер

0,1
1
1

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 

субсидиялау қағидаларына 8-қосымша

Нысан 
№__

инвестициялық субсидиялау шарты 

_______ қаласы 20___ жылғы «__» _______ 

Бұдан əрі «Жұмыс органы» деп аталатын «______________________» 
мемлекеттік мекемесінің атынан «_____________________________» 
мемлекеттік мекемесі туралы ереже негізінде əрекет ететін басқарма басшы-
сы ________________ бір тараптан жəне бұдан əрі «Инвестор» деп аталатын, 
______________ атынан _____________________ негізінде əрекет ететін 
_____________________, бірге Тараптар, ал жеке-жеке Тарап деп жоғарыда 
көрсетілгендей аталатындар төмендегілер туралы осы Инвестициялық суб-
сидиялау шартын (бұдан əрі – Шарт) жасасты. 

1-тарау. Жалпы ережелер
Осы Шартты жасауға мыналар негіз болып табылады:
1) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін 

атқарушының 2018 жылғы 23 шілдедегі №317 бұйрығымен бекітілген 
Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік кешен субъектісі шеккен 
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидалары (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17320 болып тіркелген) 
(бұдан əрі – С убсидиялау қағидалары); 

2) Жұмыс органының 20 __ жылғы ______________ №___ шешімі. 

2-тарау. Терминдер мен айқындамалар
1) арнайы шот – осы Қағидалардың 5-тарауының шарттарына сəйкес 

инвестициялық субсидиялар сомасы аударылатын қаржы институтының екінші 
деңгейлі банктегі шоты; 

2) АӨК-дегі инвестициялық жоба (бұдан əрі – инвестициялық жоба) – жаңа 
өндірістік қуаттылықтар құруға немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге ин-
вестициялар салуды көздейтін іс-шаралар кешені;

3) АӨК-дегі инвестициялық салымдар (бұдан əрі – инвестициялық са-
лымдар) – жер учаскелерін сатып алуға арналған шығындарды қоспағанда, 
инвестициялық жоба шеңберінде жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға немесе 
жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге, оның ішінде техника мен жабдық сатып 
алуға бағытталған шығындар;

4) АӨК-дегі инвестициялық субсидиялар (бұдан əрі – инвестициялық суб-
сидиялар) – инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде АӨК субъектісі 
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу;

 5) жоба паспорты – осы Қағидаларға 1-2-қосымшаларда көрсетілген 
инвестициялық субсидиялауға жататын құрылыс-монтаждау жұмыстары, 
техника, жабдық жəне басқа да негізгі құралдар, жұмыстар жəне көрсетілетін 
қызметтер түріндегі инвестициялық салымдардың тізбесі жəне өтеу үлесі;

6) қаржы институттары – банктік операцияларды жүзеге асыру құқығына 
тиісті лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы ұйымдары, 
кредиттік ұйымдар, лизингтік компаниялар, кредиттік серіктестіктер. 

3-тарау. Шарттың мəні
3.1. Осы Шарттың талаптары бойынша Жұмыс органы Инвестор шығыс-

тарының бір бөлігін инвестициялық субсидиялауды мынадай шарттармен 
жүзеге асырады:

Жобаның паспорты (Субсидиялау қағидаларына 
сəйкес) 
Инвестициялық жоба жөніндегі инвестордың 
инвестициялық салымдарының жалпы мөлшері 
Инвестициялық субсидиялардың мөлшері 
Жұмыс органы шешімінің нөмірі
Жұмыс органы шешімінің күні

3.2. Инвестициялық субсидиялау тиісті қаржы жылына _______ облысының 
(республикалық маңызы бар қаланың, астананың) нысаналы ағымдағы бюд-
жет трансферті ретіндегі мемлекеттік бюджетінде көзделген қаражат есебінен 
жəне шегінде жүргізіледі. 

4-тарау. Инвесторға қаражат аудару тəртібі мен шарттары
4.1. ________ (_______) теңге мөлшеріндегі инвестициялық субсидия со-

масын Жұмыс органы Инвестордың есептік шотына аударады. 
4.2. Инвестициялық субсидиялау мерзімін санау осы Шарттың күшіне ен-

ген сəтінен бастап басталады.
4.3. Тараптар осы Шарт шеңберінде, егер төлем күні жұмыс емес күнге не-

месе мереке күнге сəйкес келсе, төлем олардан кейінгі жұмыс күні жүргізіледі 
деп келісті. 

4.4. Инвестициялық субсидия Инвесторға Субсидиялау қағидаларында 
көрсетілген жобалар паспорттарына сəйкес төленеді.

4.5. Инвестициялық субсидиялар жаңа, бұрын қолданылмаған техника-
ны сатып алуға арналған Инвестордың инвестициялық салымдары бойынша 
төленеді. 

4.6. Барлық операциялар ұлттық валюта – теңгемен жүргізіледі.
 

5-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
5.1. Инвестор:
- жабдық пен техниканы Жұмыс органын алдын ала жазбаша хабардар 

ету шартымен маусымдық жұмыссыз тұру жағдайында қызметтердің басқа 
түрлері үшін пайдалануға құқылы.

5.2. Инвестор:
- Субсидиялау қағидаларының шарттарын уақтылы жəне толық көлемде 

орындауға; 
- Шарт бойынша өзінің міндеттемелерін уақтылы жəне толық көлемде 

орындауға; 
- осы Шартты орындауға байланысты құжаттар мен ақпаратты Жұмыс 

органының сұратуы бойынша уақтылы ұсынуға;
- Жұмыс органына Инвестордың объектісін қарап-тексеру жəне өндірістік 

қуаттылықтардың жүктелгеніне көз жеткізу үшін рұқсат беруге; 
- өзіне қатысты жою, оңалту немесе банкроттық рəсім басталған 

жағдайда, сондай-ақ, егер Инвестордың қызметі Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасына сəйкес уақытша тоқтатылған жағдайда, Жұмыс 
органын жазбаша түрде дереу хабардар етуге; 

- осы Шарттың талаптары мен оны іске асыру жөніндегі ақпаратты үшінші 
тұлғаларға Тараптардың алдын ала жазбаша келісімінсіз бермеуге жəне 
ашпауға; 

- Жұмыс органын осы Шарттың талаптарын орындауға əсер ететін барлық 
мəн-жайлар туралы уақтылы хабардар етуге міндетті.

5.3. Жұмыс органы:
- Инвестордан инвестициялық жоба мен осы Шартты іске асыру барысы 

туралы барлық қажетті құжаттар мен ақпаратты сұратуға құқылы. 
5.4. Жұмыс органы:
- Шарттың 3.1-тармағында көрсетілген инвестициялық субсидиялау үшін 

көзделген қаражатты аударуға;
- Инвестор сатып алған техника мен жабдықты субсидиялау сəтінен бастап 

3 (үш) жыл ішінде иеліктен шығарылмауына жəне мақсатты пайдаланылуына 
мониторинг жүргізуге; 

- инвестициялық субсидиялау объектісінің пайдалануға берілген сəттен 
бастап күнтізбелік бір жыл ішінде жұмыс істегеніне/жұмыссыз тұрғанына мо-
ниторинг жүргізуге;

- инвестициялық субсидиялау объектісінің бизнес-жоспарда көзделген 
мерзімдерде кемінде 30% мөлшеріндегі жобалық қуатқа жеткеніне/жетпегеніне 
мониторинг жүргізуге міндетті.

6-тарау. Тараптардың жауапкершілігі
6.1. Осы Шарт бойынша Тараптар Шартқа, Субсидиялау қағидаларына 

жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес, Шарттан туындайтын 
міндеттемелерді орындамағаны жəне/немесе тиісінше орындамағаны үшін 
жауапкершілік артады.

7-тарау. Шарттың қолданылу мерзімі
7.1. Осы Шарт қол қойылған сəтінен бастап күшіне енеді жəне Тараптар өз 

міндеттемелерін толық көлемде орындағанға дейін əрекет етеді.

8-тарау. Еңсерілмейтін күштің мəн-жайлары
8.1. Тараптар, егер орындай алмау еңсерілмейтін күштің мəн-жайлары 

салдарынан болса, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындамағаны, 
не тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

8.2 Еңсерілмейтін күштің мəн-жайларының басталуынан Тараптар осы 
Шарт бойынша міндеттемелерін орындай алмаса, басталу сəтінен бастап 10 
(он) жұмыс күні ішінде екінші Тарапты осындай мəн-жайлар туралы уақтылы 
хабардар етуі тиіс. Бұл ретте еңсерілмейтін күштің мəн-жайларының сипаты, 
əрекет ету кезеңі, басталу фактісі уəкілетті мемлекеттік органдардың тиісті 
құжаттарымен расталуы тиіс.

8.3. Уақтылы хабарламаған жағдайда, Тараптар екінші Тарапқа хабар-
ламау немесе уақтылы хабарламаудан келтірілген зиянды өтеуге міндетті. 

8.4. Еңсерілмейтін күштің мəн-жайларының басталуы олардың əрекет ету 
кезеңіне осы Шарттың орындалу мерзімін ұлғайтуға алып келеді. 

8.5. Егер осындай жағдайлар қатарынан үш ай бойы жалғасатын болса, 
онда кез келген Тарап осы Шарт бойынша міндеттемелерін одан əрі орында-
удан бас тартуға құқылы. 

9-тарау. Дауларды шешу
9.1. Тараптар тікелей келіссөздер процесінде Шарт бойынша немесе оған 

байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе 
дауларды шешу үшін барлық күш-жігерін жұмсаулары тиіс.

9.2. Егер мұндай келіссөздерден кейін Тараптар Шарт бойынша дауды 
шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мəселенің Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген сот тəртібімен шешілуін талап ете алады.

10-тарау. Хат-хабар алмасу
10.1. Осы Шарт шеңберінде Тараптардың бір-біріне жіберетін кез кел-

ген хат-хабарлары жазбаша түрде беріледі жəне қарау үшін тапсыру туралы 
белгісі бар хат-хабар Тараптар алған сəттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн 
ішінде қаралады.

10.2. Хат-хабар тиісті түрде рəсімделген жағдайда (хат-хабар бланкіде 
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ұсынылса немесе мөрмен (бар болса) куəландырылса, басшының қолы 
қойылса жəне тіркеу нөмірі, күні көрсетілсе тиісті түрде рəсімделген болып 
саналады), қолға табысталса, почта арқылы жеткізілсе (хабарламасы бар тап-
сырыс хатпен) немесе қатысушы Тараптың мекенжайына курьерлік байланыс 
арқылы жеткізілсе, тиісті түрде ұсынылған немесе жіберілген болып саналады.

11-тарау. Құпиялылық
11.1. Осымен Тараптар осы Шарттың талаптарына қатысты ақпарат, банктік 

құпия, сондай-ақ қаржылық, коммерциялық жəне олар осы Шартты жасасу жəне 
орындау кезінде алған өзге де ақпарат құпия болып табылатынымен жəне 
осы Шартта, Субсидиялау қағидаларында жəне Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, 
үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайтынымен келіседі.

11.2. Тараптың құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беруі, жариялауы не-
месе оны өзге де жария етуі осы Шартпен жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен тікелей көзделген жағдайда ғана мүмкін болады.

11.3. Тараптар осы Шарттың болуы мен талаптарының құпиялылығын 
сақтау үшін барлық қажетті шараларды, оның ішінде құқықтық сипаттағы ша-
раларды қабылдайды. Тараптардың лауазымды адамдары мен қызметкерлері 
осы Шартты іске асыру барысында алынған мəліметтерді жария етпейді не 
үшінші тұлғаларға бермейді.

11.4. Қандай да бір Тарап осы Шарттың талаптарын бұза отырып, құпия 
ақпаратты жария еткен не таратқан жағдайда, кінəлі Тарап осындай ақпаратты 
жария ету салдарынан екінші Тарапқа келтірілген зиянды өтей отырып, Қазақ-
стан Республикасының заңнамасымен көзделгендей жауапкершілікте болады.

11.5. Инвестор осы Шартқа қол қоюмен Жұмыс органының бұқаралық 
ақпарат құралдарында Инвестор туралы мəліметтерді орналастыруына, 
сондай-ақ, осы Шарт аясында Инвестор туралы алынған кез келген мəліметті 
(оның ішінде банктік құпияны) Инвестордың алдын ала жазбаша келісімінсіз 
үшінші тұлғаларға жария етуіне келісім береді.

12-тарау. Мəлімдеулер, кепілдіктер жəне келісім берулер
12.1. Инвестор мыналарды мəлімдейді жəне кепілдік береді:
- Инвестор осы Шартта көрсетілген мəлімдеулер мен кепілдіктер шынайы 

жəне шындыққа сəйкес келетінін растайды;
- Жұмыс органы көрсетілген мəлімдеулер мен кепілдіктердің шынайылығын 

тексеруге міндетті емес.
12.2. Инвестор: 
- Инвесторға оның бизнесіне, оның қаржылық жағдайына, активтері мен 

өзінің міндеттемелері бойынша жауап беру қабілетіне жағымсыз əсер етуі 
мүмкін қандай да болмасын мəн-жайлардың мəлім емес екендігін мəлімдейді 
жəне оған кепілдік береді; 

- сондай-ақ Инвестор оның құзыреті осы Шартқа қол қоятын адамға осы 
Шартты жасасуға мүмкіндік беретінін растайды. 

12.3. Инвестор осы Шартты жасасу кезінде осы Шартты бұзуға себеп бо-
латын, оны жарамсыз деп танитын негіздердің жоқтығын растайды.

12.4. Инвестор барлық ақпарат, сондай-ақ берілген (ұсынылған) барлық 
құжаттама дəл жəне шындыққа сай екенін мəлімдейді жəне растайды. 

13-тарау. Қорытынды ережелер
13.1. Осы Шарттың ережелері өзгертілуі жəне/немесе толықтырылуы тиіс. 

Тараптар үшін тек Тараптардың келісімімен жазбаша түрде жасалған жəне 
Тараптардың уəкілетті өкілдері қол қойған өзгерістер мен толықтырулар ғана 
жарамды жəне міндетті болып танылады.

13.2. Осы Шарт мемлекеттік жəне орыс тілдерінде Тараптардың əрқайсысы 
үшін бір-бір данадан 2 (екі) данада жасалды.

13.3. Осы Шартта көзделмеген барлық өзге жағдайларда Тараптар 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

14-тарау.Тараптардың заңды мекенжайлары, банктік деректемелері 
жəне қолтаңбалары

Жұмыс органы
_____________ 

Инвестор
_________ 

 
Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік

кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 
субсидиялау қағидаларына 9-қосымша

Нысан 
№___

Сатып алынатын жабдықты, техниканы мақсатты пайдалану жəне 
иеліктен шығармау туралы келісім 

 
______ қаласы 20__ жылғы «__» _______ 

 
Бұдан əрі «Жұмыс органы» деп аталатын Қазақстан Республикасы 

_______ облысының (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
(атауы) _______________________ басқармасы атынан ___________ 
№______ _________________ негізінде əрекет ететін _______________ бір 
тараптан жəне бұдан əрі «Инвестор» деп аталатын ___________ атынан 
______________________ негізінде əрекет ететін ________________ екінші та-
раптан, бірлесіп Тараптар, ал жеке-жеке Тарап деп не жоғарыда көрсетілгендей 
аталатындар, субсидияланған сəттен бастап 3 (үш) жыл ішінде төмендегілер 
туралы осы Сатып алынатын жабдықты, техниканы мақсатты пайдалану жəне 
иеліктен шығармау туралы келісімді (бұдан əрі – Келісім) жасасты:

1-тарау. Осы Келісімнің нысанасы мен мақсаты
1.1. Осымен Инвестор өзіне жабдықты, техниканы қатаң түрде ныса-

налы мақсаты бойынша пайдалану жəне иеліктен шығармау, сондай-ақ 
субсидияланған сəттен бастап 3 (үш) жыл ішінде мақсатты пайдаланбағаны 
үшін жауапкершілікте болу міндеттемесін алады. 

1.2. Осы Келісім шеңберінде қандай да бір қайшылықтар болған жағдайда 
«Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік 
реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 
үлкен күшке ие болады.

2-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері 
2.1. Инвестор:
- Келісім бойынша өз міндеттемелерін уақтылы жəне толық көлемде 

орындауға;
- Жұмыс органының сұранымы бойынша осы Келісімді орындаумен бай-

ланысты құжаттар мен ақпаратты тез арада беруге;
- Жұмыс органына Инвестордың объектісін қарап-тексеру үшін рұқсат 

беруге;
- осы Келісімнің шарттары мен іске асырылуы туралы ақпаратты Тарап тар-

дың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермеуге жəне ашпауға;
- Келісімнің 1.1-тармағында көрсетілген мерзім ішінде жабдықты, техника-

ны иеліктен шығармауға міндетті.
2.2. Жұмыс органы:
- Инвестордан инвестициялық жоба мен осы Келісімді жүзеге асыру барысы 

туралы барлық қажетті құжаттар мен ақпаратты сұратуға құқылы.

3-тарау. Келісімнің қолданылу мерзімі
3.1. Осы Келісім Тараптардың қол қойған күнінен бастап күшіне енеді 

жəне үш жыл бойы, ал орындалмаған міндеттемелер бөлігінде олар толық 
орындалғанға дейін қолданыста болады. 

4-тарау. Еңсерілмейтін күштің мəн-жайлары
4.1. Тараптар еңсерілмейтін күштің мəн-жайлары салдарынан орындау 

мүмкін болмаған жағдайда, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін орын-
дамағаны, не тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

4.2. Еңсерілмейтін күштің мəн-жайлары туындаған кезде осы Келісім бойын-
ша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмаған Тарап олар туындаған сəттен 

бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде екінші Тарапты мұндай мəн-жайлар туралы 
уақтылы хабардар етуі тиіс. Бұл ретте еңсерілмейтін күштің мəн-жайларының 
сипаты, қолданылу кезеңі, туындау фактісі уəкілетті мемлекеттік органдардың 
тиісті құжаттарымен расталуы тиіс.

4.3. Уақтылы хабардар етпеген жағдайда, Тараптар екінші Тарапқа ха-
бардар етпеуден немесе уақтылы хабардар етпеуден келтірілген зиянды 
өтеуге міндетті. 

4.4. Еңсерілмейтін күштің мəн-жайларының туындауы осы Келісімнің 
орындалу мерзімінің олардың əрекет ету кезеңіне ұлғайтылуына алып келеді.

4.5. Егер, мұндай мəн-жайлар қатарынан үш айдан астам жалғасатын бол-
са, онда Тараптардың кез келгені осы Келісім бойынша міндеттемелерін одан 
əрі орындаудан бас тартуға құқылы.

5-тарау. Қорытынды ережелер
5.1. Хат-хабар бланкіде ұсынылса немесе мөрмен (бар болса) куəлан-

дырылса, қолма-қол табысталса, қатысушы Тараптың мекенжайына почта-
мен (хабарламасы бар тапсырыс хатпен) немесе курьерлік байланыс арқылы 
жеткізілсе, тиісті түрде ұсынылған немесе жіберілген болып саналады.

5.2. Егер осы Келісімде өзгеше көзделмесе, осы Келісімнің шарттарын, 
оның ішінде осы Келісімнің қолданылу мерзімін кез келген өзгерту, тоқтату 
Тараптардың уəкілетті өкілдері қол қоятын қосымша келісімдермен ресімделеді. 

5.3. Осы Келісім бойынша Тараптар арасында туындайтын барлық 
келіспеушіліктер немесе даулар тікелей келіссөздер процесінде шешіледі. Егер 
осындай келіссөздерден кейін Тараптар осы Келісім бойынша дауды шеше 
алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мəселені Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген сот тəртібімен шешуді талап ете алады.

5.4. Осы Келісіммен реттелмеген мəселелер 20___ жылғы ___________ 
№____ Инвестициялық субсидиялау шартымен, сондай-ақ Қазақстан 
Республика сының заңнамасымен реттеледі. 

5.5. Осы Келісім мемлекеттік жəне орыс тілдерінде Тараптардың əрқайсысы 
үшін бір-бір данадан 2 (екі) данада жасалды.

6-тарау. Тараптардың мекенжайлары, банктік деректемелері жəне 
қолтаңбалары

Инвестор: Жұмыс органы:

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша 

субсидиялау қағидаларына 10-қосымша

Нысан 

Қаржы институтының арнайы шоттағы инвестициялық субсидияны 
пайдаланбауы туралы 
№___ шарт пен келісім

_______ қаласы    20___ жылғы «__» _______ 
 
Бұдан əрі «Қаржы институты» деп аталатын ____________________

______________ бір тараптан, бұдан əрі «Жұмыс органы» деп аталатын 
«_____________ облысының (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) 
________________________________ басқармасы»

            (атауы)
мемлекеттік мекемесі атынан мемлекеттік мекеме туралы ереже негізінде 

əрекет ететін басшысы _____________________ екінші тараптан, бұдан əрі 
«Инвестор» деп аталатын ______________ атынан Жарғы негізінде əрекет 
ететін _____________________ үшінші тараптан, бірлесіп Тараптар деп, ал же-
ке-жеке Тарап деп аталатындар төмендегілер туралы осы Қаржы институтының 
арнайы шоттағы ақшаны пайдаланбауы туралы осы Шарт пен келісімді (бұдан 
əрі – Шарт) жасасты.

1-тарау. Жалпы ережелер
Осы Шартты жасасуға мыналар негіз болып табылады:
1) «Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылдық аумақтарды дамытуды мем-

лекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңы;

2) Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін 
атқарушының 2018 жылғы 23 шілдедегі №317 (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17320 болып тіркелген) бұйрығымен бекітілген 
Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік кешен субъектісі шеккен 
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидалары (бұдан əрі 
– Субсидиялау қағидалары); 

3) инвестициялық субсидиялау мəселелері жөніндегі комиссияның шешімі 
(20___ жылғы ______________ №___).

2-тарау. Терминдер мен айқындамалар
1) АӨК-дегі инвестициялық жоба (бұдан əрі – инвестициялық жоба) – жаңа 

өндірістік қуаттылықтар құруға немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге ин-
вестициялар салуды көздейтін іс-шаралар кешені;

2) АӨК-дегі инвестициялық субсидиялар (бұдан əрі – инвестициялық суб-
сидиялар) – инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде АӨК субъектісі 
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу;

3) АӨК-дегі инвестор (бұдан əрі – инвестор) – Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сəйкес АӨК-нің басым бағыттарына (секторларына) инвести-
циялық салымдарды жүзеге асыратын АӨК субъектісі;

4) арнайы шот – қаржы институтының екінші деңгейлі банктегі инвести-
циялық субсидиялар сомалары аударылатын шоты; 

5) инвестициялық субсидиялау мəселелері жөніндегі комиссияның жұмыс 
органы (бұдан əрі – жұмыс органы) – облыстардың, республикалық маңызы 
бар қалалардың жəне астананың ауыл шаруашылығы саласындағы жергілікті 
атқарушы органдары;

6) қаржы институттары – банктік операцияларды жүзеге асыру құқығына 
арналған тиісті лицензиясы бар екінші деңгейдегі банктер, микроқаржы 
ұйымдары, кредиттік ұйымдар, лизингтік компаниялар, кредиттік серіктестіктер.

3-тарау. Шарттың нысанасы
3.1. Қаржы институты арнайы шоттағы қаражатты Жұмыс органы Субси-

диялау қағидаларында көрсетілген шарттарға сəйкес инвестициялық субсиди-
ялар төлеу (екінші кезең) туралы шешім қабылдағанға дейін пайдаланбайды.

3.2. Арнайы шотқа инвестициялық субсидиялар алу үшін инвестор Субси-
диялау қағидаларында көрсетілген құжаттармен бірге, қаржы институты кре-
диттік комитетінің оң шешімінің қаржы институты куəландырған көшірмесін, қар-
жы институтымен жасалынған кредиттік шартты/лизинг шартын қосымша береді.

4-тарау. Инвестициялық субсидияларды аудару
тəртібі мен шарттары

4.1. _________ (_____________) теңге мөлшеріндегі инвестициялық 
субсидиялар сомасын Жұмыс органы аванстық төлеммен қаржы институтының 
арнайы шотына аударады. 

Қаржы институтының арнайы шотының деректемелері: _______________
_____________________________________________________

4.2. Барлық операциялар ұлттық валюта – теңгемен жасалады. 

5-тарау. Тараптардың құқықтары мен міндеттері
5.1. Қаржы институты қаражаттың арнайы шотқа түскен күнінен бастап 10 

(он) жұмыс күні ішінде кредиттік шартта (Қаржы институты мен Инвестор ара-
сында жасалған) көзделген қаражатты, егер, инвестор мен қаржы институты 
арасындағы шартта өзгеше көзделмесе, жабдық сатушының шотына аударады 
жəне Жұмыс органына растайтын құжаттарды береді.

5.2. Қаржы институты Субсидиялау қағидаларында көзделген шарттар-
ды орындамаған жағдайда, қаржы институты 3 (үш) жұмыс күні ішінде жұмыс 
органы арнайы шотқа аванстық төлеммен аударған қаражаттың орнын толық 
көлемде толтырады.

5.3. Бұл ретте, ағымдағы қаржы жылында жасалған төлемдерді қайтару 
орындалмаған міндеттемелер сомасын ұлғайту жəне шығыстардың бюджеттік 
сыныптамасының тиісті кодтары бойынша кассалық шығыстарды азайту жо-
лымен Жұмыс органының кассалық шығыстарын қалпына келтіріп жүзеге асы-
рылады. Өткен жылдардың төлемдерін қайтарған жағдайда, қайтару сомасы 
төлемдер жасалған тиісті бюджеттің кірісіне есептеледі.

5.4. Арнайы шотқа аударылған қаражатты қаржы институты Жұмыс 
органының инвесторға инвестициялық субсидиялар беру туралы оң шешімінің 
негізінде инвестициялық жоба шеңберінде жабдық пен техника сатып алуға 
пайдаланылған инвестордың кредит/лизинг бойынша негізгі борышын өтеу 
шотына аударады (екінші кезең).

6-тарау. Тараптардың жауапкершілігі
6.1. Тараптар Шартқа жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сəйкес Шарттан туындайтын міндеттемелерді орындамағаны жəне/немесе 
тиісінше орындамағаны үшін осы Шарт бойынша жауапкершілікте болады.

7-тарау. Шарттың қолданылу мерзімі
7.1. Осы Шарт қол қойылған сəтінен бастап күшіне енеді жəне Тараптар 

Субсидиялау қағидаларына сəйкес өз міндеттемелерін толық көлемде 
орындағанға дейін қолданыста болады.

8-тарау. Еңсерілмейтін күштің мəн-жайлары
8.1. Тараптар еңсерілмейтін күштің мəн-жайлары салдарынан орын-

дау мүмкін болмаған жағдайда, осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін 
орындамағаны, не тиісінше орындамағаны үшін жауапкершіліктен босатылады.

8.2. Еңсерілмейтін күштің мəн-жайлары туындаған кезде осы Шарт бойын-
ша өз міндеттемелерін орындау мүмкін болмаған Тарап олар туындаған сəттен 
бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде екінші Тарапты мұндай мəн-жайлар туралы 
уақтылы хабардар етуі тиіс. Бұл ретте еңсерілмейтін күштің мəн-жайларының 
сипаты, қолданылу кезеңі, туындау фактісі уəкілетті мемлекеттік органдардың 
тиісті құжаттарымен расталуы тиіс.

8.3. Уақтылы хабардар етпеген жағдайда, Тараптар екінші Тарапқа ха-
бардар етпеуден немесе уақтылы хабардар етпеуден келтірілген зиянды 
өтеуге міндетті. 

8.4. Еңсерілмейтін күштің мəн-жайларының туындауы олардың əрекет 
ету кезеңіне осы Шарттың орындалу мерзімінің ұлғайтылуына алып келеді. 

8.5. Егер, мұндай мəн-жайлар қатарынан үш айдан астам жалғасатын бол-
са, онда Тараптардың кез келгені осы Шарт бойынша міндеттемелерін одан 
əрі орындаудан бас тартуға құқылы. 

9-тарау. Дауларды шешу
9.1. Тараптар тікелей келіссөздер процесінде Шарт бойынша немесе оған 

байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе 
дауларды шешу үшін барлық күш-жігерін жұмсаулары тиіс.

9.2. Егер мұндай келіссөздерден кейін Тараптар Шарт бойынша дауды 
шеше алмаса, Тараптардың кез келгені бұл мəселенің Қазақстан Республика-
сының заңнамасында белгіленген сот тəртібімен шешілуін талап ете алады.

10-тарау. Хат-хабар алмасу
10.1. Осы Шарт шеңберінде Тараптар бір-біріне жөнелтетін кез келген 

хат-хабар жазбаша нысанда ұсынылады жəне Тараптар тапсырылғаны тура-
лы белгісі бар хат-хабарды алған сəттен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде 
қаралады.

10.2. Хат-хабар тиісті түрде рəсімделген жағдайда (хат-хабар бланкіде 
ұсынылса немесе мөрмен (бар болса) куəландырылса, басшының қолы 
қойылса жəне тіркеу нөмірі, күні көрсетілсе тиісті түрде рəсімделген болып 
саналады), қолға табысталса, почта арқылы жеткізілсе (хабарламасы бар тап-
сырыс хатпен) немесе қатысушы Тараптың мекенжайына курьерлік байланыс 
арқылы жеткізілсе, тиісті түрде ұсынылған немесе жіберілген болып саналады.

11-тарау. Құпиялылық
11.1. Осымен Тараптар осы Шарттың талаптарына қатысты ақпарат, банктік 

құпия, сондай-ақ қаржылық, коммерциялық жəне осы Шартты жасасу жəне 
орындау кезінде олар алған өзге де ақпарат құпия болып табылатынымен жəне 
осы Шартта, Субсидиялау қағидаларында жəне Қазақстан Республикасының 
қолданыстағы заңнамасында тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, 
үшінші тұлғаларға жария етуге жатпайтынымен келіседі.

11.2. Тараптың құпия ақпаратты үшінші тұлғаларға беруі, жариялауы не-
месе оны өзге де жария етуі осы Шартта жəне Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жағдайларда ғана мүмкін болады.

11.3. Тараптар осы Шарттың талаптар мен құпиялылығын сақтау үшін 
құқықтық сипаттағы шараларды қоса барлық қажетті шараларды қабылдайды. 
Тараптардың лауазымды адамдары мен қызметкерлеріне осы Шартты іске 
асыру барысында алынған мəліметтерді жария етуге не үшінші тұлғаларға 
беруге тыйым салынады.

11.4. Қандай да бір Тарап осы Шарттың талаптарын бұза отырып, құпия 
ақпаратты жария еткен не таратқан жағдайда, кінəлі Тарап осындай ақпаратты 
жария ету салдарынан екінші Тарапқа келтірілген зиянды өтей отырып, Қазақ-
стан Республикасының заңнамасында көзделгендей жауапкершілікте болады.

11.5. Инвестор осы Шартқа қол қоюмен абұқаралық ақпарат құралдарында 
Инвестор туралы мəліметтерді орналастыруына, сондай-ақ, осы Шарт аясында 
Инвестор туралы алынған кез келген мəліметті (оның ішінде банктік құпияны) 
Инвестордың алдын ала жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға жария етуіне 
келісім береді.

12-тарау. Қорытынды ережелер
12.1. Осы Шарттың ережелері өзгертілуі жəне/немесе толықтырылуы тиіс. 

Тараптар үшін тек Тараптардың келісімімен жазбаша түрде жасалған жəне 
Тараптардың уəкілетті өкілдері қол қойған өзгерістер мен толықтырулар ғана 
жарамды жəне міндетті болып танылады.

12.2. Осы Шарт мемлекеттік жəне орыс тілдерінде Тараптардың əрқайсысы 
үшін бір-бір данадан 3 (үш) данада жасалды.

13.Тараптардың заңды мекенжайлар, банктік деректемелері
жəне қолдары

Жұмыс органы: Қаржы институты: Инвестор:

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың 

бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларына 11-қосымша

Нысан

Əкімшілік деректерді жинауға арналған нысан

Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік кешен 
субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге арналған 

субсидиялардың игерілуі туралы есеп

Есептік кезең: 20___ жылғы ___________
      (тоқсан/жыл)

Индекс: №1-ИС нысаны
Нысанды бекіткен бұйрықтың (қаулының) күні мен нөмірі: «Инвестициялық 

салымдар кезінде агроөнеркəсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір 
бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 
2018 жылғы 23 шілдедегі №317 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде 17320 болып тіркелген).

Кезеңділігі: тоқсан сайын, жыл сайын
Ұсынатын тұлғалар шеңбері: облыстардың, республикалық маңызы бар 

қалалардың жəне астананың ауыл шаруашылығы саласындағы жергілікті 
атқарушы органы

Қайда ұсынады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Ұсыну мерзімі: тоқсан сайын - есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-інен 

кешіктірмей;
жылдық есеп - есепті кезеңнен кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей.
20__ жылғы «___»_________________
Мемлекеттік органның атауы ______________________________________
Субсидиялар атауы ____________________________________________
Есеп кезеңі _____________________________________________________
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(Соңы. Басы 17-25-беттерде) 

(Жалғасы 27-бетте) 

Жоғары тұрған бюджеттен алынған қаражат сомасы ________________
_______________________________________________________________
(бюджеттік бағдарламаның атауы)
_______________________________________________________________
(бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды)

Р/с 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Əкім ___________________________________________ ________________
   (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі) (қолы)

Бірінші басшы – төмен тұрған бюджеттің
бюджеттік бағдарламаларының
əкімшісі ___________________________________________________
     (аты, əкесінің аты (бар болса), тегі) (қолы)

Мөр (бар болса) орны

«Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік кешен субъектісі 
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге арналған субсидиялардың 
игерілуі туралы есеп» əкімшілік деректерді жинақтауға арналған 

нысанды толтыру бойынша түсіндірме

1. Осы түсіндірме инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік кешен 
субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге арналған субсидиялардың 
игерілуі туралы есеп нысанының толтырылуын нақтылайды.

2. Есептің 1-бағанында реттік нөмірі көрсетіледі.
3. 4-бағандағы деректер Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркəсіптік 

кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау 
қағидаларына 1, 2-қосымшаларға сəйкес толтырылады.

4. 2-бағанда инвестордың атауы көрсетіледі.
5. 3-бағанда инвестордың ЖСН/БСН көрсетіледі;
6. 5, 6, 7, 8-бағандарда инвестордың статистикалық есептілігі жəне заттай 

жəне құндық мəнде өндірілген өнімдерді түрлері бойынша өткізуді растайтын 
бастапқы құжаттар негізіндегі кəсіпорынның өндірістік қуаты көрсетіледі.

7. 9-бағанда тұрақты жұмыс орындарының саны көрсетіледі; 
8. 10, 11-бағандарда жобаның жалпы құны, оның ішінде субсидиялауға 

жататыны көрсетіледі.
9. 12-бағанда инвестициялық жобаның паспортына сəйкес өтеу үлесі 

көрсетіледі.
10. 13-бағанда төленген субсидиялар сомасы көрсетіледі.
11. 14-бағанда инвестициялық жобаны пайдалануға енгізу күні көрсетіледі.
12. 15-бағанда Жұмыс органы шешімінің күні мен нөмірі көрсетіледі.

Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі 
БСН – бизнес-сəйкестендіру нөмірі

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жыл-
ғы 10 қазанда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізі  ліміне №19464 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ СПОРТ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 30 мамыр    №156    Нұр-Сұлтан қаласы

Республикалық маңызы бар тарих және
мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізімін 

бекіту туралы

 (Жалғасы. Басы 204-нөмірде)

Р/с 
№

Ескерткіштің атауы Ескерткіш-
тің түрі

Орналасқан жері

1 2 3 4
8. Т. Жүргенов атындағы Қазақ 

ұлттық өнер академиясы 
(бұрынғы Қазақ КСР Үкіметінің 
үйі), сəулетші М.Я. Гинзбург, 
1927–1931 жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Бөгенбай батыр 
көшесі, 136 а

9. М.О. Əуезовтың əдеби-
мемориалдық музей үйі, 
сəулетші Г.Г. Герасимов, 1961 
жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

 Төлебаев көшесі, 185 

10. Қалалық жедел жəрдем 
станциясының ғимараты 
(бұрынғы сəулетші 
Зенковтардың үйі), сəулетшісі 
белгісіз, XIX ғасыр соңы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қазыбек би көшесі, 
115.

11. Қазақ-британ техникалық 
университетінің ғимараты 
(бұрынғы Қазақ КСР-нің 
Үкімет үйі), сəулетшілер Б.Р. 
Рубаненко, Т.А. Симонов, 
1947−1957 жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Төле би көшесі, 59, 
Астана алаңы

12. № 4 Мемлекеттік 
резиденцияның ғимараты 
(Верный Қаласының құрметті 
азаматы Т. А. Головизиннің 
үйі), 1905–1908 жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Н.Назарбаев 
даңғылы, 162

13. Бұрынғы көпес М.А. 
Гавриловтың үйі, сəулетші А.П. 
Зенков, XX ғасыр басы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Желтоқсан көшесі, 
167

14. «Қызыл-Таң» маталар үйі 
(бұрынғы көпес И. Ғабду-
валиевтің сауда үйі), сəулетші 
А.П. Зенков, 1912 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жібек жолы көшесі, 39

15. Ықылас атындағы халық 
музыкалық аспаптар музейі 
(бұрынғы офицерлер үйі), 
сəулетші А.П. Зенков,
1908 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Зенков көшесі, 24

16. Қазақстан Республикасындағы 
АҚШ консулдығы 
ғимараты (бұрынғы көпес 
Шахворостовтың үйі), сəулетші 
А.П. Зенков, 1890 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Н.Назарбаев 
даңғылы, 99 

17. «Медеу» спорт кешені, 
сəулетшілер В.З. Кацев, А.С. 
Қайнарбаев, инженер С.Б. 
Матвеев, 1969–1972 жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Медеу шатқалы

18. Мемлекеттік Ə. Қастеев 
атындағы өнер музейі 
ғимараты, сəулетшілер Э.К. 
Кузнецова, О.А. Наумова, Б.М. 
Новиков, 1976 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Сəтпаев көшесі, 30 а

19. С. Бегалин атындағы орталық 
қалалық балалар кітапханасы 
ғимараты (бұрынғы Верный 
ерлер гимназиясы пансионы), 
сəулетші П.В.Гурде, 
А.П.Зенковтың қатысуымен, 
1907 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Достық даңғылы, 15

20. Вознесенск кафедралы 
соборы, сəулетшілер К.А. 
Борисоглебский, С.К. 
Тропаревский, Н.И.Степанов 
пен А.П. Зенковтың 
қатысуымен, 1904–1906 
жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Гоголь көшесі, 40, 
28 гвардияшы-
панфиловшылар 
атындағы парк

21. Абай атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық 
опера жəне балет театрының 
ғимараты, сəулетшілер 
А.Н.Простаков, Н.О. Оразым-
бетов, 1939–1941 жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қабанбай батыр 
көшесі, 110

22. «Қазқайтажаңғырту» 
республикалық мемлекеттік 
кəсіпорны ғимараты 
(бұрынғы А. Колпаковский 
атындағы нақты бастауыш 
Қалалық училище), сəулетші 
А.П.Зенков, 1890 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

 Гоголь көшесі, 37 

23. Мемлекет жəне қоғам 
қайраткері, Қазақстан КП 
ОК бірінші хатшысы Д.А. 
Қонаевтың бюсті, мүсіншілер 
Т.С. Досмағамбетов, 
А.Б.Татаринов, 1978 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Бөгенбай батыр жəне 
Қонаев көшелерінің 
қиылысы

24. Екі мəрте Кеңес Одағының 
Батыры С.Д. Луганскийдің 
бюсті, Мүсінші Б. Павлов, 
сəулетші И. Белоцерковский, 
1947 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Абылай хан даңғылы, 
Гоголь жəне Əйтеке 
би көшелерінің 
қиылысы

25. Даңқ мемориалы, мүсіншілер 
А.В.Артимович, В.В. Андрю-
шенко, сəулетшілер Т.К. Басе-
нов, Р.А. Сейдалин, 1975 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

28 гвардияшы-панфи-
ловшылар атындағы 
парк, Зенков көшесінің 
бойында

26. Абай Құнанбаев (Ибраһим) 
ескерткіші, мүсінші Х.И. 
Наурызбаев, сəулетші И. 
Белоцерковский, 1961 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Достық даңғылы, Абай 
атындағы алаң

27. М. Əуезов ескерткіші, 
мүсінші Е.А. Сергебаев, 
Сəулетшілер О. Баймырзаев, 
А. Қайнарбаев, 1980 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Абай даңғылы, 
М.Əуезов атындағы 
Қазақ академиялық 
драма театрының 
алдында

28. Шоқан Уəлиханов ескерткіші, 
мүсінші Х.И. Наурызбаев, 
сəулетші Ш.Е. Уəлиханов, 
1969 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Шевченко көшесі, 
Қазақстан 
Республикасы Ғылым 
Академиясының 
алдындағы алаң

29. Ə. Жангелдин 
ескерткіші, мүсіншілер 
Т.С.Досмағамбетов, 
О.Г.Прокопьева, сəулетші 
Ш.Е.Уəлиханов, 1975 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Алматы 1 станция 
вокзал алды алаңы

30. А. Иманов ескерткіші, мүсінші 
Х. Асқар-Сарыджа, сəулетші Т. 
Басенов, 1947 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Абылай хан даңғылы, 
Амангелді саябақ

31. Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президентінің рези-
денциясы, ХХ ғасыр 90-шы 
жылдардың басы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Н.Назарбаев 
даңғылы, 205

32. Мемлекеттік музей 
«Мəдениеттерді жақындастыру 
орталығы» республикалық 
мемлекеттік қазыналық 
кəсіпорнының ғимараты 
(бұрынғы Нан өнімдері 
министрлігінің ғимараты), 
сəулетші В. Ввердхлебов, 
мүсінші И. Вахек, 1936 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қабанбай батыр 
көшесі, 94 үй

33. А. Байтұрсынов музей үйі, 
сəулетші белгісіз, 1917 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Байтұрсынов көшесі, 
60

34. Қазақстан Республикасының 
Орталық Мемлекеттік музейі 
ғимараты, сəулетшілер Ю. 
Ратушный, З. Мустафина, Б. 
Рзагалиев

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

 Н.Назарбаев 
даңғылы, 
Самал ықшам ауданы, 
1 үй 44 

35. Орталық мемлекеттік архив 
ғимараты, 1962 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Абай даңғылы, 39

 Барлығы: 32 тарих жəне мəдениет ескерткіштері 
(қала құрылысы жəне сəулет)

Шымкент қаласы
36. Сайрам (Исфиджаб) қалашығы 

ҮІІІ-ХҮІІ ғғ.
археология Шымкент қаласы, 

Сайрам тұрғын үй 
алабының аумағында.

37. Əбдель Əзиз баб кесенесі ХІХ 
ғ. ортасы.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Шымкент қаласы, 
Сайрам тұрғын үй 
алабының аумағында.

38. Ибрагим ата кесенесі ХҮІІ ғ. 
басы, ХХ ғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Шымкент қаласы, 
Сайрам тұрғын үй 
алабының аумағында.

39. Қожа Салық кесенесі ХІХ ғ. қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Шымкент қаласы, 
Сайрам тұрғын үй 
алабының аумағында.

40. Мірəлі баб кесенесі ХІХ ғ. аяғы қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Шымкент қаласы, 
Сайрам тұрғын үй 
алабының аумағында.

41. Қарашаш ана кесенесі ХҮІІІ ғ. қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Шымкент қаласы, 
Сайрам тұрғын үй 
алабының аумағында.

42. Қызыр мұнарасы ХҮІІІ-ХІХ ғғ. қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Шымкент қаласы, 
Сайрам тұрғын үй 
алабының аумағында.

 Барлығы: 7 тарих жəне мəдениет ескерткіштері 
(6 - қала құрылысы жəне сəулет, 1 - археология)

Ақмола облысы
43. Көкшетау қаласының тарихи 

мұражайының ғимараты 
(бұрынғы В.В. Куйбышевтың 
мұражай-үйі), 1889–1905 
жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Көкшетау қаласы, 
Қанай би көшесі, 32

44. Ш. Уəлихановтың ескерткіші, 
мүсінші Т.С. Досмағамбетов, 
сəулетші К. А. Əбдіков, 
1971 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Көкшетау қаласы, 
Əуезов көшесі М. 
Сағдиев көшесінің 
қиылысында

45. Халық композиторы Біржан 
Қожағұловтың бейіті (1832 
–1897жылдар), мүсінші 
Т.С. Досмағамбетов, 1950 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Біржан сал ауданы, 
Степняк қаласы, 
Біржан сал көшесі, 
қала шетіндегі ескі 
зират жанында

46. Ботағай мавзолейі (Боғатай), 
XI–XII ғасырлары

археология Қорғалжын ауданы, 
Қорғалжын ауылынан 
шығысқа қарай 
2 шақырым жерде

 Барлығы: 4 тарих жəне мəдениет ескерткіштері 
(3 - қала құрылысы жəне сəулет, 1 - археология)

Ақтөбе облысы
47. Теміржолшылар мəдениет үйі, 

1928 жыл
қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ақтөбе қаласы, 
Уəлиханов көшесі, 39

48. Кеңес Одағының Батыры 
ұқыш-космонавт 
В.И. Пацаевтың мүсіні, мүсінші 
Ю.А. Тур, сəулетші 
А.А. Заварзин, 1976 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ақтөбе қаласы, 
Əбілқайыр хан 
даңғылы

49. Кеңес Одағы Батыры 
Ə. Молдағұлованың ескерткіші, 
мүсінші Е.Н. Штамм, сəулетші 
Л.В. Распутов, 1960 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ақтөбе қаласы, 
Молдағұлова 
атындағы бақ, 
Шернияз к-сі

50. Дауымшар мазары: мавзолей, 
сағанатам, құлпытастар, 
шағын сəулет нысандары, 
ХVІІ-ХХ ғғ.

ансамбль Байғанин ауданы, 
Жарқамыс кентінен 
оңтүстік-батысқа 
қарай 37 км.

51. Қарасақал мазары: мавзолей, 
сағанатам, құлпытастар, 
шағын сəулет нысандары, 
ХVІІ-ХХ ғғ.

ансамбль Байғанин ауданы, 
Жарқамыс кентінен 
оңтүстік-батысқа 
қарай 60 км.

52. Сүндет мавзолейі, шебер 
Дəулетнияз, XIX ғ. аяғы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Байғанин ауданы, 
Жарқамыс кентінен 
оңтүстік-батысқа 
қарай 68 км.

53. Асан-Қожа мазары, мавзо-
лей, сағанатам, құлпытастар, 
шағын сəулет нысандары, 
ХVІІ-ХХ ғғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Байғанин ауданы, 
Оймауыт кентінен 
оңтүстік-батысқа 
қарай 48 км.

54. Тоқпан мавзолейі, XIX ғасыр қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Шалқар ауданы, 
Шалқар қаласынан 
оңтүстік-батысқа 
қарай 38 км.

55. Абат-Байтақ қорымы: 
мавзолей, құлпытастар, ХІV 
ғасыр басы -ХХ ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қобда ауданы, 
Талдысай ауылынан 
Оңтүстік-батысқа 
қарай 12 км.

 Барлығы: 9 тарих жəне мəдениет ескерткіштері 
(7 - қала құрылысы жəне сəулет, 2 - ансамбль)

Алматы облысы
56. Қапшағай гидроторабы, 

инженер Н.В. Вологдин, 
сəулетші Е.В. Эрхарт, 
1965–1971 жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қапшағай Қаласы, Іле 
өзенінде

57. Ақын Сара Тастанбекованың 
бейіті (1878–1916 жылдар), 
1972 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ақсу ауданы, 
Көшкентал ауылы, 
ауылдан солтүстік-
батысқа қарай 8 км.

58. Екі мəрте Социалистік Еңбек 
Ері Н. Алдабергеновтің мүсіні, 
сəулетші Х. Наурызбаев, 
1960 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

 Ескелді ауданы, 
Алдабергенов ауылы, 
Батырлар аллеясы, 

59. Қарамерген қалашығы,
ІХ-ХІІІ ғғ.

 археология Балқаш ауданы, 
Бақанас ауылынан 
солтүстік-шығысқа 
қарай 200 км., 
Ортасу құрғақ 
арнасынан солтүстікке 
қарай 3 км.

60. «Тамғалы» археологиялық 
ландшафт петроглифтері, 
қола кезеңі, орта ғасыр

археология Жамбыл ауданы, 
Қарабастау кенті, 
Қопа станциясынан 
солтүстік-батысқа 
қарай 40 км.

61. Жамбыл мұражай - үйінің 
кешені, 1938–1946 жылдар 
(Жамбылдың тұрғын үйі (1936–
1938 жылдары тұрған, 1945–
1978 жылдар – Жамбылдың 
кіші ұлы Тезекбай тұрған 
(фонд қоймасы), 1935 жыл;
əдеби-мемориалдық мұражай-
үйі сəулетшілер В.В. Бирюков, 
А. К. Деев. 1938-1995 жылдары 
– жапсарлас құрылыс Жамбыл 
мавзолейі (1846 – 1865), 
сəулетші И.И. Белоцерковский, 
1957, 1978 жыл – қайта 
қалпына келтірілген, əкімшілік 
корпус, 60-шы жылдар; парк)

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жамбыл ауданы, 
Жамбыл ауылы

62. Бесшатыр обалы қорымы, 
біздің заманымызға дейінгі VII–
IV ғасыр

 археология Кербұлақ ауданы, 
Басши ауылы, ауыл-
дан солтүстікке 
қарай 65 шақырым, 
Іле өзенінің оң жаға-
лауында, Шылбыр 
шат қалының кіре 
берісі

63. Ш. Уəлиханов атындағы 
мемориалды мұражай-паркі, 
1985 жыл (Ш. Уəлиханов бейіті 
(1835–1865), 1865, 1881 жыл – 
құлпытас орнатылды;
Ш. Уəлихановтың ескерткіші. 
мүсіншілер Ю. Рукавишников, 
Н. Милоидов, 1979 жыл;
Ш. Уəлихановтың 
«Алтынемел» мұражайы, 
сəулетшілер Б. Ыбыраев, 
А. Рүстембек, Р. Сейдалин, 
1985 жыл)

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Кербұлақ ауданы, 
Шоқан ауылы, 
ауылдан батысқа 
қарай 3 км. 

64. «Жаркент мешіті» сəулеттік- 
көркемдік мұражай кешені 
(мешіт, медіресе, бас қақпа, 
бүйір қақпалары (оңтүстік, 
солтүстік), XIX ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Панфилов ауданы, 
Жаркент Қаласы, 
Юлдашев көшесі, 40
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(Жалғасы. Басы 26-бетте) 

(Жалғасы 28-бетте) 

65. Черкасск қорғанысының 
мемориалы, 1918–1919 
жылдар, (Сарқан ауданының 
тарихы музейі, 1974 жыл 
музей, 1974 жыл;
Черкасск қорғанысының 
мемориалы, мүсінші 
В.Ю.Рахманов, сəулетшілер 
А. Ордабаев, Т. Б. Сүлей-
менов, 1973 жыл; тұрғын үй - 
штаб, 1918–1919 жылдар)

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Сарқанд ауданы, 
Черкасск ауылы, 
ауылдан солтүстікке 
қарай 2,5 км.

66. Қойлық қалашығы, ХІ ғасыр 
басы – ХІІІ ғасыр

 археология Саркан ауданы, 
Қойлық ауылының 
шығыс шекарасы

67. Талғар Қалашығы, VIII–XIV 
ғасырлар

археология Талғар қаласы, қала 
шетінің оңтүстік бөлігі, 
Талғар өзенінің оң жа-
ғалауы, Шатқал ауызы

 Барлығы: 12 тарих жəне мəдениет ескерткіштері
(7 - қала құрылысы жəне сəулет, 5 - археология)

Атырау облысы
68. Мұнайшылар тұратын қалашық, 

1945 – 1947 жылдар, сəулетшілер 
А.В. Арефьев, С.В. Васильковский 
1943–1948 жылдар

ансамбль Атырау қаласы, 
мұнайшылардың 
тұрғын қалашығы 
ауданы, Əуезов 
көшесі, 1, 2, 
Волгоградская 
көшесі, 8, 10, С. 
Сауырғалиев 
көшесі, 1, Əуезов 
көшесі, Шарипов 
көшесінің 
қиылысы

69. Жұбан мавзолейі, шеберлер 
Оңалбай, Мұңалбай, Өмірбай, 
Итбай, Иманбай Қаражүсіповтер, 
1880–1898 жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жылыой 
ауданы Құлсары 
қаласы, қаладан 
солтүстікке қарай 
90 км.

70. Ақын 1836–1838 жылдар, көтеріліс 
басшысы Махамбет Өтемісовтің 
жерленген орны, (1803–1846 жыл-
дар) 1995 жылы мавзолей салынған

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Индер ауданы, 
Индербор кенті, 
кенттен оңтүстік-
шығысқа қарай 
40 км.

71. Сарайшық қалашығы, ХІІІ–ХVІ ғасыр археология Махамбет 
ауданы, 
Сарайшық 
ауылы, ауылдан 
шығысқа қарай 
1,5 км.

 Барлығы: 4 тарих жəне мəдениет ескерткіштері (2 - қала құрылысы жəне 
сəулет, 1 – археология, 1 - ансамбль)

Батыс Қазақстан облысы
72. Батыс Қазақстан облыстық тарихи-

өлкетану музейінің ғимараты (бұ рын-
ғы орыс-қырғыз мектебі), 1864 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Орал қаласы, 
Достық-Дружба 
даңғылы, 184 үй

73. Қала құрылысы кешені - ескі 
Оралдың қала орталығынан 
Е.Пугачев алаңына дейінгі бөлігі, 
XVII-XX ғасырлар

ансамбль Орал Қаласы 
Достық-Дружба 
даңғылы, 184

(Облыстық əкімшіліктің ғимараты (бұ-
рынғы коммерциялық банк), 1896жыл;
 ішкі істер басқармасы емханасының 
ғимараты (бұрынғы жазалы атаман-
дар үйі), 1823 жыл; 
Ғ. Құрманғалиев атындағы облыс-
тық филармония ғимараты (бұрынғы 
көпес Қаревтің үйі), 1901 жыл;
Х. Есенжанов атындағы балалар 
кітапхана (бұрынғы əскери шаруа-
шылық басқармасы), 1869 жыл;
Михаил Архангел Соборы, 1740–
1751 жылдар;
бұрынғы типтік Қалалық үй-жай, 
1878 жыл; 
Құтқарушы (Спаситель) Христтің 
храмы, сəулетші В.Н. Чагин, 1891–
1907 жылдар)

Достық-Дружба 
даңғылы, 179
Н. Савичев 
көшесі, 43
 Қарев көшесі, 47 
Достық–Дружба 
даңғылы, 166  
Достық–Дружба 
даңғылы, 63 
«Курени» ауданы
 Достық–Дружба 
даңғылы, 147 
Достық–Дружба 
даңғылы, 202

74. В.И. Чапаевтың музей-кешені; 
1919 жыл (В.И. Чапаев дивизия сы-
ның 25-ші штабы (музей), 1919 жыл;
Василий Чапаевтың қайтыс болған 
жері, 1919 жыл;
Чапаевшылардың бауырластар 
бейіті, 1957 жыл)

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

 Ақжайық 
ауданы, Чапаев 
ауылы, мəдениет 
жəне демалыс 
саябағы, 
ескерткіштер 
аллеясы 

75. Тұрғын үй (1918 жылдан бастап 
Орда баспасы, кейіннен тұрғын үй), 
ХІХ ғасырдың 2-ші жартысы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Бөкей ордасы 
ауданы, Хан 
Ордасы ауылы, 
Абдолла Теңіз-
баев көшесі, 19

76. Кеңес одағының Батыры М.Мəмето-
ваның мүсіні, мүсіншілер Ю.П. 
Поммер, Н.А. Ковальчук, 1971 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жəнібек ауданы, 
Жəнібек ауылы 
Өтемісов көшесі, 
26

77. Батыс Қазақстан облыстық Хан 
ордасы тарихи-мəдени, архитек ту-
ралық-этнографиялық музей-қорығы 
Хан сарайы ғимараты, 1828 ж.;
 Бұрынғы Хан мешіті (қазіргі 
Тəуелсіздік музейі), 1835 ж.; 
 Дəрігер А.А.Сергачев үйі (қазіргі му-
зейдің əкімшілік ғимараты), 1830 ж.; 
 Бұрынғы қазынашылық ғимараты 
(қазіргі «Бөкей Ордасы тарихы 
музейі»), 1867 ж.; Бұрынғы əйелдер 
гимназиясы (қазіргі «Халыққа білім 
беру музейі»), 1883 ж.;
Аурухана ғимараты, 1872 ж.;
Халық училищелері инспекторы 
Данилевскийдің үйі (қазіргі «Тұңғыш 
қазақ баспаханасы» музейі, 1841 ж.;
Жəңгір учелищесі мұғалімі 
Ольдекоптың үйі (А.Тажетдиновтың 
мемориалдық музейі), 1841 ж.;
Халық училищелері инспекторы А.Е. 
Алекторовтың үйі (С. Меңдешевтің 
мемориалдық музейі), 1842 ж.;
А. Оразбаева тұрған Халық 
училищелері инспекторы И.И. 
Проскуряковтың үйі, 1842 ж.;
Аурухана ғимараты (Денсаулық сақ-
тау мемориалдық музейі), 1852 ж.;
Халық училищелері инспекторы 
А.А. Воскресенскийдің үйі (Таби-
ғат музейі), 1890 ж.; Хан Жəң гір 
кесенесі, 1997 ж.; Күйші Дəулет-
керей кесенесі, 2000 ж.;
Ғалым М.Бабажанов кесенесі, 
2001 ж. Бұрынғы Тарғын мектебі 
ғимараты (Педтехникум), 1868 ж.; 

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Батыс Қазақстан 
облысы, Бөкей 
ордасы ауданы, 
Хан Ордасы 
ауылы, Жəңгір 
хан көшесі, 31.

78. Жайық қалашығы, ХІV ғ.  археология Батыс Қазақстан 
облысы, 
Орал қаласы, 
Круглоозерный 
ауылдық округі. 
Орал қаласынан 
оңтүстік-
шығысқа қарай 
12 км, Жайық 
өзенінің 2-ші 
жайылма үсті 
терассасында 
орналасқан. 

 Барлығы: 7 тарих жəне мəдениет ескерткіштері (5 - қала құрылысы жəне 
сəулет, 1 – архитектура, 1 - ансамбль)

Жамбыл облысы
79. Тараз қалашығы, I–

ХIХ ғасырлар
қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Тараз қаласы, қалалық орталық 
базар 

80. Талас өзен арқылы 
өтетін көпір, XIII 
ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Тараз қаласы, қаланың оңтүстік-
шығыс шеті, Самарқант жəне 
Жангелдин көшелерінің 
Талас өзеннен шығар жерде, 
Тектұрмас кешенінің жанында

81. Қали Жүніс 
моншасы, XX 
ғасырының басы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Тараз қаласы, Байзақ батыр 
көшесі, 38, Қазыбек би 
көшесімен қиылыс

82. Қарахан мавзолейі, 
XI ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Тараз қаласы, қала орталы-
ғында, Төле би жəне Байзақ 
батыр көшелерінің қиылысы

83. Тектұрмас 
мавзолейі, X–XIV 
ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Тараз қаласы, қаланың оңтүстік-
шығыс шеті, Талас өзен оң 
жағалауы, Тектұрмас тауының 
шыңында

84. Шамансұр (Дəуітбек) 
мавзолейі, XIII ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

 Тараз қаласы, қаланаң 
орталығында, Карахан көшесі, 1 

85. Əбдіқадыр мешіт-
медіресесі, XХ ғасыр 
басы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Тараз қаласы, Абай көшесі, 5, 
Көшеней көшесінің қиылысы

86. Жүнісбай Мешіті 
(Əулие ата), 1913 
жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Адамбаев көшесі, 24, Қылымбай 
ақын көшесінің қиылысы

87. Нəметбай мешіті, 
1887, 1897 жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Тараз қаласы, Ташкент көшесі, 
21, Байзақ батыр көшесінің 
қиылысы

88. Жамбыл Жабаевтың 
ескерткіші, мүсінші 
Хакімжан Наурыз-
баев, сəулетші В.В. 
Сашенко, 1961 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Тараз қаласы, Жамбыл алаңы

89. Төменгі Барысхан 
(Төрткөл) қалашығы, 
VI–XII ғасырлар

археология Байзақ ауданы, Талас ауылы, 
ауылдан оңтүстік-шығысқа қа-
рай 1,5 км., Талас өзенінің оң 
жағалауында, Тараз – Алматы жо-
лынан солтүстікке қарай 0,5 км.

90. Түймекент 
қалашығы, VI–XII 
ғасыр

археология Байзақ ауданы, Түймекент 
ауылы, ауылдың оңтүстік-
шығыс шеті, Талас өзенінің оң 
жағалауында

91. Оххум қалашығы, VI–
XII ғасырлар

археология Жамбыл ауданы, Шахан 
ауылы, ауылдан солтүстік-
шығысқа қарай 13 км., Сəмбет 
–Бостандық авто-жолынан 
батысқа қарай 0,3 км.

92. Айша Бибі кесенесі, 
XI–XII ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жамбыл ауданы, Айшабибі 
ауылы, ауыл орталығы, Тараз 
қаласынан батысқа қарай 20 км.

93. Бабажы Қатын 
кесенесі, X–XI ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жамбыл ауданы, Айшабибі 
ауылының орталығында,
Тараз қаласынан батысқа қарай 
20 км.

94. Ақыртас сəулет-
археологиялық 
кешені, VIII–XII ғасыр

ансамбль Жамбыл ауданы, Ақшолақ 
станциясы, станциядан 6 
км оңтүстікке қарай, Қырғыз 
Алатауы етегінде, Тараз қала-
сынан шығысқа қарай 40 км.

95. Жалпақтөбе (Жікіл) 
қалашығы, VI–XII 
ғасырлар

археология Жамбыл ауданы, Жалпақтөбе 
ауылы

96. Берікқара обалы 
қорымы (500), біздің 
заманымызға дейінгі 
ІІ ғасыр – біздің за-
ма нымыздың IV 
ғасыры

археология Жуалы ауданы, Қарабастау 
ауылы, ауылдан оңтүстікке 
қарай 3 км

97. Меркі қалашығы, VII–
XIII ғасырлар

археология Мерке ауданы, Мерке ауылы, 
ауылдың батыс шеті

98. Екі мəрте Социа лис-
тік Еңбек Ері Жазыл-
бек Қуанышбаевтың 
ескерткіші, мүсінші 
Б. Түлеков, сəулетші 
Төлеу Басенов,
1962 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

 Мойынқұм ауданы, Бірлік 
ауылы, əкімдік ғимараты 
алдында 

99. Шоқай Датқа 
мавзолейі, XVIII 
ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Сарысу ауданы, Саудакент 
ауылы, ауылдың шығыс шеті, 
ескі зиратта

100. Ақкөл тұрағы, 
Шелль-ашель

археология Талас ауданы, Ақкөл ауылы, 
ауылдан батысқа қарай 13 км, 
Ақкөл көлінен солтүстікке қарай 
8 км

101. Бөріқазған тұрағы, 
Шелль-ашель

археология  Талас ауданы, Қызылаут 
ауылы, ауылдан оңтүстік-
шығысқа қарай 8 км, Қаратау 
Қаласынан солтүстік-шығысқа 
қарай 38 км 

102. Тəңірқазған тұрағы, 
Шелль-ашель

археология Талас ауданы, Қызылаут ауылы, 
ауылдан оңтүстік-шығысқа 
қарай10 км., Қаратау Қаласынан 
солтүстік-шығысқа қарай 34 км, 
Көктал өзенінің шығысқа қарай 
13–15 км

103. Қарақожа мешіті, ХХ 
ғасырдың басы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Талас ауданы, Сейілбек ауылы, 
ауылдың шығыс шеті.

104. Абдолла ишан меші-
ті, ХХ ғасырдың басы

археология Талас ауданы, Үшарал ауылы, 
Ештайбек көшесі, 7

105. Құлан Қалашығы, VI 
ғасыр - XIII ғасырдың 
басы

археология Тұрар Рысқұлов ауданы, Құлан 
ауылы, ауылдың шығыс жəне 
солтүстік-шығыс шеті

106. Актөбе Қалашығы, 
VI–XIII ғасырлар

археология Шу ауданы, Ақсу ауылы, 
ауылдан оңтүстік-шығысқа 
қарай 3 км., Ақсу өзенінің екі 
жағалауында

107. Өрнек Қалашығы 
VIII-XII ғасыр

археология Т. Рысқұлов ауданы, Өрнек 
ауылынан оңтүстікке қарай 6 км

108. Қостөбе Қалашығы 
VI-XII ғасыр

археология  Байзақ ауданы, Сарыкемер 
ауылының шығысында 
орналасқан 

 Барлығы: 30 тарих жəне мəдениет ескерткіштері (15 - қала құрылысы 
жəне сəулет, 14 – археология, 1 - ансамбль)

Қарағанды облысы
109. Кеңес Одағының 

Батыры Нүркен Əбді-
ровтің ескерткіші, 
мүсіншілер: А.П. 
Билык, Ю. В. Гум-
мель, сəулетші Л. Е. 
Воробьев, 1958 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қарағанды қаласы, Н. Əбдіров 
даңғылы

110. Беғазы қорымы, 
біздің заманымызға 
дейінгі XII–X 
ғасырлар

археология Ақтоғай ауданы, Беғазы ауылы, 
ауылдан батысқа қарай 1 км., 
Бегазы өзенінің оң жағалауы, 
Тоқырау өзенінің шектескен 
жерден 18 км. жоғары, Ақтоғай 
ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 40 км.

111. Айдарлы қорымдар 
тобы, Кейінгі қола 
дəуірі, ерте темір 
дəуірі

археология Жаңарқа ауданы, Айшырақ 
ауылы, ауылдан батысқа 
қарай 2 км. Атасу өзенінің оң 
жағалауы, Ақсай алқабы

112. Саңғыру қорымы II, 
150 тас қоршаулар, 
қола дəуірі, ерте 
темір дəуірі

археология Жаңаарқа ауданы, Айшырақ 
ауылы, ауылдан батысқа 
қарай 5,5 км., Дарат қосалқы 
шаруашылығынан солтүстік-
батысқа қарай 4 км., Санғуыр 
шатқалы, Атасу өзенінің жоғары 
ағысында

113. Айшырақ қорымы, 
қола дəуірі

археология Жаңаарқа ауданы, Ақтау ауылы, 
ауылдан солтүстікке қарай 20 
км., Атасу өзенінің сол жағала-
уында, Қаражал кенішінен 
оңтүстік-шығысқа қарай 93 км.

114. Саңғыру I қорымы, 
40 тас қоршаулар, 
кейінгі қола дəуірі

археология Жаңаарқа ауданы, Ақтау ауылы, 
ауылдан шығысқа қарай 45 км., 
Саңғуыр шатқалында, Дарат 
шатқалынан солтүстік-шығысқа 
қарай 3 км.

115. Жұбан-ана кесенесі, 
XI–ХII ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жаңаарқа ауданы, Монадыр 
станциясы, станциядан 
солтүстік-батысқа қарай 
12 км., Сарысу өзенінің оң 
жағалауында

116. Халық композиторы 
Мəди Бəпиұлының 
бейіті (1880 - 1921 
жылдар)

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қарқаралы қаласы, қаладан 
солтүстікке қарай 200 м., 
Ақбейіт зиратында

117. Қызылкент 
сарайының қираған 
орны, XIV–XV 
ғасырлар

археология Қарқаралы ауданы, Кент ауылы, 
ауылдан шығысқа қарай 3 км., 
Қызылсу өзені Талды өз. құятын 
арнасы, Кент тауларында, 
Қарқаралы Қаласынан оңтүстік-
шығысқа қарай 40 км.

118. Айранбай 
(Бескүмбез) кесенесі, 
XIX ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ұлытау ауданы, Алғабас ауылы, 
ауылдан оңтүстікке қарай 35 
км., Сарысеңгір өзенінің оң 
жағалауында

119. Аяққамыр кесенесі, 
XI–ХII ғасылар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ұлытау ауданы, Жезді ауылы, 
ауылдан солтүстік-батысқа 
қарай 9 км., Жезді өзенінің сол 
жағалауында

120. Алаша-хан кесенесі, 
XI–ХII ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ұлытау ауданы, Малшыбай 
ауылы, ауылдан оңтүстік – 
батысқа қарай 2 км., Қаракеңгір 
өзенінің оң жағалауында

121. Жошы хан кесенесі 
(Жучихан), XIII ғасыр 
І-ші жартысы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ұлытау ауданы, Малшыбай 
ауылы, ауылдан оңтүстік-
шығысқа қарай 28 км., Кеңгір 
өзенінің сол жағалауы, 
Жезказған Қаласынан солтүстік-
шығысқа қарай 50 км.

122. Дүзен кесенесі 
(Жүзден), Шебер 
Еманұлы Сералы, 
1863–1866 жылдар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ұлытау ауданы, Малшыбай 
ауылы, ауылдан солтүстік-
батысқа қарай 30 км., Қаракеңгір 
өзенінің оң жағалауында

123. Домбауыл салт-
жоралғы құрылысы, 
VIII–IX ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ұлытау ауданы, Малшыбай 
ауылы, ауылдан оңтүстік-
шығысқа қарай 24 км., Кеңгір 
өзенінің сол жағалауында, 
Жезказған Қаласынан солтүстік-
шығысқа қарай 55 км.

124. Лабақ кесенесі, XIХ 
ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ұлытау ауданы, Малшыбай 
ауылы, ауылдан оңтүстік-
шығысқа қарай 20 км., Қара-
кеңгір өзенінің сол жағалауында

125. Кетебай кесенесі, 
1898 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ұлытау ауданы, Малшыбай 
ауылы, ауылдан оңтүстік-
шығысқа қарай 20 км., Қара-
кеңгір өзенінің сол жағалауында

126. Болған-ана кесенесі, 
XII–ХIII ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ұлытау ауданы,Талап ауылы, 
ауылдан оңтүстік-шығысқа 
қарай 30 км.

127. Басқамыр 
Қалашығы, IX–XII 
ғасырлар

археология  Ұлытау ауданы, Талдысай 
ауылы, ауылдан оңтүстік-
шығысқа қарай 0,5 км., Жезді 
кентінен солтүстікке қарай 
18 км., Жезды өзенінің сол 
жағалауында, Талдысай 
өзенінің сағасы 

128. Мақат кесенесі, 1923 
жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Ұлытау ауданы, Шеңбер ауылы, 
ауылдан солтүстік-батысқа 
қарай 8 км.

129. Талды І қорымы (48), 
біздің заманымызға 
дейінгі XIV-XI 
ғасырлар

археология Шет ауылы, Жаңажұрт кенті, 
кенттен солтүстік-шығысқа 
қарай 10 км., Талды өзенінің сол 
жағалауында

130. Бұғылы II қорымы 
соңғы қола – ерте 
темір дəуірі

археология Шет ауданы, Жарық 
станциясынан солтүстік-
шығысқа қарай 40 км., Шопа 
өзені нің жағалауы, Бұғылы 
таулары ның солтүстік-батыс 
етегі

131. Ақмешіт əулие 
кешені, ХІV- ХV 
ғасырлар

археология Ұлытау ауданы, Ұлытау кентінен 
батысқа қарай Ақмешіт əулие 
тауының шыңы

 Барлығы: 23 тарих жəне мəдениет ескерткіштері (13 - қала құрылысы 
жəне сəулет, 10 - археология)

Қостанай облысы
132. Екі мəрте Кеңес 

Одағының Батыры 
Леонид Беданың 
мүсіні, мүсінші Д.П. 
Шварц, 1951 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қостанай қаласы, Пушкин 
көшесі, 98
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(Жалғасы. Басы 26-27-беттерде) 

(Жалғасы 29-бетте) 

133. Екі мəрте Кеңес 
Одағының Батыры 
Иван Павловтың 
мүсіні, мүсінші Д.П. 
Шварц, 1952 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қостанай қаласы, Пушкин 
көшесі, 98

134. Ы. Алтынсариннің 
ескерткіші, мүсінші 
Н.А. Щербаков, сəу-
летшілер И.А. Пок-
ровский, В.Д. Гор-
чинский, 1970 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қостанай қаласы, Алтынсарин 
көшесі, 118 а, Ы. Алтынсарин 
атындағы мектеп-интернатының 
саябағы

135. Екідің I рəсім 
құрылысы, VII–IX 
ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Арқалық қаласының əкімдігіне 
қарасты аумақ, Екідін ауылынан 
солтүстік-шығысқа қарай 1,5 
км., Қараторғай өзенінің оң 
жағалауы

136. Екідің IІ рəсім 
құрылысы, VII–IX 
ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Арқалық қаласының əкімдігіне 
қарасты аумақ, Екідін ауылы, 
ауылдан солтүстік-шығысқа 
қарай 1,5 км., Қараторғай 
өзенінің сол жағалауы

 Барлығы: 5 тарих жəне мəдениет ескерткіштері
(5 - қала құрылысы жəне сəулет)

Қызылорда облысы
137. Екі мəрте Социалис-

тік Еңбек Ері Ы. 
Жа қаевтың мүсіні, 
мүсінші А. Пекарев, 
сəулетшілер А. Бо-
рецкий, К. Күл-
башева, 1975 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қызылорда қаласы, Ы. Жақаев 
көшесі,

138. Айтбай мешіті, 
шеберлер Ысқан 
жəне Камал, 1878 
жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

 Қызылорда қаласы, Сатпаев 
көшесі, 18 

139. Құтқарушы Христос 
(Христос Спаситель) 
шіркеуі, ХIХ ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қызылорда қаласы, Тоқтыбаев 
көшесі, 5

140. Көтібар мұнарасы, 
ХIХ ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қызылорда қаласы, Баймұрат 
батыр ауылынан солтүстік-
батысқа қарай 7 км. орналасқан

141. Бегім-Ана мұнарасы, 
ІХ-ХI ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Арал ауданы, Жаңақұрылыс 
ауылынан оңтүстікке қарай 30 
км. орналасқан

142. Жент (ЖанҚала) 
Қалашығы, Х-ХY 
ғасырлар

археология  Жалағаш ауданы, Аққыр 
ауылынан оңтүстікке қарай 37 
км. орналасқан 

143. Қарасопы кесенесі, 
ХVIII–XIX ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жаңақорған ауданы, 
Жаңақорған кентінен оңтүстікке 
5 км. орналасқан

144. Айқожа кесенесі, 
ХVIII–XIX ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жаңақорған ауданы, Бесарық 
ауылынан оңтүстік-батысқа 11 
км. орналасқан

145. Ақтас мешіті, 1884 
жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жаңақорған ауданы, Бесарық 
ауылынан оңтүстік-батысқа 11 
км. орналасқан

146. Сығанақ (Сунақата) 
қалашығы, Х-ХVІІІ 
ғасырлар

археология Жаңақорған ауданы, Сунақата 
ауылынан солтүстік-батысқа 
қарай 2 км. орналасқан

147. Қорасан ата 
мавзолейі ХІХ 
ғасырдың аяғы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Жаңақорған ауданы, Жанарық 
кентінің оңтүстік-батысынан 20 
км. жерде

148. Қазалы қаласы ескі 
бөлігі - қала құры-
лыс кешені, ХІХ 
ғасырдың соңы-ХХ 
ға сырдың басы Ға-
нибай үйі, XIX ғасыр;
Ғ. Мұратбаевтың 
мемориалдық мұра-
жай ғимараты 
(бұрын ғы депутаттар 
кеңесінің ғимараты);
қалалық кітапхана-
ның ғимараты (бұ-
рынғы Ғанибай 
мешіті); Ноғай 
(Нұралы) мешіті

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қазалы ауданы, Қазалы қаласы, 
№ 17 мектептің ауласында
Қорқыт ата көшесі, 24
Шаляпин көшесі, 17
Жанұзақов көшесі, 51

149. Теміржолшылар 
клубы ғимараты 
(бұрынғы шіркеу), 
1904 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қазалы ауданы, Əйтеке би кенті, 
Əйтеке би көшесі, 1

150. Сараман-Қос (Сар-
ман-Қожа) мұнарасы, 
Х-ХI ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қазалы ауданы, Кəукей 
ауылынан шығысқа қарай 3 км. 
орналасқан

151. Құттыбай кесенесі, 
XVIІI-XІX ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қазалы ауданы, Жанкент 
ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 4 км. орналасқан

152. Жанкент (Янгикент) 
қалашығы, ІХ-ХІ 
ғасырлар

археология Қазалы ауданы, Жанкетн 
ауылынан оңтүстікке қарай 1 км. 
орналасқан

153. Баланды ІІ кесенесі, 
біздің заманымызға 
дейінгі VI–II ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қармақшы ауданы, Қуаңдария 
ауылынан оңтүстікке қарай 69,5 
км. орналасқан

154. Жетіасар ІІІ (Алтын-
асар) қала шығы, 
біздің заманы мыз-
ға дейінгі І мың жыл-
дықтың соңы- біздің 
заманы мыздың ІV-V 
ғасырлары

археология Қармақшы ауданы, Тұрмағамбет 
ауылынан солтүстік-батысқа 
қарай 33,7 км. орналасқан

155. Сырлытам кесенесі, 
ХІІ-ХІІІ ғасырлар

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қармақшы ауданы, Көмекбаев 
ауылынан оңтүстік-батысқа 
қарай 106,5 км. орналасқан

156. Қорқыт ата ескерт-
кіші кешені (стелла, 
амфитеатр, төбе, 
қошқар тас, музей), 
1980 жыл.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қармақшы ауданы, Жусалы 
ауылынан солтүстік-батысқа 
қарай 18 км. жерде

157. Шірік-Рабат қала-
шығы б.з.д V-ІІ ғғ.

 археология Қармақшы ауданы, Көмекбаев 
ауылынан 87 км. оңтүстік-
батысқа қарай орналасқан

158. Бəбіш-мола 
ескерткіш кешені 
Б.з.д ІV-ІІ ғғ.

 археология Қармақшы ауданы, Көмекбаев 
кентінің оңтүстігінен 47 км. 
жерде

159. Сырлытам кесенесі, 
ХІІІ ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Сырдария ауданы, Іңкəрдария 
ауылынан оңтүстікке қарай 
25 км.

160. Молқалан (Молла-
Қалан) кесенесі, ХVI 
ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Сырдария ауданы, Іңкəрдария 
ауылынан солтүстікке қарай 
6 км. орналасқан

161. Асанас кесенесі, 
ХVІІ ғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Сырдария ауданы, Айдарлы 
ауылының батысынан 15 км. 
жерде

162. Бақатам кесенесі, 
ХІХ ғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қазалы ауданы, Сарбұлақ 
ауылынан батысқа қарай 29 км. 
жерде

163. Қожан қожа кесенесі, 
ХVІІІ ғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Сырдария ауданы, Айдарлы 
ауылының солтүстігінен 15 км. 
жерде

164. Асан-ата кесенесі, 
ХVI ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Шиелі ауданы, Бəйгеқұм 
ауылынан оңтүстік-шығысқа 
қарай 6,5 км. орналасқан

165. Сауысқандық петро-
глифі, қола дəуірі, 
ерте темір ғасыры

 археология Шиелі ауданы, Еңбекші кентінен 
солтүстік- шығысқа қарай 50 
шақырым

166. Оқшы ата кесенесі, 
ХІ ғ

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

 Шиелі ауданы, Бəйгеқұм 
кентінен шығысқа қарай 5 км. 

 Барлығы: 30 тарих жəне мəдениет ескерткіштері
(23 - қала құрылысы жəне сəулет, 7 - археология)

Маңғыстау облысы
167. Көне Бейнеу қорымы жəне Бекет-ата 

жер асты мешіті (130 объект), ХI–ХIХ 
ғасырлар;
Атауы саны
күмбезтам 2;
сағанатам 25;
құлпытас, сағанатам 9;
құлпытас 26;
қойтас 15;
қошқартас 1;
қойтас, құлпытас 14;
тас қоршау, құлпытас 8:
үштас 2;
сандықтас, құлпытас 5;
сандықтас 7;
тас қоршау 6;
тас белгі 5;
тас қоршау, тас белгі 5.

ансамбль Бейнеу 
ауданы, 
Бейнеу 
ауылынан 
17 км. 
оңтүстік-
батыс 
бағытта

168. Омар-Тұр күмбезтамы, 1898 жыл қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Бейнеу 
ауданы, 
Бей неу ауы-
лынан 20 
км. шығыс 
бағытта

169. Оғланды жеріндегі Бекет ата жерасты 
мешіті, ХVIII ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Қарақия 
ауданы, 
Сенек 
ауылынан 
95 км. 
солтүстік-
шығыс 
бағытта

170. Қызылсу қорымы (113 объект), ХVIII–ХХ 
ғасырлар;
Атауы саны
мешіт 1;
күмбезтам 1;
сағанатам 57;
құлпытас 2;
қойтас 11;
қойтас; құлпытас 1;
құлпытас, қойтас, сандықтас 1;
қойтас, үштас 6;
қойтас, бестас 2;
құлпытас, үштас 1;
құлпытас, бестас, 1;
үштас 7;
бестас 6;
жетітас 1;
сандықтас 4;
тас қоршау 9;
тас белгі 2.

ансамбль Қарақия 
ауданы, 
Сенек 
ауылынан 
21 км. 
солтүстік 
бағытта

171. Сенек қорымы (34 объект), ХVII–ХХ 
ғасырлар;
Атауы саны
күмбезтам 3;
сағанатам 30;
үштас 1.

ансамбль Қарақия ау-
даны, Сенек 
ауылынан 
1 шақырым 
шығыс 
бағытта

172. Шопан ата қорымы жəне жерасты мешіті 
(1661 объект), Х–ХIХ ғасырлар;
Атауы саны
мешіт 1;
құдық 1;
күмбезтам 6;
сағанатам 205;
сағанатам, құлпытас 16;
сандықтас, құлпытас 21
сандықтас 32;
сандықтас,тас белгі( 10;
сандықтас, қойтас 8;
сандықтас, құлпытас 17;
сандықтас, құлпытас, қойтас 2;
сандықтас, қойтас, тас белгі 1;
қойтас 660;
қойтас, төрттас 2;
қойтас, бестас 1;
қойтас, тас белгі 6;
қойтас, үйінді тас 1;
қойтас, үштас, тас белгі 1;
қойтас, екітас, тас белгі 1;
құлпытас 49;
құлпытас, екітас 1;
құлпытас, үштас 35;
құлпытас, төрттас 8;
құлпытас, бестас 6;
құлпытас, алтытас 1;
құлпытас, жетітас 5;
құлпытас, қойтас 146;
құлпытас, үйінді тас 6;
құлпытас, тас қоршау 50;
құлпытас, қойтас, бестас 4;
құлпытас, қойтас, тас қоршау 2;
құлпытас, қойтас,тас белгі( 4;
құлпытас, тас белгі 3;
тас қоршау 172;
тас қоршау,тас белгі 43;
тас қоршау, қойтас 10;
үйінді тас, тас белгі 20;
қойтас, тас қоршау, қос тас 
белгі

1;

композициялық, бестас, 
төрттас

1;

үштас 36;
төрттас 1;
бестас 4;
үйінді тас 29;
тас белгі 32.

ансамбль Қарақия 
ауданы, 
Сенек 
ауылынан 
20 шақырым 
солтүстік-
батыс 
бағытта

173. Қырғын қорымы (26 объект), ХIХ–ХХ 
ғасырлар;
Атауы саны
күмбезтам 1
сағанатам 3
қойтас 5
екітас 15
үштас 1
төрттас 1

ансамбль Қарақия 
ауданы, 
Жетібай 
ауылынан 5 
км. батысқа 
бағытта

174. Сисем ата қорымы (1327 объект), ХIII–
ХIХ ғасырлар;
Атауы саны
күмбезтам 22;
сағанатам 139;
сағанатам, құлпытас 18;
тас қоршау 134;
тас қоршау, тас белгі 56;
сандықтас 80;
сандықтас, құлпытас 16;
сандықтас, қойтас 46;
сандықтас, тас белгі 6;
сандықтас, құлпытас, қойтас 25;
құлпытас 46;
құлпытас, қойтас 149;
құлпытас, тас белгі 11;
құлпытас, екітас 5;
құлпытас, үштас 4;
құлпытас, төрттас 11;
құлпытас, бестас 3;
құлпытас, қойтас, тас белгі 2;
құлпытас, тас қоршау 92;
қойтас 136;
қойтас, тас белгі 21;
қойтас, үйінді тас 4;
қос тас белгі, екітас 1
 үштас 2;
 үштас, тас белгі 1;
үйінді тас 48;
үйінді тас, тас белгі 83;
тас белгі 159;
үйінді тас, қойтас,тас белгі 2;
тас қоршау, құлпытас, қойтас 1;
композициялық құлпытас, 
қойтас

4;

ансамбль Маңғыстау 
ауданы, 
Өтес 
селосынан 
35 км. 
солтүстік 
бағытта

175. Уəли қорымы (328 объект), ХI–ХХ 
ғасырлар;
Атауы саны
мешіт 1;
күмбезтам 2;
 сағанатам 21;
 құлпытас, сағанатам 2;
 құлпытас 8;
құлпытас, сандықтас 2;
құлпытас, үйінді тас 6;
құлпытас, қойтас 8;
құлпытас, тас қоршау 27;
 құлпытас, төрттас,тас қоршау 1;
қойтас 13;
қойтас,сандықтас 1;
қойтас, тас белгі 2;
тас қоршау 89;
сандықтас 1;
 бестас 1;
үштас 4;
екітас 6;
тас белгі 16;
қос тас белгі 12;
тас белгі, тас қоршау 39;
үйінді тас, тас белгі 22;
үйінді тас 44;

ансамбль Маңғыстау 
ауданы, 
Өтес 
селосынан 
60 км. 
солтүстік-
шығыс 
бағытта

176. Қарамола (Шытша, Төбеқұдық) қорымы 
(134 объект), ХII–ХV ғасырлар;
Атауы саны
 күмбезтам 1;
 сағанатам 1;
 қойтас 107;
 сандықтас 5;
 тас қоршау 13;
 тастан қаланған төбешік 7;

ансамбль Маңғыстау 
ауданы, 
Таушық 
ауылынан 
20 км. 
солтүстік 
бағытта

177. Шақпақ ата қорымы жəне жерасты мешіті 
(57 объект), IХ–Х ғасырлар жəне XIV–XIX 
ғасырлар;
Атауы саны
мешіт 1;
сағанатам 18;
сағанатам, құлпытас 2;
құлпытас 6;
құлпытас, тас қоршау 1;
құлпытас, қойтас 2;
құлпытас, қойтас, сандықтас 1;
сандықтас 2;
 сандықтас, қойтас 9;
сандықтас, шырақтас 1;
тас қоршау,құлпытас 1;
қойтас 13.

ансамбль Маңғыстау 
ауданы, 
Таушық 
ауылынан 
30 км. 
солтүстік-
батыс 
бағытта

178. Масат ата қорымы жəне жерасты мешіті 
(526 объект), Х–ХIХ ғасырлар;
Атауы саны
 мешіт 1;
күмбезтам 4;
сағанатам 28;
құлпытас, сағанатам 3;
 сағанатам, қойтас 1;
тас қоршау 39;
 тас қоршау, тас белгі 5;
 тас қоршау, қойтас 6;
 қойтас 280;
қойтас, тас белгі 6;
комозициялық қойтас 20;
құлпытас 15;
құлпытас, қойтас 46;
құлпытас, төрттас 5;
 құлпытас, үштас 1;
 құлпытас, бестас 1;
құлпытас, жетітас 1;
құлпытас, үйінді тас 3;
 құлпытас, сандықтас 7;
құлпытас, тас қоршау 4;
сандықтас 16;
сандықтас, қойтас 5;
 сандықтас, тас белгі 3;
үйінді тас 8;
екітас 1;
тас белгі 14;
композициялық қойтас, 
төрттас

1;

 композициялық тас белгі, 
үйінді тас 

1;

композициялық құлпытас, 
қойтас

1;

ансамбль Маңғыстау 
ауданы, 
Ұштаған 
селосынан 
20 км. 
оңтүстік-
шығысқа 
бағытта

179. Қапаш мешіті, шебер Капаш Қинақұлы, 
1928 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Маңғыстау 
ауданы, 
Жармыш 
ауылынан 
20 км. 
солтүстік-
батыс 
бағытта
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(Жалғасы. Басы 26-28-беттерде) 

(Соңы 30-бетте) 

180. Ақүйік қорымы (13 объект), ХIХ–ХХ 
ғасырлар;
Атауы саны
 күмбезтам 2;
сағанатам 5;
 тас қоршау 5;
тас үйінді 1;

ансамбль Маңғыстау 
ауданы, 
Шетпе 
аулынан 17 
км. оңтүстік-
шығыс 
бағытта

181. Бекі қорымы (113 объект), ХVIII–ХIХ 
ғасырлар;
Атауы саны
күмбезтам 3;
сағанатам 13;
құлпытас 7
қойтас 35;
 қойтас, құлпытас 6;
құлпытас, қойтас, сандықтас 2;
құлпытас, төрттас 5;
қоршау, құлпытас 5
сандықтас, құлпытас 2;
сандықтас 4;
қоршау 8;
үйінді тастар 7;
тас белгі 9;
тас қоршау 1;
тас белгі 6;

ансамбль Маңғыстау 
ауданы, Бекі 
ауылынан 
1 км. батыс 
бағытта

182. Каратөбе қорымы (225 объект), ХVIII–ХХ 
ғасырлар;
Атауы саны
 сағанатам 20;
құлпытас 40;
қойтас 22;
 қойтас, құлпытас 63;
құлпытас, қойтас, сандықтас 1
құлпытас, үштас 3;
 тас қоршау, құлпытас 3;
сандықтас, құлпытас 4;
сандықтас 3;
қоршау 39;
үйінді тастар 8;
тас белгі 19;

ансамбль Маңғыстау 
ауданы, 
Шебір 
ауылынан 
15 км. 
оңтүстік-
шығыс 
бағытта

183. Қараман ата қорымы жəне жерасты 
мешіті (470 объект), ХIII–ХIХ ғасырлар;
Атауы саны
 жер асты мешіті 1;
 күмбезтам 4;
сағанатам 41
сағанатам, құлпытас 1;
құлпытас 9;
 қойтас 99;
 құлпытас, қойтас 47;
сандықтас 26;
сандықтас, қойтас 17;
 сандықтас, үштас 2;
сандықтас, құлпытас, қойтас 1;
сандықтас, тас белгі 1
сандықтас, құлыптас 3
қос тас белгі 59;
тас қоршау 55;
композициялық үштас 1;
үштас 1;
 төрттас 2;
бестас 5;
құлпытас, төрттас 2;
құлпытас, үштас 1;
үйінді тас белгі 21;
құлпытас, тас қоршау, қос тас 
белгі

2;

тас қоршау, тас белгі 30;
композициялық құлпытас, 
қойтас

5;

құлпытас, тас белгі 2;
құлпытас, қойтас, қос тас белгі 5;
тас қоршау, қойтас 1;
қос қойтас 1;
қойтас, тас белгі 8;
 үштас, тас белгі 1;
құлпытас, тас қоршау 16;

ансамбль Маңғыстау 
ауданы, 
Шетпе 
ауылынан 
35 км. 
оңтүстік-
батыс 
бағытта

184. Қамысбай қорымы (430 объект), ХV–ХIХ 
ғасырлар;
Атауы саны
күмбезтам 12;
сағанатам 53;
құлпытас 7;
құлпытас, қойтас 86;
құлпытас, тас қоршау 13;
құлпытас, үйінді тастар 2;
құлпытас, сандықтас, қойтас 3;
композициялық құлпытас, 
қойтас

1;

құлпытас, үштас 1;
қойтас 86;
қойтас, шырақтас 1;
композициялық қойтас 9;
қойтас, тас белгі 3;
қойтас, екітас 1;
тас қоршау 58;
тас қоршау, қойтас 6;
тас қоршау, үйінді тастар 1;
тас қоршау, екі тас 2;
 сандықтас 7;
сандықтас, қойтас 9;
сандықтас, құлпытас 1;
сандықтас, тас белгі 1
бестас 4;
төрттас 15;
 үштас 18;
төрттас, бестас 1;
екітас 15;
үйінді тастар 9;
қос тас белгі 5;

ансамбль Маңғыстау 
ауданы, 
Шетпе 
ауыланан 
14 км. 
оңтүстік-
шығыс 
бағытта

185. Бесінбай қорымы (81 объект), ХVII–ХIХ 
ғасырлар;

Атауы саны
 күмбезтам 2;
сағанатам 15;
құлпытас, қойтас 14;
 тас қоршау 15;
тас қоршау, қойтас 2;
сандықтас 1;
сандықтас, қойтас 1;
шырақтас 1;
 қойтас 12;
 төрттас 1;
 үйінді тас 14;
композициялық төрттас 1;
композициялық тас қоршау, 
құлпытас, қойтас

1;

композициялық құлпытас, 
қойтас

1.

ансамбль Түпқараған 
ауданы, 
Форт-
Шевченко 
қаласынан 
25 км. 
шығыс 
бағытта

186. Т. Г.Шевченко мемориалды 
кешені (1847-1857 жылдар) 
(Т. Г. Шевченконың жер 
үйі, мұражай-үйі, 1853 жыл, 
құдық; Т. Г. Шевченконың 
мүсіні, 1888 жыл)

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Түпқараған ауданы, Форт-
Шевченко қаласы, Т. Г. 
Шевченко атындағы парк, 
Б.Маяұлы көшесі, 7

 Барлығы: 20 тарих жəне мəдениет ескерткіштері 
(4 - қала құрылысы жəне сəулет, 16 - ансамбль)

Түркістан облысы
187. Қожа Ахмет Ясауи 

кесенесі, XIV ғасырдың 
соңы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласы, 
қаланың оңтүстік-
шығыс бөлігі, Түркістан 
Қалашығының аумағында

188. Күлтөбе қалашығы ІІІ-ІV – 
ХІV-ХІХ ғғ.

археология Түркістан қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінен 
оңтүстікке қарай 350 м.

189. Көне Түркістан қаласы ХV-
ХІХ ғғ.

археология Түркістан қаласы, қазіргі 
қаланың оңтүстік-шығыс 
бөлігінде

190. Қылует жер асты мешіті 
XII-ХХ ғғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи ханакасынан 
оңтүстікке қарай 150 м., 
Түркістан некрополінің 
аумағында

191. Əулие Құмшық ата жер 
асты мешіті XI-ХIІ ғғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінен 
оңтүстік-шығысқа қарай 
1 км.

192. Шілдехана XI-ХIІ ғғ. қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінен 
солтүстік-батысқа 
қарай 22 м, Түркістан 
мазарының аумағында.

193. Сегіз қырлы кесене ХІV-
ХVІІ ғғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласысы, Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінің 
шығыс мұнарасынан 
оңтүстікке қарай 40 м.

194. Рəбия Сұлтан Бегім 
кесенесі XV ғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінен 
оңтүстік-шығысқа қарай 
60 м.

195. Белгісіз сағана XVI ғ. қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

 Түркістан қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінен 
оңтүстік-шығысқа қарай 
45 м. 

196. Цитадель қамал қабырғасы 
ХVІ-ХІХ ғғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласы, Көне 
Түркістан қаласы шығыс 
қамалының бөлігі.

197. Шығыс моншасы ХVІ-ХХ ғғ. қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінен 
оңтүстік-батысқа қарай 
150 м.

198. Есім ханның кесенесі, XVII 
ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінің 
батыс мұнарасынан 
оңтүстікке қарай 12 м.

199. Цитадель қамал қақпасы 
ХVI-ХІХ ғғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласы, 
Түркістан қалашығы 
қамалының шығыс жағы

200. Жұма мешіті, XIX ғасыр қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласы, Қожа 
Ахмет Ясауи кесенесінен 
оңтүстікке қарай 150 
м, Қылует жер асты 
мешітінің жанында.

201. Темір жол станциясы 
кешені, 1903 жыл 
(вокзал; депо; тұрғын 
үйлер; мұздықтар)

қалақұры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан т.ж. станциясы

202. Сауран археологиялық 
сəулеттік кешені ХIII-ХІV-
ХVІІІ ғғ.

археология Кентау қаласы, Сауран 
ауылы, ауылдан 
солтүстік-батысқа қарай 9 
км., Түркістан қаласынан 
солтүстік-батысқа қарай 
40 км.

203. Қарасу тұрағы 
(Ш.Уəлиханов атындағы) 
Мустье

археология Бəйдібек ауданы, Қарасу 
ауылынан 2 км. солтүстік-
батыста, Арыстанды 
өзенінің оң жағалауында.

204. Аппақ Ишан сəулет кешені, 
XIX ғасыр (мешіт; медресе; 
дəрісхана)

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Бəйдібек ауданы, Шаян 
ауылының батыс шетінде

205. Ысмайыл ата сəулет 
кешені, XI−XIX ғасырлар 
(Ысмайыл ата кесенесі, 
орта ғасыр;
Жəбірейіл кесенесі, XIX 
ғасыр; 
Кошқар-ата кесенесі, орта 
ғасыр;
мешіт, кейінгі орта ғасыр;
шілдехана, орта ғасыр;
қақпалар, XIX ғасыр)

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Қазығұрт ауданы, Тұрбат 
ауылының орталығында.

206. Арыстанбаб кесенесі, XX 
ғасырдың басы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Отырар ауданы, Қоғам 
ауылынан 3 км. солтүстік-
батыста.

207. Оқсыз (Оксус) Қалашығы, 
I−XIVғасырлар

археология Отырар ауданы, 
Маяқұм ауылынан 8 км. 
солтүстікте, Сырдария 
өзенінің сол жағалауы.

208. Отырар қалашығы, I−XVIII 
ғасырлар

археология Отырар ауданы, Талапты 
ауылының оңтүстік-шығыс 
шетінде.

209. Медресе, XIX ғ. аяғы қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Созақ ауданы, Баба-
ата ауылының солтүстік 
шетінде

210. Баба-ата мешіт-кесенесі, 
XIX ғ. аяғы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Созақ ауданы, Баба ата 
ауылының солтүстік 
шетінде.

211. Қорғанның қираған орны 
VI−X ғғ

археология Созақ ауданы, Баба ата 
ауылының солтүстік 
шетінде, Баба ата 
қалашығының аумағында.

212. Ноғай-Ишан мешіті, XIX ғ. қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Созақ ауданы, Созақ 
ауылының орталығында.

213. Ишан-базар мешіті 
(Ақмешіт), XIX ғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Ордабасы ауданы, 
Аққойлы ауылының 
орталығында

214. Ақсүмбе мұнарасы, ХІІІ-
ХІV ғғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Созақ ауданы, Ақсүмбе 
ауылынан 1 км. батыста

215. Үкаша (Үкаш) ата кешені 
(мазар, құдық), ІХ-Х ғғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан облысы, 
Түркістан қаласынан 35 
км. жерде Бабайқорған 
ауылдық округі, 128 
кварт., 017 учаскеде

216. Гаухар ана кесенесі, ХІІ-
ХІV ғғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан қаласынан 4 км. 
жерде Шойтөбе-Гаухар 
ана учаскесінде

217. Гарнизон штабы ғимараты, 
ХІХ ғ.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Түркістан облысыны, 
Түркістан қаласы Əйтеке 
би көшесі, 1

 Барлығы: 31 тарих жəне мəдениет ескерткіштері (24 - қала құрылысы 
жəне сəулет, 7 - археология)

Павлодар облысы
218. Г.Н. Потанин атындағы 

облыстық тарихи-өлкетану 
музейі ғимараты (бұрынғы 
көпес Деровтың сауда үйі), 
1899 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Павлодар қаласы, Астана 
көшесі, 149

219. Халық композиторы 
Естайдың бейіті (1874–
1946 жылдар), 1946 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Ақтоғай ауданы, 
Мүткенов ауылы, 
ауылдан оңтүстікке қарай

220. Халық композиторы Жаяу 
Мұсаның бейіті (1835–1929 
жылдар), 1929 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Баянауыл ауданы, 
Жаңатілек ауылы, 
ауылдан оңтүстік-батысқа 
қарай 30 км.

 Барлығы: 3 тарих жəне мəдениет ескерткіштері
 (қала құрылысы жəне сəулет)
Солтүстік Қазақстан облысы

221. Абылай үйі (əскери 
лазарет, казармалар), 1829 
жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Петропавл қаласы, 
Карима Сутюшева 
көшесі, 1Б

222. Облыстық қаржы бөлімінің 
ғимараты (бұрынғы көпес 
Янгуразовтың үйі, 1988 
жыл бастап мектеп, 2005 
жыл бастап Қазақстан 
мұсұлмандары рухани 
бірлестігінің бөлімі), XX 
ғасырдың басы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Петропавл қаласы, 
Ульянов көшесі, 94

223. Бейнелеу өнері 
мұражайының ғимараты 
(бұрынғы көпес 
Юзефовичтің үйі), 1909 
жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Петропавл қаласы, 314-
ші атқыштар дивизиясы 
көшесі, 83

224. Қарасай жəне Ағынтай 
батырлар ескерткіштері, 
1999 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Петропавл қаласы, 
Театральный алаңы

225. Қарасай жəне Ағынтай 
батырлар мемориалдық 
кешені, 1999 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Айыртау ауданы, Қарасай 
ауылы, ауылдан оңтүстік-
шығысқа қарай 4 км.

226. Ботай елді-мекені, біздің 
заманымызға дейінгі XXIV-
XXII ғасырлар

археология Айыртау ауданы 
Сырымбет ауылы, 
ауылдан оңтүстік-
шығысқа қарай 1,5 км. 
Иман-Бүрлік өзенінің оң 
жағалауында

227. Сырымбеттің үй-жайы 
(Уəлихановтардың үй-
жайы), XIX ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Айыртау ауданы, 
Сырымбет ауылы, 
ауылдан оңтүстік-
шығысқа қарай 3 км.

228. Қожаберген жыраудың 
зираты (1663-1762), 2000 
жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет 

Жамбыл ауданы, 
Благовещенка ауылы

 Барлығы: 8 тарих жəне мəдениет ескерткіштері 
(7 - қала құрылысы жəне сəулет, 1 - археология)

Шығыс Қазақстан облысы
229. Жамбыл атындағы 

облыстық драма 
театрының ғимараты 
(бұрынғы Халық үйі), 1902 
жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Өскемен қаласы, 
Тоқтаров көшесі, 47

230. Металлургтер мəдениет 
сарайы, сəулетші Л.И. 
Маковеев, 1957 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Өскемен қаласы, 
Тəуелсіздік даңғылы, 68

231. ЦентрКредит банктің 
ғимараты (бұрынғы Н.В. 
Гоголь атындағы бірінші 
қоғамдық кітапхана, 
кейіннен Абай атындағы 
кітапхана), ХІХ ғасырдың 
соңы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Семей қаласы, Мəңгілік 
Ел көшесі, 22

232. Ямышевский бекініс 
қақпалары, XVIII ғасыр 
(1776 жыл)

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Семей қаласы, Абай 
көшесі

233. Облыстық тарихи-өлкетану 
музейінің ғимараты 
(бұрынғы губернатор үйі), 
1856 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Семей қаласы, Абай 
көшесі, 90

234. Ф.М. Достоевскийдің 
əдеби-мемориалдық 
музей-үйінің ғимараты 
(бұрынғы почтальон 
Липухиннің үйі, 1857–1859 
жылдары жазушы Ф.М. 
Достоевский тұрған), 1838 
жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Семей қаласы, 
Достоевский көшесі, 118

235. Революция жəне азамат 
соғысы батырларының 
мемориалы, мүсіншілер 
А. В. Тихомиров, О. С. 
Клюшкин, А. М. Семченко, 
сəулетші М.И. Михайлов, 
1977 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Семей қаласы, Мамай 
батыр көшесі

236. Екі мұнаралы мешіт, 
сəулетші Болбатов, 
инженер Поручик 
Манашев, 1856-1862 
жылдары

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Семей қаласы, Абай 
көшесі, 50

237. Бір мұнаралы мешіт, 
шебер Ғабдулла Эфенди, 
XIX ғасырдың 2-ші 
жартысы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Семей Қаласы, 
Жұмабаев көшесі, 17

238. Кеңес Одағының 
Батыры Т. Тоқтаровтың 
ескерткіші, мүсінші П.В. 
Шишов, сəулетшілер 
В.С. Рапопорт, А. Е. 
Мартиросов, 1970 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Риддер Қаласы, Тоқтаров 
көшесі

239. Жазушы М.О. Əуезов 
туылған үй, XIX ғасырдың 
2-ші жартысы

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Абай ауданы, Бөрілі 
ауылы, ауыл аумағынан 
Қасқабұлақ ауылына 
қарай солтүстік-шығыста
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(Cоңы. Басы 26-29-беттерде) 

(Жалғасы 31-бетте) 

240. Абай Құнанбаев үй-
жайының кешені (тұрғын 
үй, Абайдың музей–үйі, 
Абай бейіті), 1894–1904 
жылдары

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Абай ауданы, Бөрілі 
ауылы, Қарауыл ауылы, 
ауылдан оңтүстікке қарай 
23-25 км., Жидебай 
шатқалында

241. Қозы-Көрпеш – Баян сұлу 
мазары, IX–X ғасыр

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Аягөз ауданы, Тарлаулы 
ауылы, ауылдан 
оңтүстікке қарай 7 
км., Аягөз өзенінің оң 
жағалауында, Тансық 
станциясынан батысқа 
қарай 11 км.

242. Шілікті обалы қорымы (57), 
біздің заманымызға дейінгі 
VII–V ғасырлары

археология Зайсан ауданы, Шілікті 
ауылы, ауылдан оңтүстік-
батысқа қарай 3 км. жəне 
солтүстік шығысқа қарай 
5 км.

243. Зейнолла мавзолейі, 
құрылысшы-шебер Баязит, 
1925 жыл

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Зайсан ауданы, Жолшы 
ауылы, ауылдан сол-
түстік-шығысқа қарай 
0,5 км.

244. Аблайкет шіркеуінің 
қираған орны, 1654 жыл

археология Ұлан ауданы, Бозанбай 
ауылы, оңтүстік-шығысқа 
қарай 15 км.

245. Б.М. Шаяхметовтың бюсті, 
мүсінші Самойлов В.Б., 
сəулетші Артеменко С.М.

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Өскемен қаласы, 
Менделеев көшесі, 6, 
«Өскемен титан-магний 
комбинаты» акционерлік 
қоғамының Мəдениет 
үйінің алдындағы алаң

246. Абайдың Республикалық 
əдеби-мемориалдық 
музей, ғимараттар тобы 
(əкімшілік ғимарат; көпес 
Р. Ершовтың бұрынғы 
үйі, 1860 жыл; жалғасқан 
құрылыс)

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Семей қаласы, 
Мұхамедханов көшесі, 29 
Мəңгілік Ел көшесі, 12

247. Абай оқыған Ахмет Риза 
медресесі, XIX ғасырдың 
60 жылдары

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Семей қаласы, 
Мұхамедханов көшесі, 29

248. Абай тұрған үй, 
XIX ғасырдың соңы 
(«Алаш арыстары-М.
Əуезов» музейі, Анияр 
Молдабаевтың үйі, Абай 
өмір сүрген Семейдегі үй).

қала құры-
лысы жəне 
сəулет

Семей қаласы, Бөгенбай 
батыр көшесі, 132

 Барлығы: 20 тарих  жəне мəдениет ескерткіштері 
(18 - қала құрылысы жəне сəулет, 2 - археология)

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2019 жыл-
ғы 31 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің 
тізіліміне №18756 болып енгізілді. Қазақстан Республикасы Əділет минис-
трлігі сайтынан алынған

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ ТАУАРЛАР 
МЕН КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ САПАСЫ МЕН 

ҚАУІПСІЗДІГІН БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ 
ТӨРАҒАСЫНЫҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 3 маусым       № 101-НҚ      Нұр-Сұлтан қаласы 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін 

қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі 

аумақтық бөлімшелерінің
(аудандар мен аудандық маңызы бар қалалар) 

ережелерін ережесін бекіту туралы

(Жалғасы. Басы 193-204-нөмірлерде)

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 186-қосымша
 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Қызылжар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік 

мекемесiнің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Қызылжар аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) 
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер 
мен нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне 
қадағалау салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан 
əрі – реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 150700, Қазақстан Республикасы, 

Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл ауылы, Ульянов 
көшесі, 1А үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Қызылжар аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.

  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен 
жүзеге асырылады.

  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 
орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері 
бойынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер-
дің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламатты-

лығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

бойынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау; 

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне сани-
тариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде 
санитариялық-эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, 
халықтың денсаулығы үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, 
поезд бригадаларын, көлік құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік 
бақылауды ұйымдастыру жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік 
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру; 

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне 
көлік құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар 
ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция 
жəне дератизация жүргізуді талап ету;

  40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

  41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
  42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  14. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

  10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан Респуб-
ликасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын 
сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

  Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 4-тарау. Басқарманың мүлкі
  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқы-

ғындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

  Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 187-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 

комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 

Мағжан Жұмабаев ауданының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» республикалық 

мемлекеттік мекемесiнің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 

көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік 
Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мағжан Жұмабаев ауданының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) 
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер 
мен нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне 
қадағалау салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан 
əрі – реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық ныса-
нындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөрі 
мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
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(Жалғасы. Басы 30-бетте) 

(Жалғасы 32-бетте) 

  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Басқарманың орналасқан жері – 150800, Қазақстан Республикасы, 
Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Булаев қаласы, Мир 
көшесі, 12 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Ден саулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Мағжан Жұмабаев ауданының тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері 
бойын ша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-

тылығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу; 9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;

  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бойын-

ша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген талап-
тардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық бір-
лестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету 
құжаттарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Респуб ликасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік 
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен 
таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын 
науқастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-
тексеру нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық 
зерттеп-тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

  41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
  42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  14. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолда-
нылуына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

  10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

  Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 4-тарау. Басқарманың мүлкі
  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 188-қосымша

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Мамлют аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 
Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Мамлют аудандық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) 
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық сала-
маттылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік заттар 
мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер мен 
нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне 
қадағалау салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан 
əрі – реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

  2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

  3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

  4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
  5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол мем-

лекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 

заңнамаға сəйкес бекітіледі.
  7. Басқарманың орналасқан жері – 150900, Қазақстан Республикасы, 

Солтүстік Қазақстан облысы, Мамлют ауданы, Мамлютка қаласы, Школа-
интернат көшесі, 17А үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Мамлют аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-

тылығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру; 7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) 
қызметтерін көрсететін субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

ынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл 
жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат-
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік 
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді 
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(Жалғасы. Басы 30-31-беттерде) 

(Жалғасы бар) 

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу; 

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен тара-
луынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы туралы 
Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын бақы-
лауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын науқас-
тармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес 
реттелетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау 
нысанында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне 
көлік құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар 
ошақтарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция 
жəне дератизация жүргізуді талап ету;

  40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

  41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
  42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру; 
 44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  14. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қос-
пағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, қыз-
меттік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды 
тексеру жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

  10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі норма-
ларын сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

  Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 4-тарау. Басқарманың мүлкі
  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.

 Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен 
көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Төрағасының 2019 жылғы 3 маусымдағы №101-НҚ бұйрығына 189-қосымша
 

«Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 

бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Петропавл қалалық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы» 

республикалық мемлекеттік мекемесiнің ережесі

 1-тарау. Жалпы ережелер
  1. «Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 

мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті 

Солтүстік Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Петропавл қалалық 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесi (бұдан əрі – Басқарма) 
қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 
саламаттылығы, көрсетілетін медициналық қызметтердің сапасы, дəрілік 
заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, техникалық регламенттер 
мен нормативтік құжаттарда белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне 
қадағалау салаларында, сондай-ақ тамақ өнімінің қауіпсіздігі саласында (бұдан 
əрі – реттелетін сала) басшылықты жүзеге асыратын, тиісті аумақта құзыретінің 
шегінде реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыратын Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің 
аумақтық бөлімшесі болып табылады.

 2. Басқарма өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына 
жəне заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің 
актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге 
сəйкес жүзеге асырады.

 3. Басқарма мемлекеттік мекеменің ұйымдастырушылық-құқықтық 
нысанындағы заңды тұлғасы болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар 
мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері болады.

 4. Басқарма азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
 5. Егер Басқармаға заңнамаға сəйкес уəкілеттік берілген болса, ол 

мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы 
бар.

  6. Басқарманың құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы 
заңнамаға сəйкес бекітіледі.

  7. Басқарманың орналасқан жері – 150009, Қазақстан Республикасы, 
Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев көшесі, 
199 үй.

  8. Мемлекеттік органның толық атауы – «Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
департаментінің Петропавл қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің 
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы».

  9. Осы Ереже Басқарманың құрылтай құжаты болып табылады.
  10. Басқарманың қызметін қаржыландыру республикалық бюджеттен жү-

зеге асырылады.
  11. Басқармаға Басқарманың функциялары болып табылатын міндеттерді 

орындау тұрғысында кəсіпкерлік субъектілерімен шарттық қатынастарға түсуге 
тыйым салынады.

  Егер Басқармаға заңнама актілерімен кірістер əкелетін қызметті жүзеге 
асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер мемлекеттік 
бюджеттің кірісіне жіберіледі.

 2-тарау. Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары,
құқықтары мен міндеттері

  12. Міндеттері:
  1) қоғамдық денсаулық сақтау, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық 

саламаттылығы, медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасын бақылау, 
дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, тамақ өнімінің 
қауіпсіздігі саласындағы техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда 
белгіленген талаптардың сақталуын бақылау жəне қадағалау мəселелері бой-
ынша реттеуші, іске асыру жəне бақылау-қадағалау функцияларын жүзеге 
асыру;

  2) тиісті аумақта реттелетін саладағы мемлекеттік көрсетілетін қызмет-
тердің сапасы мен қолжетімділігін қамтамасыз ету;

  3) өз құзыретінің шегінде Басқармаға жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге 
асыру.

  13. Функциялары:
  1) өз құзыретінің шегінде тиісті аумақта реттелетін салада мемлекеттік 

саясатты іске асыру;
  2) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасы заңдарының жəне өзге 

де нормативтік құқықтық актілердің сақталуын қамтамасыз ету;
  3) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-

тылығын қамтамасыз ету;
  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес дəрілік заттар мен 

медициналық бұйымдарға арналған бағаларды мемлекеттік реттеуді жүзеге 
асыру;

  5) денсаулық сақтау субъектілерінің қызметін мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру;

  6) дəрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы, халықтың 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы, медициналық қызметтер 
көрсету саласында, сондай-ақ денсаулық сақтау саласындағы есірткі заттар-
дың, психотроптық заттардың жəне прекурсорлардың айналымын мемлекеттік 
бақылауды жүзеге асыру;

  7) дəстүрлі медицина, халықтық медицина (емшілік) қызметтерін көрсететін 
субъектілердің қызметін бақылау;

  8) медициналық көрсетілетін қызметтердің сапасына сырттай сараптама 
жүргізуге қатысу;

  9) құзыретінің шегінде мониторинг жүргізу;
  10) тамақ өнімі қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
  11) тиісті аумақта реттелетін салада бақылауды жəне қадағалауды жүзеге 

асыру;
  12) тұтынушыларға өткізілетін өнімдер мен көрсетілетін қызметтер бой-

ынша техникалық регламенттер мен нормативтік құжаттарда белгіленген 
талаптардың сақталуын бақылауды жүзеге асыру;

  13) реттелетін салада мемлекеттік жəне өзге де бағдарламалардың жəне 
жобалардың іске асырылуын қамтамасыз ету;

  14) мемлекеттік органдармен, жеке жəне заңды тұлғалармен, үкіметтік 
емес ұйымдармен, халықаралық ұйымдармен, тұтынушылардың қоғамдық 
бірлестіктерімен реттелетін саладағы мəселелер бойынша өзара іс-қимыл 
жасау;

  15) реттелетін салада мемлекеттік қызметтерді көрсету, рұқсат ету құжат -
тарын беру,олардың əрекетін тоқтата тұру, сондай-ақ Қазақстан Республика-
сының заңнамасына сəйкес одан айыру (кері қайтару);

  16) балалар тамағы өнімдерін, тағамға тағамдық жəне биологиялық активті 
қоспаларды, генетикалық түрлендірілген объектілерді, сумен жəне тамақ 
өнімдерімен жанасатын материалдар мен бұйымдарды, адам денсаулығына 
зиянды əсер ететін химиялық заттарды, өнімдер мен заттардың жекелеген 
түрлерін қолдануды тоқтата тұру немесе қолдануға тыйым салу;

  17) жобаларды мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық сараптауға 
қатысу жəне оны өткізу, оның нəтижелері бойынша, сондай-ақ тексерулер 
жəне (немесе) профилактикалық бақылау нəтижелері негізінде Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес санитариялық-эпидемиологиялық 
қорытынды беру;

  18) Басқарманың құзыретіне кіретін мəселелер бойынша жеке жəне заңды 
тұлғалардың өтініштерін қарау;

  19) Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының анықталған 
бұзушылықтары туралы актілерді қабылдау;

  20) тиісті аумақта шаруашылық жəне (немесе) өзге де қызметтің жəне 
халық өмірінің ерекше шарттары бар шектеу іс-шараларын, оның ішінде 
карантинді енгізу;

  21) реттелетін саладағы мəселелер бойынша республикалық жəне өңірлік 
семинарларды, ғылыми-практикалық конференцияларды, дөңгелек үстелдер 
мен басқа да іс-шараларды ұйымдастыруға жəне өткізуге қатысу;

  22) өз құзыретінің шегінде тағамнан уланулар, инфекциялық, паразиттік 
жəне басқа да аурулар кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы жəне 
санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыру жəне өткізу;

  23) өз құзыретінің шегінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу 
фактілерін қарау үшін жеке, лауазымды тұлғаларды, заңды тұлғалардың заңды 
өкілдерін шақыру;

  24) «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының 
Кодексінде белгіленген тəртіппен əкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді 
қозғау, қарау жəне əкімшілік жазалар қолдану;

  25) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жеке кəсіпкердің 
немесе заңды тұлғаның қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата 
тұру бойынша шаралар қабылдау;

  26) тиісті аумақта инфекциялық жəне паразиттік ауруларды эпидемио-
логиялық бақылауды жүзеге асыру;

  27) тиісті аумаққа инфекциялық, паразиттік аурулардың, сондай-ақ 
адамның денсаулығы үшін əлеуетті қауіпті заттар мен өнімдердің əкелінуі мен 
таралуын болдырмау мақсатында автомобиль өткізу пункттерін қоспағанда, 
Кеден одағының кедендік шекарасымен тұспа-тұс келетін Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерінде санитариялық-
эпидемияға қарсы (профилактикалық) іс-шараларды, халықтың денсаулығы 
үшін қауіп төндіретін жолаушыларды, экипаждарды, поезд бригадаларын, көлік 
құралдарын, жүктерді санитариялық-карантиндік бақылауды ұйымдастыру 
жəне өткізу;

  28) халықтың пайдалануы мен қолдануына, сондай-ақ кəсіпкерлік 
жəне (немесе) өзге де қызметте пайдалану мен қолдануға арналған өнімді 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен Қазақстан 
Республикасының тиісті аумағына əкелуге, өндіруге, қолдануға жəне өткізуге 
тыйым салу;

  29) адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін қауіпті деп танылған жағдайда 
шикізаттың, өнімнің, химиялық заттардың, технологиялық жабдықтардың, 
тетіктердің, процестердің, құрал-саймандардың жаңа түрлерін өндіруге, 
қолдануға жəне өткізуге тыйым салу;

  30) тиісті аумақты инфекциялық, паразиттік аурулардың əкелінуі мен 
таралуынан санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру жəне 
өткізу;

  31) тиісті аумақта йод тапшылығы ауруларының профилактикасы тура-
лы Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарының орындалуын 
бақылауды жəне қадағалауды жүзеге асыру;

  32) санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізу үшін сараптама 
объектісінің қоршаған ортаға жəне тұрғындардың денсаулығына əсерін 
бағалауды зерделеуге қажетті материалдарды сұрату, сондай-ақ осы өнімнің 
құнына өтемақы төлемей, сараптама жүргізу үшін қажетті көлемнен аспайтын 
жəне жеткілікті көлемдерде өнімдердің сынамаларын алу жəне үлгілерін 
іріктеп алу;

  33) реттелетін саладағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талап-
тарын бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар беру;

  34) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың таралуының əлеуетті 
көздері болып табылатын, сондай-ақ инфекциялық аурумен ауыратын нау-
қастармен қарым-қатынаста болған адамдарды зертханалық зерттеп-тексеру 
нəтижелерін алғанға дейін жұмыстан шеттете отырып, медициналық зерттеп-
тексеруге жіберу;

  35) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын 
адамдарды көрсетімдері бойынша емдеуге жатқызуға жіберу;

  36) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сəйкес рет-
телетін салада тексеру жəне профилактикалық бақылау мен қадағалау ныса-
нында бақылауды жүзеге асыру;

  37) тиісті аумақта халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламат-
тылығы саласындағы радиациялық бақылауды жүзеге асыру;

  38) инфекциялық жəне паразиттік аурулардың көздері болып табылатын, 
халықтың декреттелген топтарына жататын, сондай-ақ міндетті медициналық 
қарап-тексеруден уақтылы өтпеген адамдарды жұмыстан уақытша шеттету 
туралы қаулылар қабылдау;

  39) халықты міндетті түрде вакцинациялауды, үй-жайларда жəне көлік 
құралдарында, аумақтарда, инфекциялық жəне паразиттік аурулар ошақ-
тарында профилактикалық жəне ошақтық дезинфекция, дезинсекция жəне 
дератизация жүргізуді талап ету;

  40) шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді белгілеу, инфекциялық 
ауруларды анықтау;

  41) санитариялық-қорғаныш аймақтарының көлемін белгілеу;
  42) реттелетін салада түсіндіру жұмысын ұйымдастыру;
  43) салауатты өмір салтын жəне дұрыс тамақтануды ұйымдастыру;
  44) заңдарда, Қазақстан Республикасы Президентінің жəне Үкіметінің 

актілерінде көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру.
  14. Құқықтары мен міндеттері:
  1) реттелетін саладағы мəселелер бойынша мемлекеттік органдардан, 

лауазымды тұлғалардан, жеке жəне заңды тұлғалардан заңнамада белгіленген 
тəртіппен ақпарат сұрату жəне алу;

  2) жеке жəне заңды тұлғалар Басқарманың лауазымды тұлғалары берген 
заңды талаптарды немесе нұсқамаларды, қаулыларды орындамаған немесе 
тиісінше орындамаған кезде сотқа жүгіну;

  3) реттелетін саладағы мəселелер бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысын 
жүзеге асыру;

  4) өз құзыретінің шегінде консультативтік-кеңесші жəне сараптау комис-
сияларын (жұмыс топтарын) құру;

  5) Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды 
қоспағанда, өзінің өкілеттіктерін жүзеге асыру кезінде алынған коммерциялық, 
қызметтік, өзге де заңмен қорғалатын құпияны құрайтын ақпаратты жария 
етпеу;

  6) реттелетін салада Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданы-
луына талдау жүргізу;

  7) заңнамада белгіленген тəртіппен басқа ұйымдардан мамандарды тек-
серу жəне сараптама жүргізуге тарту;

  8) Қазақстан Республикасының заңнамасын, жеке жəне заңды тұлғалардың 
құқықтарын жəне заңмен қорғалатын мүдделерін сақтау;

  9) құзыретінің шегінде мемлекеттік органдармен, заңды тұлғалармен, 
үкіметтік емес ұйымдармен, қоғамдық бірлестіктермен жəне халықаралық 
ұйымдармен меморандумдар (келісімдер) жасасу;

  10) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген 
өзге де құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру.

 3-тарау. Басқарманың қызметін ұйымдастыру
  15. Басқармаға басшылықты Басшы жүзеге асырады, ол Басқармаға 

жүктелген міндеттердің орындалуына жəне өз функцияларын жүзеге асыруға 
дербес жауапты болады.

  16. Басқарманың басшысы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалады жəне қызметтен босатылады.

  17. Басқарма басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес қызметке тағайындалатын жəне қызметтен босатылатын орынбасары 
болады/болмайды.

  18. Басқарма басшысының өкілеттіктері:
  1) Басқарма қызметкерлерінің міндеттерін, өкілеттіктерін жəне жауапкер-

шілігін айқындайды, сондай-ақ олардың лауазымдық нұсқаулықтарын бекітуге 
Департаменттің басшысына жібереді;

  2) мемлекеттік органдарда жəне өзге де ұйымдарда Басқарманың мүддесін 
білдіреді;

  3) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасауға жəне Қазақстан Респуб-
ликасы мемлекеттік мемлекеттік қызметшілерінің əдеп кодексі нормаларын 
сақтауға бағытталған шараларды қабылдайды;

  4) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де өкілеттіктерді 
жүзеге асырады.

  Басқарманың басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін орындауды 
қолданыстағы заңнамаға сəйкес оны алмастыратын тұлға жүзеге асырады.

 4-тарау. Басқарманың мүлкі
  19. Басқармада заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығындағы оқшауланған мүлкi болуы мүмкін.
  Басқарманың мүлкі оған меншік иесі берген, мүлік, сондай-ақ өз қызметі 

нəтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер 
есебінен қалыптастырылады.

  20. Басқармаға бекiтіліп берілген мүлiк республикалық меншiкке жатады.
  21. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, Басқарма өзіне бекітіліп берілген 

мүлікті жəне қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен 
сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей 
тəсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 5-тарау. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату
  22. Басқарманы қайта ұйымдастыру жəне тарату Қазақстан Республика-

сының заңнамасына сəйкес жүзеге асырылады.


