
Еңбек өнімділігі бойынша шығындарды өтеуді алуға арналған 

құжаттарды дайындау және өтінімді толтыру жөніндегі нұсқаулық  
(бұдан әрі - Нұсқаулық) 

 

«QazIndustry» қазақстандық индустрия және экспорт орталығы» АҚ-ға 

(бұдан әрі – «QazIndustry» АҚ) өтінім беру үшін өнеркәсіптік-инновациялық 

қызмет субъектілерінің еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған өнеркәсіпті 

мемлекеттік ынталандыру шараларын ұсыну қағидаларын (Қазақстан 

Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2022 жылғы 1 

маусымдағы № 308 бұйрығымен бекітілген) (бұдан әрі-ереже) басшылыққа алу 

қажет, сондай-ақ осы Нұсқаулықты басшылыққа алады. 

2020 жылғы 26 наурыздан бастап өтінімдер мен қоса берілген 

құжаттарды қабылдау порталда электрондық түрде жүзеге асырылады 
www.qazindustry.gov.kz (бұдан әрі-портал). 

Порталда өтінім беру үшін: 

1) Порталда авторлану; 

2) Өтінімге қол қою үшін ЭЦҚ кілті болуы және порталда жүктеуге 

болатын Synergy Agent бағдарламасын орнату қажет. 

 

Еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған мемлекеттік қолдау 

шаралары: 

1. «Кәсіпорынның құзыретін арттыру» 
- инженерлік-техникалық персоналды, өндірістік персоналды, оның ішінде топ-

менеджерлерді оқытуға, тағылымдамадан өткізуге арналған шығындар; 

- жаңа өндірістер құру және/немесе өтініш берушінің жұмыс істеп тұрған 

өндірісін жаңғырту мақсатында еңбек шарты бойынша шетелдік жұмыскерді тарту; 

- өнімді (қызметтерді) жылжыту мақсатында еңбек шарты немесе өтеулі 

қызмет көрсету шарты бойынша шетелдік жұмыскерді тарту. 

2. «Цифрлық технологияларды енгізу»  
- басқарудың автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және/немесе енгізу (оның 

ішінде 

лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу); 

- Индустрия 4.0 технологиясын (элементтерін) енгізу. 

3. «Технологиялық процестерді жетілдіру»  
- технологиялық аудит, энергия аудитін жүргізу; 

- өндірілетін өнімнің және өнім қаптамасының өнеркәсіптік дизайнын әзірлеумен; 

- инженерлік ойды дайындау және шешу, жаңа құрылымдарды, технологияларды, 

жабдықтарды іздеу және оларды өндіріске енгізу мүмкіндіктерін анықтау; 

- жабдықпен жұмыс бойынша нұсқаманы (оқытуды) қоса алғанда, жабдықты 

монтаждаумен және/немесе жабдықты шеф-монтаждаумен; 

- жабдықты іске қосу жұмыстары; 

- инженерлік, конструкторлық әзірлемелер; 

- тәжірибелік үлгілерді дайындау; 

- жабдыққа техникалық қызмет көрсету; 

- өнімге өнеркәсіптік сынақтар жүргізу арқылы.  

4. «Өндірісті ұйымдастыру тиімділігін арттыру» 
- құжаттаманы әзірлеу; 

- АБЖ енгізу (БҚ); 

http://www.qazindustry.gov.kz/


- ұқыпты өндіріс элементтерін енгізу (Кайдзен, Канбан және т. б.); 

- энергиялық тиімді және жасыл технологияларды енгізу; 

- Индустрия 4.0 технологияларын (элементтерін) енгізу. 

1 қадам 

 Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша Өтінімді толтыру 

(Нұсқаулықтың 1-қосымшасындағы Өтінім үлгісі). 

Ескерту: 

Өтінімді индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері (бұдан әрі – 

өтініш беруші) бере алады: 

1) «Өнеркәсіптік саясат туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 9 – 

бабының 28) тармақшасына сәйкес, уәкілетті орган бекітетін Басым тауарлар 

тізбесіне (бұдан әрі - Басым тауарлар тізбесі) енгізілген өнімді өндіретін; 1) 

Қағидаларға; 

2) өтінім келіп түскен күнге дейін кемінде күнтізбелік бір жыл өткен 

әділет органдарында тіркелген және/немесе хабарланған күні; 

3) Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген индустриялық-

инновациялық қызмет субъектілеріне жатпайтын; 

4) өтінім берілген күнге салықтар, міндетті зейнетақы жарналары, 

міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары және әлеуметтік аударымдар 

бойынша берешегі жоқ (төлеу мерзімі «Салық және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне 

сәйкес кейінге қалдырылған жағдайларды қоспағанда). 

2 қадам 

Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша орындаушының 

(контрагент, қызметтерді жеткізуші) қызметтер көрсету (жұмыстарды 

орындау) қорытындылары бойынша өтініш берушінің Есебін толтыру 

(Нұсқаулықтың 2-қосымшасындағы Есеп үлгісі).  

3 қадам 

 Құжаттардың негізгі пакетін дайындау: 

1) барлық қосымшалары мен толықтырулары бар өтініш беруші мен 

орындаушы арасындағы қызметтер көрсетуге арналған шарттың көшірмесі; 

2) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

ресімделген орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісінің 

(актілерінің) көшірмесі (егер орындаушы (контрагент, қызметтерді 

жеткізуші) ҚР резиденті болса) (Нұсқаулықтың 3-қосымшасындағы Актінің 

үлгісі); 

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

ресімделген шот-фактуралардың көшірмесі (егер орындаушы ҚР резиденті 

болса) (Нұсқаулықтың 4-қосымшасындағы Шот-фактураның үлгісі). 

Егер орындаушы (контрагент, қызметтерді жеткізуші) ҚР 

бейрезиденті болса, онда шот-фактуралардың орнына орындалған жұмыстар 

Актісі және орындаушының тіркелгенін растайтын құжат (Куәлік, 

Анықтама) ұсынылады. 

4) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

ресімделген төлем құжаттарының көшірмесі қоса беріледі. 



Ескерту: 

Егер төлем құжатында төлемге арналған шоттар, инвойстар, салыстыру 

актілері және өзге де құжаттар көрсетілген жағдайда қоса беру қажет. 

5) Басым тауарлар тізбесіне енгізілген өнім өндірісін растайтын, 

өтелетін кезеңге қолданылатын құжаттардың көшірмелері (СТ-KZ 

сертификаты, ЕАЭО сәйкестік сертификаты, ЕАЭО сәйкестік туралы 

декларациясы, индустриялық сертификат). 

3.1 қадам 

Шығындардың келесі түрлері бойынша қосымша құжаттар 

пакетін дайындау: 

 

- техперсоналдың оқуына, тағылымдамасына кеткен шығындар 

бойынша: 

 1) оқуға жіберу туралы бұйрықтың көшірмесі; 

2) сертификаттың көшірмесі (егер Шартта көрсетілсе); 

3) бір рет барып-қайту жолақысы үшін құжаттардың көшірмелері (бар 

болса) (төлем құжаты, билет, отырғызу талоны, чек); 

4) қызметкердің тұрғаны үшін құжаттардың көшірмелері (болған 

жағдайда) (төлем құжаты, орындалған жұмыстар Актісі, шот-фактура, 

төлем шоты, тұрғын үйді жалдау туралы шарт және басқалар).  

 

- сандық технологияларды енгізу шығындары бойынша: 

- автоматтандырылған басқару жүйелерін әзірлеу және/немесе 

енгізу шығындары бойынша өтініш беруші қосымша ұсынады: 

1) әзірленген цифрлық стратегияның көшірмесі; 

- лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу 

шығындары бойынша өтініш беруші қосымша келесі құжаттарды 

ұсынады: 

1) әзірленген цифрлық стратегияның көшірмесі; 

2) лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді сатып алу 

шартының көшірмесі; 

3) лицензияланған бағдарламалық қамтамасыз етуді қабылдау-беруді 

растайтын бастапқы есепке алу құжаттарының (қабылдау-беру актісі) 

көшірмелері қоса беріледі. 

 

- Жабдықтың шеф-монтажы бойынша шығындар бойынша: 

 1) жабдықты жеткізу шартының көшірмесі немесе дайындаушы-

кәсіпорынды растайтын құжат. 

 

- Жабдықтарды монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары және 

техникалық қызмет көрсету, тәжірибелік үлгілерді дайындау жөніндегі 

шығындар бойынша: 

1) жабдықты/тәжірибелік үлгіні қабылдау-беруді растайтын бастапқы 

есепке алу құжаттарының көшірмелері (қабылдап алу-беру актісі, қорларды 

басқа жаққа беруге арналған жүкқұжат немесе т. б.); 



2) жабдықты пайдалану жөніндегі нұсқаулықты/басшылыққа алу, 

жабдықты дайындау күні туралы ақпаратты, өндіруші зауыт жабдығының 

сәйкестендіру нөмірін, жабдықтың негізгі техникалық сипаттамалары мен 

параметрлерін, жабдық құрамының ерекшелігін қамтитын техникалық 

құжаттаманың көшірмесін (бар болса, техникалық паспорт) қоса береді; 

3) жабдықтың/тәжірибелік үлгінің суреттері 

3.2 қадам 

Жаңа өндірістерді құру және/немесе өтініш берушінің 

қолданыстағы өндірісін жаңғырту мақсатында тартылған шетелдік 

қызметкерге жұмсалатын шығындар бойынша құжаттардың негізгі 

пакетін дайындау: 

1) еңбек шартының көшірмесі; 

2) шетелдік жұмыскердің шарт бойынша еңбегіне ақы төленгенін 

растайтын құжаттардың көшірмелері, заңнамада белгіленген тәртіппен 

ресімделген төлем құжаттары, есеп айырысу ведомостары, төлем 

ведомостары, ережелер, бұйрықтар және басқалары; 

3) шетелдік жұмыскердің білімі мен жұмыс тәжірибесін растайтын 

құжаттардың көшірмелері (диплом, еңбек кітапшасы, жұмыс орнынан 

анықтама және басқалар). 

Бұл ретте шетелдік жұмыскердің еңбек шартын жасасу кезінде 

техникалық және кәсіптік немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі және 

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде көрсетілетін қызметтер 

саласында кемінде бес жыл жұмыс тәжірибесі болуға тиіс. 

1) бір рет бару және кері қайту үшін құжаттардың көшірмелері (төлем 

құжаты, билет, отырғызу талоны, чек). 

2) өндірісті жаңғыртуға арналған жобаның бизнес-жоспарының 

көшірмесі; 

3) жаңа өндірістер құруға арналған жобаның техникалық-

экономикалық негіздемесінің көшірмесі  

3.3 қадам 

Өнімді (қызметтерді) жылжыту мақсатында өтеулі қызмет көрсету 

шарты бойынша тартылған шетелдік қызметкерге жұмсалатын 

шығындар бойынша құжаттардың негізгі пакетін дайындау: 

1) өтеулі қызмет көрсету шартының көшірмесі; 

2) тартылған шетелдік қызметкер көрсеткен төлем құжаттарының, 

актісінің (актілерінің) көшірмелері; 

3) шетелдік жұмыскердің білімі мен жұмыс тәжірибесін растайтын 

құжаттардың көшірмелері (диплом, еңбек кітапшасы, жұмыс орнынан 

анықтама және басқалар). 

Бұл ретте шетелдік жұмыскердің еңбек шартын жасасу кезінде 

техникалық және кәсіптік немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білімі және 

Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерде көрсетілетін қызметтер 

саласында кемінде бес жыл жұмыс тәжірибесі болуға тиіс. 

4) бір рет бару және кері қайту үшін құжаттардың көшірмелері (төлем 

құжаты, билет, отырғызу талоны, чек). 



4 қадам 

Порталда өтінімге бірінші басшы немесе оның міндетін атқарушы 

тұлға (бірінші басшының міндеттерін орындау туралы растайтын құжат 

болған кезде) немесе дара кәсіпкер немесе олар уәкілеттік берген тұлға 

(сенімхат болған кезде) немесе жеке тұлға электрондық цифрлық 

қолтаңбамен қол қоюы тиіс. 

 

 Өтінім және оған қоса берілетін құжаттар мемлекеттік 

және/немесе орыс тілдерінде ресімделеді. Құжаттың көшірмесі шет 

тілінде ұсынылған жағдайда, оның мемлекеттік және/немесе орыс 

тілдеріндегі аудармасын ұсыну қажет. 

 

 Өтініш беруші ұсынылған құжаттардың, ақпараттың, бастапқы 

деректердің, есептердің, негіздемелердің толықтығы мен анықтығын 

қамтамасыз етеді. 
  

Анықтама: 
Жауапты орындаушы 2 (екі) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың 

толықтығын тексереді және ұсынылған құжаттардың толық болмау немесе 

мемлекеттік қызметті ұсыну үшін қажетті мәліметтердің болмау фактісі анықталған 

жағдайда көрсетілетін қызметті алушыға ұсынылған құжаттардың қандай 

талаптарға сәйкес келмейтінін және мемлекеттік қызметті көрсету тоқтатыла 

тұрған кезеңге сәйкес келтіру мерзімін көрсете отырып, хабарлама жібереді. 

Хабарламада көрсетілген құжаттарды сәйкес келтіру мерзімі 2 (екі) жұмыс күнін 

құрайды. 

Егер хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде көрсетілетін 

қызметті алушы құжаттарды талаптарға сәйкес келтірмеген жағдайда, көрсетілетін 

қызметті беруші көрсетілетін қызметті беруші басшысының не оны алмастыратын 

адамның электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған электрондық құжат нысанында 

портал арқылы одан әрі қараудан бас тартуды өтініш берушінің жеке кабинетіне 

жібереді. 

Көрсетілетін қызметті беруші өтінімді және оған қоса берілетін құжаттарды 

толық тексергеннен кейін тоғыз жұмыс күні ішінде олардың осы Қағидалардың 

белгіленген талаптарына сәйкестігін тексеруді жүзеге асырады және мемлекеттік 

қызмет көрсетудің мүмкіндігі немесе мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды. 

Мемлекеттік қызмет көрсетудің мүмкін еместігі туралы негіздемелер анықталған 

кезде көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушыға алдын ала шешім 

бойынша позициясын білдіру мүмкіндігі үшін мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту 

туралы алдын ала шешім, сондай-ақ тыңдауды өткізу уақыты мен орны (тәсілі) туралы 

хабарлайды. 

Тыңдау туралы хабарлама мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі аяқталғанға дейін 

кемінде 5 (бес) жұмыс күні бұрын жіберіледі. Тыңдау хабардар етілген күннен бастап 2 

(екі) жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі. 

Көрсетілетін қызметті берушінің жауапты орындаушысы осы Қағидаларға 6-

қосымшаға сәйкес нысан бойынша мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін немесе 

көрсетілетін қызметті берушінің басшысы не оны алмастыратын адам қол қойған 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген жағдайларда және негіздер 

бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден жазбаша бас тартуды ресімдейді. 

 



 

1 қосымша 

 

ӨТІНІМДІ ТОЛТЫРУ ҮЛГІСІ 

 

Өнеркәсіптік-инновациялық қызмет 

субъектілерінің еңбек өнімділігін 

арттыруға бағытталған өнеркәсіпті 

мемлекеттік ынталандыру 

шараларын беру қағидаларына  

1-қосымша 

 

нысан 
 

 

Еңбек өнімділігін арттыруға бағытталған  

мемлекеттік қолдау шарасын алуға өтінім  

 

 
Кімге 

«QazIndustry қазақстандық индустрия және 

экспорт орталығы» АҚ 
 

 

 

Қолдау құралы 
Технологиялық процестерді жетілдіруге 

жұмсалған шығындарды өтеу 

Шығындар түрі Жабдықтарды монтаждау 
 

 

 
Өтініш беруші Заңды тұлға 

Атауы "ААА" ЖШС 
 

 

 
БСН (бизнес сәйкестендіру нөмірі)       ************ 
 

 

 
Бірінші басшының деректері 

 
Бірінші басшы 

  

 

Жеке тұлға 
 
Заңды мекен-жайы 

ЖСН 
 
Өңір (ел, облыс, аудан) 

750721400359 
 
Жамбыл облысы 

Тегі 
 
Елді мекен * 

Иванов 
 
Тараз қ. 

Аты 
 
Көше 

Иван 
 
даңғ. **** 

Әкесінің аты 
 
Үй 

Иванович 
 
** 

Телефон нөмірі 
 
Индекс 

8701*****55 
 
****** 

Электрондық адрес 
 
Телефоны 

ААА@mail.ru 
 
8********60 

  
Нақты мекен-жайы 

  
қ.*****, даңғылы ****** 

 

 

 
Мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

 



Нөмірі №************* 

Күні 04.11.2008 
 

 
Негізгі қызмет түрі (экономикалық қызметтің жалпы жіктеуішінің кодын көрсете 

отырып)  

 

Қызмет түрі Агроөнеркәсіптік кешен 

Қызмет түрі 10 - Тамақ өнімдерін өндіру 

ЭҚЖЖ қызметінің түрін таңдаңыз 5 белгі 
10.91.0 - Ауыл шаруашылығы жануарларына 

арналған дайын азық өндірісі 
 

 

 

Шығарылатын өнімнің атауы 
Ауыл шаруашылығы жануарларына, құстар 

мен балықтарға арналған құрама жем 

Жылына ағымдағы еңбек өнімділігі (мың 

теңге/адам және мың АҚШ доллары/адам) 

12767 мың теңге/адам, 33 мың АҚШ 

доллары/адам 

Еңбек өнімділігі жалпы қосылған құнның немесе өндірілген өнім көлемінің (аралық 

тұтыну бойынша деректер болмаған кезде) жұмыспен қамтылғандар санына 

арақатынасы ретінде есептеледі. 
 

 

 

Банк деректемелері 

ЖСК (теңгемен шот) KZ44914142203KZ000AR 

БАНК * «СБЕРБАНК» АҚ ЕБ 

БИК * SABRKZKA 

КБу * 17 
 

 

 
Орындаушы Жеке кәсіпкер/ЖШС 

 
Резидент 

 

 

 

Атауы 

ЖК / ЖШС "***********" 

ЖСН (жеке сәйкестендіру нөмірі) 
 

 

 
************* 

 

 

Өтініш беруші мемлекеттік және/немесе 

салалық бағдарламалардың қатысушысы 

болып табыла ма 

Иә  

Мемлекеттік қолдау шараларын алған жылы, 

қандай Бағдарламалар шеңберінде және 

қандай шаралар алды (мысалы, 2019 жыл, 

еңбек өнімділігін арттыруға, кәсіпорынның 

құзыретін арттыруға бағытталған 

мемлекеттік қолдау шаралары) 

2019 жыл отандық өңделген тауарларды 

сыртқы нарықтарға жылжыту жөніндегі 

мемлекеттік қолдау шаралары (экспорт). 

 

 

 

Осы өтініммен өтініш беруші ұсынылған құжаттардың, бастапқы деректердің, есептердің, 

негіздемелердің толықтығы мен анықтығы үшін жауапкершілікті өзіне алады 

Жалған ақпарат ұсынған жағдайда өтініш беруші Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жауапкершілікке тартылады. 

Өтініш беруші сұратылып отырған құрал (дар) шеңберінде келтірілген іс-шаралар 

бойынша шығындар Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген мемлекеттік 

қолдаудың өзге де шаралары шеңберінде республикалық және/немесе жергілікті 

бюджеттер қаражаты есебінен қаржыландырылмағанын растайды. 
 

 

 

Мемлекеттік қолдау шараларын алуға өтінімді толтырған байланыс тұлғасы 

Тегі Петров 

Аты Петр 

Әкесінің аты Петрович 

Лауазымы заңгер 

Жұмыс телефонының нөмірі 8********** 

Ұялы телефон нөмірі 8********** 

 



Электрондық адрес ААА@mail.ru 
 

 

Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша орындаушының қызметтер көрсету 

(жұмыстарды орындау) қорытындылары бойынша өтініш берушінің есебі 

2-Қосымша (Есеп).pdf 
 

 

 

Төлеуге жұмсалған шығындары оларды өтеу үшін өтінімге енгізілген қызметтер көрсетуге 

(жұмыстарды орындауға) арналған шарттың, сондай-ақ (бар болса) осындай шартқа 

барлық қосымшалардың және/немесе толықтырулардың көшірмесі, келісімдер 

Шарт № *** 

Шарт № *** 
 

 

 

Өтелетін шығындар бойынша орындаушы көрсеткен қызметтер (орындаған жұмыстар) 

актісінің (актілерінің)  

№ Шартқа ОЖА *** 

№ Шартқа ОЖА *** 
 

 

 

Өтелетін шығындар бойынша орындаушы көрсеткен қызметтердің (орындаған 

жұмыстардың) жалпы сомасына 

№ шартқа шот-фактуралар *** 

№ шартқа шот-фактуралар *** 
 

 

 

Өтелетін шығындар бойынша орындаушы көрсеткен қызметтердің (орындаған 

жұмыстардың) жалпы сомасына жасалған төлем құжаттарының көшірмелері 

№ *** шартқа төлем құжаттары 

№ *** шартқа төлем құжаттары 

Жабдықты қабылдау-тапсыру актісі.pdf 

Жабдықтың техникалық паспорты.pdf 

Жабдықтың фотосуреттері.jpg 

 

 

Тегі, Аты, 

Әкесінің 

аты 

Лауазымы Күні Іс-Қимыл 
Іс-қимыл 

нәтижесі 
Пікір 

Қол қою 

түрі 

Иванов И.И. Клиент 
19:10:47 

03.07.20 
Қолы  Қол қойылды  ЭЦҚ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-қосымша 

 

ЕСЕПТІ ТОЛТЫРУ ҮЛГІСІ (СТП-монтаждау 
және іске қосу-жөндеу жұмыстарының шығындары 

бойынша) 

 

Өнеркәсіптік-инновациялық қызмет 

субъектілерінің еңбек өнімділігін 

арттыруға бағытталған өнеркәсіпті 

мемлекеттік ынталандыру 

шараларын беру қағидаларына  

2-қосымша 

нысан 

 

«ААА» ЖШС орындаушы көрсететін қызметтердің (жұмыстарды 

орындаудың) қорытындысы бойынша есебі 

(өтініш беруші бланкіде толтырады (болған жағдайда) 

 

1. Өтініш беруші мен Орындаушының атауы, Орындаушының 

байланыс деректері (нақты мекенжайы, телефоны) 

Өтініш берушінің атауы: «ААА» ЖШС 

Орындаушының атауы: «БББ» ЖШС 

Орындаушының байланыс деректері: Алматы қаласы, Зенков көшесі, 5, тел. 8 

(7273) 75-16-84 

 

2. Өтініш берушінің экономиканың басым секторындағы 

қызметінің қысқаша сипаттамасы 

«ААА» ЖШС тамақ өнімдерін, атап айтқанда ұннан жасалған 

кондитерлік өнімдерді өндіру бойынша қызметті жүзеге асырады. 

Желінің өндірістік қуаты айына 200 тонна дайын өнімді құрайды. 

Бүгінгі күні қаптама түрлері бойынша өнім ассортименті 27 атаудан тұрады, 

персонал саны 45 адамды құрайды. 

«ААА» ЖШС акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) 

елу және одан да көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке, 

ұлттық басқарушы холдингке, ұлттық холдингке, ұлттық компанияға 

(әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорацияны, сондай-ақ мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған кәсіпкерлерді қоспағанда) 

тиесілі индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне жатпайды.  

 



3. Көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) шартының 

немесе еңбек шартының атауы, күні және сомасы 

17.08.2018 ж. №17/08/18-Д шарты жалпы сомасы 150 000 000 теңге, 

оның ішінде жабдықты монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарының 

құны 13 000 000 теңгені құрайды.  

 

4. Көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) немесе 

еңбектің қажеттілігін сипаттау 

Қазақстан Республикасында кондитерлік өнеркәсіп өте сұранысқа ие 

және барынша экспортталатын болып табылады. Жүргізілген талдау 

нәтижесінде жылтыратылған вафли өндіру бойынша сұраныс анықталды. 

Осыған байланысты, біз шығаратын өнімдердің ассортиментін кеңейту 

идеясы пайда болды. 

17.08.2018 ж. №17/08/18-Д жасалған шарт негізінде «БББ» ЖШС-мен 

глазурленген вафли өндіру бойынша жабдық сатып алынды, оған сәйкес 

жабдықты монтаждау және іске қосу-баптау бойынша жұмыстар орындалды. 

Жаңа жабдықты іске қосу кәсіпорында кемінде 12-14 жұмыс орнын, 

шығарылатын өнімге сұранысты, демек кәсіпорынның табысын 10-15%-ға 

ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

 

5. Көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) немесе 

еңбектің нәтижелері (күтілетін нәтиже) 

 

Жабдықты монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын жүзеге 

асырудың қол жеткізілген нәтижелері: 

- шоколадпен жабылған вафляларға сұранысты арттыру және дәмін 

37%-ға арттыру, бұл еңбек өнімділігінің, кәсіпорын жұмыскерлерінің 

штаттық санының, сондай-ақ қызметкерлердің жалақысының ұлғаюына алып 

келді. 

- вафлидің 15-ке жуық түрін шығару, бұл кемінде 13 жұмыс орнын 

құруға мүмкіндік берді; 

- жабдықтың өндірістік қуаты тәулігіне кемінде 20 тоннаны құрайды; 

- өнімді ішкі және сыртқы нарықтарда өткізу; 

- кәсіпорын табысын 12%-ға ұлғайту. 

 

 

Фото: 



  
 

 

«ААА» ЖШС басшысы 

(міндетін атқарушы тұлға (болған жағдайда 

растайтын құжаттың көшірмесі), жеке кәсіпкер немесе уәкілетті тұлға 

(сенімхат болған кезде) немесе жеке тұлға 

 

____________                                  Иванов Иван Иванович 

       (қолы)                                       (тегі, аты, әкесінің аты) 

 

 

Мөр орны (бар болса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕСЕПТІ ТОЛТЫРУ ҮЛГІСІ (ПЭОП-Кайдзенді 
енгізу шығындары бойынша) 

 

Өнеркәсіптік-инновациялық қызмет 

субъектілерінің еңбек өнімділігін 

арттыруға бағытталған өнеркәсіпті 

мемлекеттік ынталандыру 

шараларын беру қағидаларына  

2-қосымша 

нысан 

 

«ААА» ЖШС орындаушы көрсететін қызметтердің (жұмыстарды 

орындаудың) қорытындысы бойынша есебі 

(өтініш беруші бланкіде толтырады (бар болса) 

 

1. Өтініш беруші мен Орындаушының атауы, Орындаушының 

байланыс деректері (нақты мекенжайы, телефоны) 

Өтініш берушінің атауы: «ААА» ЖШС 

Орындаушының атауы: «БББ» ЖШС 

Орындаушының байланыс деректері: Алматы қаласы, Зенков көшесі, 5, тел. 8 

(7273) 75-16-84 

 

2. Өтініш берушінің экономиканың басым секторындағы қызметінің 

қысқаша сипаттамасы  

 «ААА» ЖШС құс еті мен қызыл еттен ет және шұжық өнімдерін өндіру 

бойынша қызметті жүзеге асыратын компания болып табылады. Бүгінгі таңда 

компания өзін жоғары сапалы, дәмді, сондықтан нарықта сұранысқа ие 

өнімдердің өндірушісі ретінде көрсетті. 

Өндіріс заманауи неміс және ресейлік жабдықтарда жүзеге асырылады. 

Шығарылатын өнім - бұл шұжықтар мен жартылай фабрикаттардың 

шамамен 75 түрі, қызметкерлер саны 90 адамды құрайды. 

«ААА» ЖШС құрылтайшылары (оның ішінде қатысушылары, 

акционерлері) мемлекеттік кәсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы 

холдингтер, ұлттық компаниялар мен ұйымдар болып табылатын, 

акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да 

көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке, ұлттық басқарушы 

холдингке тиесілі индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне 

жатпайды ұлттық холдингке, ұлттық компанияға (әлеуметтік-кәсіпкерлік 

корпорацияны, сондай-ақ кәсіпкерлерді қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған), олармен үлестес тұлғалар, 



сондай-ақ меншік нысаны жеке мекеме ретінде ресімделген кәсіпкерлер және 

коммерциялық емес ұйымдар кіреді.  

 

3. Көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) шартының немесе 

еңбек шартының атауы, күні және сомасы 

01.01.2018 ж. №1/01/18 қызмет көрсету шарты қызметтердің құны 3 000 

000 теңгені құрайды. 

 

4. Көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) немесе 

еңбектің қажеттілігін сипаттау 

2017 жылы біздің компания жылдам өсу, аяқталмаған өндіріс қорларын 

төмендету, еңбек өнімділігін арттыру кезінде тұрақтылықты анықтау 

мақсатында өндіріс тиімділігін арттыру бойынша мамандарды шақыру 

туралы шешім қабылдады. 

Кайдзен үнемді өндіріс элементтерін енгізу шығарылатын өнім көлемін 

ұлғайтуға, еңбек өнімділігін арттыруға, баяу өнімділік проблемаларын 

анықтауға, жұмыскерлерді жұмысқа тиімді жүйелі көзқарасты үйретуге және 

өндіріс жұмыскерлерінің уәждемесін арттыруға мүмкіндік береді. 

  

5. Көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) немесе 

еңбектің нәтижелері (күтілетін нәтиже) 

 

Талдау барысында компанияның күшті және әлсіз жақтары анықталды. 

Кайдзенді енгізу нәтижесінде компанияның имиджін жақсарту және 

өнімділігін арттыру үшін әлсіз жақтары азайтылды. Компания қызметкерлері 

білім, білік және дағдыға ие болды, демек, өндірістің тұрақтылығы мен 

жүйелілігін сақтай отырып, еңбек өнімділігі 20%-ға артты. 

Сондай-ақ, әлсіз жақтардың бірі буып-түю жабдығы, термоөңдеуге 

арналған жабдық болды. Осыған байланысты қосымша жабдықтар сатып алу 

ұсынылды, бұл компанияға 13 000 тонна жобалық өндірістік қуатқа шығуға 

мүмкіндік береді. 

Қорытынды: қолда бар және жоспарланған жабдықтарды, ресурстарды 

пайдалана отырып, «ААА» ЖШС үшін әзірленген әдістер мен құжаттар 

процестерді оңтайландыруға, шығарылатын өнімнің сапасын жақсартуға 

мүмкіндік береді. 

 

 

 

 

Фото: 



  
 

 

«ААА» ЖШС басшысы 

(міндетін атқарушы тұлға (болған жағдайда бірінші басшының міндеттерін 

орындау туралы растайтын құжаттың көшірмесі), жеке кәсіпкер немесе 

уәкілетті тұлға (сенімхат болған кезде) немесе жеке тұлға 

 

____________                                  Иванов Иван Иванович 

       (қолы)                                       (тегі, аты, әкесінің аты) 

 

 

Мөр орны (бар болса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕСЕПТІ ТОЛТЫРУ ҮЛГІСІ (КҚ - тартылған 
шетелдік жұмыскердің шығындары бойынша)  

 

Өнеркәсіптік-инновациялық қызмет 

субъектілерінің еңбек өнімділігін 

арттыруға бағытталған өнеркәсіпті 

мемлекеттік ынталандыру 

шараларын беру қағидаларына  

2-қосымша 

 

нысан 

 

«ААА» ЖШС орындаушы көрсететін қызметтердің (жұмыстарды 

орындаудың) қорытындысы бойынша есебі 

(өтініш беруші бланкіде толтырады (болған жағдайда) 

 

1. Өтініш беруші мен Орындаушының атауы, Орындаушының 

байланыс деректері (нақты мекенжайы, телефоны) 

Өтініш берушінің атауы: «ААА» ЖШС 

Орындаушының атауы: Сергеев Сергей Сергеевич (Азамат – РФ) 

Орындаушының байланыс деректері: Алматы қаласы, Зенков көшесі, 5, тел. 8 

(7273) 75-16-84 

 

2. Өтініш берушінің экономиканың басым секторындағы қызметінің 

қысқаша сипаттамасы 

«ААА» ЖШС жоғары сапалы өнеркәсіптік металл прокатын өндіретін 

еліміздің жетекші компанияларының бірі. Көлемі жылына 470 мың тонна 

ұсақ сұрыпты прокат (болат арматура) шығаратын зауыт. Арматура - бұл 

темірбетон конструкцияларын нығайту үшін қолданылатын металл өнімі. 

«ААА» ЖШС құрылтайшылары (оның ішінде қатысушылары, 

акционерлері) мемлекеттік кәсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы 

холдингтер, ұлттық компаниялар мен ұйымдар болып табылатын, 

акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да 

көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке, ұлттық басқарушы 

холдингке тиесілі индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне 

жатпайды ұлттық холдингке, ұлттық компанияға (әлеуметтік-кәсіпкерлік 

корпорацияны, сондай-ақ кәсіпкерлерді қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған), олармен үлестес тұлғалар, 

сондай-ақ меншік нысаны жеке мекеме ретінде ресімделген кәсіпкерлер және 

коммерциялық емес ұйымдар кіреді.  

 



3. Көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) шартының немесе 

еңбек шартының атауы, күні және сомасы 

Сергеев Сергей Сергеевичпен жасалған 01.01.2017 жылғы № 11/77 

еңбек шарты. Еңбек шартына сәйкес көрсетілген қызмет сомасы 9 550 000 

теңгені құрайды. 

 

4. Көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) немесе 

еңбектің қажеттілігін сипаттау 

Шетелдік жұмыскерді тарту қажеттілігі шығарылатын өнім желісін 

кеңейту болып табылады. 

С. С. Сергеев 27 және 29 калибрлі шеңбер өнімдерін өндіру 

технологиясын әзірледі. Әзірленген технология негізінде 27 және 29 калибрлі 

шеңбердің прототипі жасалды. Дайын өнімнің механикалық қасиеттеріне 

кірістілік шегі, уақыт кедергісі және салыстырмалы ұзаруы үшін жасалған 

талдау ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 535-2005 толық сәйкестігін көрсетті. 

  

5. Көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) немесе 

еңбектің нәтижелері (күтілетін нәтиже) 

Сынақ зертханасының қорытындысы бойынша 27 және 29 калибрлі 

шеңбер кәсіпорынның сортаментіне кірді. 2018 жылы сәйкесінше 205т және 

185т көлемінде жаңа өнімнің алғашқы партиясы шығарылды. 

Өнімнің осы түрін шығару компанияға 225 млн. теңге көлемінде 

қосымша түсім тартуға мүмкіндік берді, кәсіпорынның шығаратын өнімінің 

сұрыптамасын кеңейтті, нарықтағы позициясын нығайтты. 

 

 

 

Фото: 

            
 

 

«ААА» ЖШС басшысы 

(міндетін атқарушы тұлға (болған жағдайда бірінші басшының міндеттерін 

орындау туралы растайтын құжаттың көшірмесі), жеке кәсіпкер немесе 

уәкілетті тұлға (сенімхат болған кезде) немесе жеке тұлға 



 

____________                                  Иванов Иван Иванович 

       (қолы)                                       (тегі, аты, әкесінің аты) 

 

 

Мөр орны (бар болса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕСЕПТІ ТОЛТЫРУ ҮЛГІСІ (ӨК – персоналды 
оқытуға кеткен шығындар бойынша) 

 

Еңбек өнімділігін арттыруға және 

аумақтық кластерлерді дамытуға 

бағытталған индустриялық-

инновациялық қызмет 

субъектілеріне мемлекеттік қолдау 

көрсету қағидаларына  

3-қосымша 

 

нысан 

 

«ААА» ЖШС орындаушы көрсететін қызметтердің (жұмыстарды 

орындаудың) қорытындысы бойынша есебі 

(өтініш беруші бланкіде толтырады (бар болса) 

 

1. Өтініш беруші мен Орындаушының атауы, Орындаушының 

байланыс деректері (нақты мекенжайы, телефоны) 

Өтініш берушінің атауы: «ААА» ЖШС 

Орындаушының атауы: «БББ» ЖШС 

Орындаушының байланыс деректері: Алматы қаласы, Зенков көшесі, 5, тел. 8 

(7273) 75-16-84 

 

2. Өтініш берушінің экономиканың басым секторындағы қызметінің 

қысқаша сипаттамасы 

«ААА» ЖШС қызметінің негізгі түрлері мұнай, газ өңдеу, мұнай 

өнімдерін сақтау және сату болып табылады. 

Бүгінгі күні зауыттың жобалық қуаты жылына 25 мың тонна метил-

трет-бутил эфирін (МТБЭ) және 50 мың тонна полипропиленді құрайды. 

Кәсіпорын жабық өндіріс принципі бойынша жұмыс істейді. 

«ААА» ЖШС құрылтайшылары (оның ішінде қатысушылары, 

акционерлері) мемлекеттік кәсіпорындар/мекемелер, ұлттық басқарушы 

холдингтер, ұлттық компаниялар мен ұйымдар болып табылатын, 

акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан да 

көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке, ұлттық басқарушы 

холдингке тиесілі индустриялық-инновациялық қызмет субъектілеріне 

жатпайды ұлттық холдингке, ұлттық компанияға (әлеуметтік-кәсіпкерлік 

корпорацияны, сондай-ақ кәсіпкерлерді қоспағанда, мемлекеттік-жекешелік 

әріптестік туралы шарт шеңберінде құрылған), олармен үлестес тұлғалар, 



сондай-ақ меншік нысаны жеке мекеме ретінде ресімделген кәсіпкерлер және 

коммерциялық емес ұйымдар кіреді. 

 

3. Көрсетілген қызметтер (орындалған жұмыстар) шартының немесе 

еңбек шартының атауы, күні және сомасы 

01.01.2017 ж. № 2017/01 шарт оқыту бойынша қызметтердің жалпы 

құны 3 000 000 теңгені құрайды. 

 

4. Көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) немесе 

еңбектің қажеттілігін сипаттау 

«ААА» ЖШС қызметкерлерін оқытудың мақсаты: 

1) технологиялық режимді жүргізу және катализаторлық кешеннің 

мөлшерлерін іріктеу бойынша дағдыларды жетілдіру; 

2) технологиялық режимдегі ақаулар мен ауытқуларды жедел жою 

дағдыларын жетілдіру; 

3) пропан-пропилен фракциясын газ фракциялау әдістерін және 

пропиленді полимерлеу процестерін зерделеу; 

4) қосалқы өндірісті, оның ішінде айналымдағы сумен жабдықтау 

блогын және айналымдағы су температурасының өндірілетін өнімнің 

шығуына әсерін зерделеу; 

5) қондырғыдағы жаңа енгізілген жабдықпен танысу, оның мақсаты 

мен сипаттамалары және өндірісті жаңғыртудың одан арғы жолдары 

көзделуге тиіс; 

6) жылу алмастырғыштардың құбыр кеңістігінің ластануымен 

проблемаларды шешу. 

  

5. Көрсетілген қызметтердің (орындалған жұмыстардың) немесе 

еңбектің нәтижелері (күтілетін нәтиже) 

«ААА» ЖШС қызметкерлерін оқыту нәтижесінде келесі көрсеткіштер 

алынды: 

1) жұмысшылар мен инженерлік-техникалық қызметкерлер арасында 

кәсіби тәжірибе алу және оны одан әрі компанияның игілігі үшін практикада 

қолдану; 

2) технологиялық режимді жүргізу үшін катализаторлық кешеннің 

дозаларын тиімді іріктеу білімдері алынды; 

3) техникалық ақауларды, технологиялық режимнің ауытқуларын 

уақтылы жою және зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсету игерілді; 

4) айналымдағы су температурасының қондырғы мен өнім шығару 

өнімділігіне әсері белгіленген; 

5) полипропилен өндірісін тәулігіне 120 тоннадан 140 тоннаға дейін 

ұлғайту. 

 



 

«ААА» ЖШС басшысы 

(міндетін атқарушы тұлға (болған жағдайда бірінші басшының міндеттерін 

орындау туралы растайтын құжаттың көшірмесі), жеке кәсіпкер немесе 

уәкілетті тұлға (сенімхат болған кезде) немесе жеке тұлға 

 

____________                                  Иванов Иван Иванович 

       (қолы)                                       (тегі, аты, әкесінің аты) 

 

 

Мөр орны (бар болса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 қосымша 

АКТІНІ ТОЛТЫРУ ҮЛГІСІ 

                                       
Қазақстан Республикасы 

                                       
Қаржы министрінің 

                                       
2012 жылғы 20 желтоқсандағы 

                                       
№ 562 бұйрығына 50-қосымша 

                                                  

            

 

                                  
Р-1 нысан 

 

             
                                            

ИЖСН/БСН 
  Тапсырыс беруші «ААА»  ЖШС, Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қ., Ленин к-сі, 555 үй, тел.: 8 (7172) 11-11-11 

      

123456789123 

 

   

толық атауы, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер 

             Орындаушы «БББ» ЖШС, ҚР, Нұр-сұлтан қ., Пушкин к-сі, 777 үй, тел.: 8 (7172) 22-22-22 

      

987654321321 

    

толық атауы, мекенжайы, байланыс құралдары туралы деректер 

             
Шарт (келісімшарт) 17.08.2018 ж. * №17/08/18-Д шарт 

            
Құжат нөмірі Жасалған күні 

                                          
ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТАРДЫҢ (КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІҢ) АКТІСІ 

        

1 * 01.10.2018 * 

                                                 

Реттік нөмірі 

Жұмыстардың 
(қызметтердің)атауы 

(техникалық ерекшелікке, 
тапсырмаға, жұмыстарды 
(көрсетілетін қызметтерді) 
орындау кестесіне сәйкес 

олардың кіші түрлері бөлінісінде, 
олар болған кезде) 

Жұмыстарды 
орындау күні 

(қызмет көрсету) 

Ғылыми зерттеулер, 
маркетингтік, 

консультациялық 
және өзге де 

қызметтер туралы 
есеп туралы 

мәліметтер (күні, 
нөмірі, беттер саны) 
(олар болған кезде) 

Өлшем бірлігі 
Орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) 

саны бірлік бағасы құны 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Жабдықты монтаждау және 
іске қосу-жөндеу 

жұмыстары *     дана 

1 13 000 000,00 13 000 000,00 * 

                              

Барл
ығы   х 

13 000 000,00 

                                                 Тапсырыс берушіден алынған қорларды пайдалану туралы 
мәліметтер   

                

атауы, саны, құны 

Қосымша: Құжаттама тізбесі, оның ішінде маркетингтік, ғылыми зерттеулер, консультациялық және өзге де қызметтер туралы есеп (олар болған кезде міндетті) 

      

    
  парақ 

                                         

                                                 
Тапсырды (Орындаушы) Директор* / 

     
/ Сергеев С.С.* 

  

Қабылдады 
(Тапсырыс беруші) Директор* 

 
/ 

     
/ Иванов И.И.* 

  

     
лауазымы 

 
қолы 

 

қолтаңбаның толық 
жазылуы 

       
лауазымы 

 
қолы 

 
қолтаңбаның толық жазылуы 

                                

Жұмыстарға (қызметтерге) қол 

қою(қабылдау)күні   

М.О. 
                         

М.О
                    



. 

 

Ескерту: 

* - толтыру үшін міндетті жол. 

 

 



4-қосымша 

 

ШОТ-ФАКТУРАНЫ ТОЛТЫРУ ҮЛГІСІ 

 
2018 жылғы 1 қазандағы № 1 шот-фактура 

    

Жеткізуші: "БББ" ЖШС *   

БСН және оның мекенжайы: 987654321321 Мекенжайы: ҚР, Нұр-сұлтан қ., Пушкин к-сі, 777   

Жеткізушінің есеп шоты: KZ123456789123456789 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ банкінде, БСК HSBKKZKX   

Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізуге арналған шарт (келісімшарт): 17.08.2018 ж. №17/08/18-Д шарт. *   

Шарт (келісімшарт) бойынша ақы төлеу талаптары: қолма-қол ақшасыз есеп айырысу   

Жеткізілетін тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) межелі пункті: Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қ., Ленин к-сі, 555 
 мемлекет, өңір, облыс, қала, аудан   

Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) жеткізу сенімхат бойынша жүзеге асырылды: сенімхатсыз   

Жөнелту тәсілі: өздігінен алып кету   

Тауар-көлік жүкқұжаты: 01.10.2018 ж. № 1 орындалған жұмыстар актісі.   

Жүк жөнелтуші: 987654321321, "БББ"ЖШС 
 (БСН, атауы және мекенжайы)   

Жүк алушы: 123456789123, "ААА" ЖШС, Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қаласы, Ленин көшесі, 555-үй 
 (БСН, атауы және мекенжайы)   

Сатып алушы: "ААА"ЖШС *   

Сатып алушының БСН және мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Нұр-сұлтан қ., Ленин к-сі, 555   

Сатып алушының есеп айырысу шоты: KZ987654321654987654 "Қазақстан Халық Банкі" АҚ банкінде, БСК HSBKKZKX   

           

№ 
р/с 

Тауарлардың 
(жұмыстардың, 

қызметтердің) атауы 

Өлше
м 

бірлігі 

Саны 
(көлемі) 

Бағасы 
теңге 

ҚҚС-сыз 
тауарлардың 

(жұмыстардың, 
қызметтердің) 

құны 

ҚҚС 
Барлығы сату 

құны 

Акциз 

Ставк
а 

Сомас
ы 

Ставк
а 

Сомас
ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Жабдықты 
монтаждау және 
іске қосу-жөндеу 

жұмыстары * 

дана 1 13 000 000,00 13 000 000,00 ҚҚС-сыз   13 000 000,00     

Шот бойынша барлығы: 13 000 000,00     

13 000 000,00 

*     

           
Директор: Сергеев С.С. * 

  
Берген (жеткізушінің жауапты тұлғасы) 

  

 

 
 

 

Директор* 

(Т. А. Ә., қолы)  

 

(лауазымы) 

Ұйымның бас бухгалтері: Смирнова А.А. * 

     
  

  
(Т. А. Ә., қолы) 

  

(Т. А. Ә., қолы) 

Ескерту: басып шығарусыз шынымен емес. Түпнұсқа (бірінші дана) - сатып алушыға. Көшірмесі (екінші данасы) - жеткізушіге беріледі. 

 

 

Ескерту: 

* - толтыру үшін міндетті жол. 

МО 


