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1. Жалпы ережелер

1. Осы «Марат Оспанов атындағы Батые Қазақстан медицина университеті» 
коммерциялық емес акционерлік қоғамының (бұдан эрі -  Қоғам) мүлкін есептен 
шығару/беру және өткізу тэртібі туралы нұсқаулығы (бүдан эрі -  Нұсқаулық) 
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңына, «Бастапқы есеп құжаттарының нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 562 
бүйрығына, Қаржылық Есептіліктің Халықаралық стандарттарына, Қоғамның 
Жарғысына және Есеп саясатына (бұдан эрі -  Есеп саясаты) сәйкес эзірленді.

2. ЕІұсқаулык физикалық және моральдық тозу салдарынан, табиғи зілзала 
және апаттар нәтижесінде, сондай-ақ, Есеп саясатымен жэне осы Еіүсқаулықпен 
белгіленген басқа негіздер бойынша жарамсыздыққа келген Қоғамның мүлкін 
есептен шығару/беру жэне өткізу тэртібін айқындайды.

3. Нұсқаулықта келесідей терминдер және анықтамалар пайдаланылады:
1) Мүлік -  Қоғамның меншігінде орналасқан, Қоғамның негізгі 

құралдарын, материалдық емес активтерін қамтитын үзақ мерзімді активтері;
2) Жою -  тозуы нәтижесінде кейінгі пайдалануға жарамсыздыққа келген 

мүлікті немесе пайдаланылуы мен жөнделуі экономикалық түрғыдан мақсатқа 
сэйкес емес және/немесе мүмкін емес объектілерді жою немесе бөлшектеу (бүзу, 
ажырату) процесі;

3) Өткізу объектісі -  Қоғамның өткізуге жататын мүлкі;
4) Сауда-саттық -  Өткізу объектілерін өткізудің түрі, тауар биржасындағы 

аукцион түрінде өткізіледі;
5) Сауда-саттықтың ағылшын әдісі -  бастапқы бага алдын ала 

жарияланған қадаммен жоғарылайтын сауда-саттық әдісі;
6) Сауда-саттықтың голланд әдісі -  бастапқы баға алдын ала жарияланған 

қадаммен төмендейтін сауда-саттық әдісі;
7 ) Жалғыз акционер -  Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 

министрлігі;
8) Бастамашы -  Қоғамның құрылымдық бөлімшесі;
9) Комиссия -  Қоғамның мүлкін комиссия мүлкін есептен шығару/беру, 

өткізу жөніндегі комиссия;
10) Минималды баға -  Комиссиямен айқындалатын, Өткізу объектісінің 

сатылуы мүмкін ең томен бағасы;
11) Старттық баға -  әрбір Өткізу объектісі бойынша сауда-саттық 

басталатын баға;
12) Бастапқы баға -  тәуелсіз бағалаушының қорытындысы негізінде 

алынған баға;
13) Сату бағасы -  сауда-саттық нәтижесінде орнатылған, Өткізу 

объектісінің түпкілікті бағасы;
14) Жеңімпаз -  аукционда Өткізу объектісі үшін ең жоғары бағаны үсынған 

немесе комиссияның қорытындысы бойынша ең жақсы шарттарды ұсынған 
сауда-саттықтың Қатысушысы;

15) Сатып алушы -  Қоғаммен сатып алу-сат; ртын жасағ

2. Терминдер және анықтамалар



Қолданылатын, алайда осы Нұсқаулықта айқындалмаған басқа терминдер 
мен анықтамалар Қазақстан Республикасының заңнамасында, Қоғамның 
Жарғысында және басқа ішкі құжаттарында пайдаланылатын мағынасында 
пайдаланылады.

3. Мүлікті есептен шығару/беру және өткізу жөніндегі комиссияның
құрамы жэне қүру тәртібі

4. Қоғамның Басқарма Төрағасы -  Ректорының немесе оны алмастыратын 
және/немесе қол қоюға уәкілеттендірілген тұлғаның бұйрығымен Қоғамның 
теңгерімінде орналасқан Мүлікті есептен шығару/беру жэне өткізу жөніндегі 
комиссия (бұдан әрі - Комиссия) құрылады.

5. Комиссияның құрамына:
1) Жетекшілік ететін бағыт жөніндегі проректор, Басқарма мүшесі;
2) Атқарушы директор, Басқарма мүшесі
3) Экономика және жоспарлау департаментінің басшысы;
4) Бас бухгалтер;
5) Заң бөлімінің басшысы;
6) Қоғамның құрылымдық бөлімшесінің басшысы -  Бастамашы;
7) Қоғамның мүлкінің сақталуы үшін жауапкершілік жүктелген 

материалдық жауапты түлға кіреді.
6. Комиссияны Төраға басқарады. Комиссияның Төрағасы -  Қоғамның 

Басқарма Төрағасы -  Ректор немесе ол уәкілеттендірген түлға болып табылады.
7. Қоғамның Комиссиясының хатшысы болып мүлікті есепке алуды жүзеге 

асыратын Қоғамның Бухгалтериясының қызметкері тағайындалады.

4. Мүлікті есептен шығару/беру, өткізу тәртібі

8. Мүлікті есептен шығару/беру, өткізу қажеттілігі туындаған жағдайда 
Бастамашы Басқарма Төрағасы -  Ректорға Комиссияның кейінгі қарастыруы 
үшін мүлікті есептен шығаруға/беруге, өткізуге өтінімді (№1 қосымша) қоса 
ұсынумен, қызметтік жазбаны жолдайды.

9. Комиссияның қүзыреті:
1) Бастамашылардың өтінімдерін қарастырады;
2) Қажетті техникалық құжаттаманы жэне бухгалтерлік есептің мүліктің 

қүны, оның қызмет мерзімі туралы деректерін пайдалана отырып, материалдық 
жауапты түлғаның қатысуымен мүлікті тексереді;

3) Мүліктің мерзімінен бүрын істен шығуы жағдайында істен шығу үшін 
айыпты болып табылатын түлғаны анықтайды жэне Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртіпте оларды жауапкершілікке 
тарту туралы үсыныстар енгізеді;

4) Есептен шығаруға жататын мүлікті жою кезінде алынған жеке 
тораптарды, бөлшектерді, материалдарды, бағалы металдарды пайдалану 
мүмкіндігін анықтайды;

5) Есептен шығарылған мүлікті жою кезінде алынған жеке тораптарды, 
бөлшектерді, материалдарды, бағалы металдарды багалау қызметіне лицензиясы 
бар ұйыммен жасалған жеке шарт бойынша бағалауға жібереді;

6) Есептен шығарылған мүлікті жою кезінде алынған қолданысхағы жеке



тораптарды, бөлшектерді, материалдарды, бағалы металдарды алу үшін жауапты 
тұлғаны айқындайды;

7) Есептен шығаруға/беруге, өткізуге тиісті мүліктің қалыптастырылған 
тізімінің және қажетті қүжаттаманың негізінде Қоғамның Басқармасына бекіту 
немесе бас тарту үшін есептен шығаруға/беруге, өткізуге тиісті мүліктің тізімін 
үсынады;

8) Осы Нүсқаулыққа қосымша нысандар бойынша мүлікті беру/есептен 
шығару, өткізу жөніндегі актілерге қол қояды;

9) Комиссияның хаттамалық шешімінің негізінде мүлікті жою жөніндегі 
актілерге қол қояды;

10) Комиссия мүлікті есептен шығаруға/беруге, өткізуге байланысты кез 
келген сүрақты қарастыруға қабылдауға қүқылы.

10. Мүлікті есептен шығаруға/беруге, өткізуге актілер Комиссияның сәйкес 
шешім қабылдауынан кейін материалдық жауапты түлғамен ресімделеді;

11. Мүлікті есептен шығаруға/беруге, өткізуге актілер үш данада 
ресімделеді. Бірінші данасы Бухгалтерияға тапсырылады, екіншісі материалдық 
жауапты түлғада қалады, үшіншісі -  комиссия хатшысында болады.

5. Комиссияның жүмыс тәртібі

12. Комиссия өзінің отырыстарын қажеттілігіне карай, комиссия 
мүшелерінің жалпы санынан кемінде жартысын қүрайтын кворумның болуы 
жағдайында өткізеді. Шешімдер отырысқа қатысатын мүшелердің 
дауыстарының қарапайым көпшілігімен қабылданады. Дауыс беру ашық 
тәсілмен жүргізіледі. Комиссияның әрбір мүшесінің бір даусы бар. Дауыстар тең 
болған жағдайда Комиссияның төрағасы даусын берген шешім қабылданған 
болып саналады. Комиссияның мүшесі отырысқа қатыса алмайтын жағдайда ол 
электрондық пошта арқылы немесе баска тәсілмен жазбаша пікірін жолдау 
арқылы күн тәртібі бойынша сырттай дауыс беруге қүқылы. Жазбаша пікір 
Комиссияның мүшесімен хатшыға отырыстың өткізілуіне дейін ұсынылуы және 
отырыстың күн тәртібінің сүрақтары бойынша оның пікірін көрсетуі тиіс. 
Отырыстың күн тәртібінің кез келген сұрағы бойынша барлық жазбаша пікірлер 
сәйкес отырыс хаттамасына қоса үсынылады.

13. Комиссияның хатшысының дауыс беру қүқығы жоқ жэне ол мүлікті 
есептен шығару/беру, өткізу жөніндегі қүжаттарды (техникалық күй немесе 
тексеру актісі; техникалық төлқүжат немесе техникалық қорытынды; қажет 
жағдайда кейінгі пайдаланудың мүмкінсіздігін немесе мақсатқа сәйкессіздігін 
растайтын сараптамалық қорытынды; апатты тергеу актісі, фотосуреттер жэне 
т.б.) Комиссияның отырысына қалыптастыруды қамтамасыз етеді.

14. Комиссияның хатшысы комиссияның мүлікті есептен шығару/беру, 
өткізу жөніндегі үсынылған қүжаттарды қарастыруының нәтижелерін 
ресімдейді, оған Комиссияның барлық мүшелері жэне төрағасы қол қояды. 
Хаттама екі данада ресімделеді. Бірінші данасы Бухгалтерияға тапсырылады, 
екіншісі хатшының сақтауында қалады.

6. Мүлікті есептен шығару, берудің ерекшеліктері

15. Материалдық емес активтер істен ш ц ғ$  немесе пайдаланудан



экономикалық пайда келтіру қабілетін жоғалту жағдайында есептен 
шығарылады.

16. Негізгі құралдар кұрылымдық элементтерінің физикалық тозуы, 
қалпына келтіруші жөндеудің мүмкінсіздігі жэне/немесе мақсатқа сәйкессіздігі, 
моральдық тозуы жағдайында нормативтік қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін 
есептен шығарылады немесе беріледі.

17. Негізгі құралдар Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар 
жөніндегі орталық атқарушы органының немесе оның аумақтык органының 
физикалық апат фактісін растауы шартымен, олардың табиғи зілзала немесе 
апаттар салдарынан жарамсыздыққа келуі, сондай-ақ, мерзімінен бұрын тозуы 
немесе бөлшектенуі салдарынан нормативтік қызмет мерзімі аяқталғанға дейін 
есептен шығарылады.

18. Мүлікті нормативтік қызмет мерзімі аяқталғанға дейін берудің (оның 
ішінде өтеусіз) негізі мүлікті ағымдағы қызметте пайдалану қажеттілігінің 
жоқтығы (пайдаланудан экономикалық пайда тигізу қабілетін жоғалтуы) болып 
табылады.

19. Мүлікті есептен шығару/беру (оның ішінде өтеусіз) туралы шешімді 
Қоғамның Басқармасы Комиссияның ұсынымы негізінде қабылдайды.

20. Қүны Қоғамның активтерінің теңгерімдік қүнының жалпы мөлшерінен 
жиырма бес және одан артық пайызды қүрайтын мүлікті иеліктен шығару 
кезінде ірі мәмілені жасасу туралы шешімді «Акционерлік қоғамдар туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі 
қабылдайтын болады.

21 . Негізгі кұралдарды мерзімінен бүрын тозу немесе бүзу нәтижесінде 
есептен шығару/беру жағдайында есептен шығаруға/беруге өтінімдерге есептен 
шығару/беру себебін негіздейтін қүжаттар жэне Қоғамның сәйкес қүрылымдык 
бөлімшелерінің мамандарының қорытындысы жэне қажет жағдайда, тәуелсіз 
сарапшылардың мүліктің жағдайы туралы техникалық қорытындысы қоса 
үсынылуы, сондай-ақ, айыпты түлғаларға қатысты үсынылатын шаралар 
көрсетілуі тиіс.

22. Мерзімінен бүрын тозу немесе бұзу нәтижесінде есептен шығаруға 
үсынылатын электр жабдығы (тұрмыстық электр техникасы, трансформаторлар, 
кеңсе техникасы, байланыс қүралдары жэне басқалар), механикалық- 
технологиялық жабдық (сорғылар, компрессорлар және басқалар) бойынша 
нақты жабдық түрін жөндеу және қызмет көрсетумен айналысатын шеттегі 
үйымның кейінгі пайдаланудың мүмкінсіздігі немесе қалпына келтірудің 
мақсатқа сәйкессіздігі туралы сараптамалык қорытындысының болуы қажет.

23. Апаттар, өрттен нәтижесінде істен шыккан мүлікті есептен шығару/беру 
кезінде есептен шығаруға өтінімдерге апат туралы оперативтік мәліметтердің 
көшірмелері коса үсынылуы тиіс, олардың ішінде апатка экеліп соққан себептер, 
сәйкес қызметтердің мамандарының қорытындылары, қызметтік тергеулер 
актілерінің көшірмелері көрсетіледі, сондай-ақ, айыпты түлғаларға қатысты 
ұсынылатын шаралар көрсетіледі.

24. Қоғамғың ағымдағы қызметінде пайдалануға қажеттіліктің жоқтығы 
себебінен беруге (оның ішінде өтеусіз) үсынылатын мүліктің тізіміне нақты 
негізгі қүралды пайдаланудан экономикалык пайда келтіру қабілетін жоғалтуды 
негіздейтін қажетті қүжаттар мен қорытындылар коса үсынылады.

25. Комиссия ұсынылған қүжаттаманы қарастыру, ін кеиін мүлікті есептен



шығарудың/берудің (оның ішінде өтеусіз) нақты себептері көрсетілетін оң 
шешім немесе хаттама түрінде ресімделетін есептен шығарудан/беруден (оның 
ішінде өтеусіз) бас тарту туралы шешім шығарады.

26. Мүлікті есептен шыгару Нүсқаулыққа 3-қосымшаға сәйкес № ¥МА-3 
«¥зақ мерзімді активтерді істен шыгару (есептен шығару) актісі» нысаны 
бойынша жасалған есептен шығаруға актімен ресімделеді.

27. Есептен шығару актісі бекітілгеннен кейін Нұсқаулықтың 2 - 
қосымшасына сәйкес нысан бойынша жою туралы актімен ресімделетін мүлікті 
жою жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі. Тарату актісі екі данада жасалады. 
Актінің бір данасы Бухгалтерияға тапсырылады, екіншісі материалдық жауапты 
түлғада қалады.

28. Есептен шығару туралы оң шешім қабылданғаннан кейін мүлік 
жойылады, бүл ретте тікелей мақсаты бойынша одан эрі пайдалану үшін 
жарамды материалдар (тораптар, бөлшектер, қосалқы бөлшектер, бағалы 
металдар және т. б.) Есеп саясатына сәйкес оларды ықтимал пайдалану бағасы 
бойынша бухгалтерлік есептің тиісті шоттарында кіріске алынады.

29. Мүлікті жою кезінде алынған қабылданған қорлар осы Нүсқаулыққа 5- 
қосымшаға сәйкес № ¥МА-3 «Негізгі қүралдарды бүзу мен бөлшектеу кезінде 
алынған қорларды кіріске алу туралы акт» нысанына сәйкес бухгалтерлік есепте 
кіріске алынуға жатады.

30. Мүлікті жою және бүзудан түскен есептен шығару шығындары, сондай- 
ақ материалдық қүндылықтардың нақты көлемі мен қүны № ¥МА-3 «¥зақ 
мерзімді активтерді есептен шығаруға байланысты шығындардың болуы туралы 
және есептен шығарудан қорлардың түсуі туралы мәліметтер» нысанының 
сыртқы бетінде мүлікті жою жөніндегі кажетті іс-шаралар аяқталғаннан және 
тиісті растайтын қүжаттар болғаннан кейін көрсетіледі.

31. Автокөлік қүралдарының барлық түрлерін есептен шығару НҚ-2 
«Автокөлік қүралдарын есептен шығару актісі» нысаны бойынша автокөлік 
күралдарын есептен шығаруға арналған актімен ресімделеді.

32. Автокөлік қүралдары мен арнайы техника базалық бөлшектердің, 
тораптар мен агрегаттардың көпшілігінің шекті тозуы кезінде есептен 
шығарылады, бүл ретте шекті тозу сараптамалык қорытындымен расталуы тиіс.

33. Автокөлік қүралдарын бүзудан түскен есептен шығару шығындары, 
сондай-ак материалдык қүндылықтардың нақты көлемі мен қүны № НҚ-2 
«Автокөлік қүралдарын есептен шығаруға байланысты шығындар туралы және 
есептен шығарудан қорлардың түсуі туралы анықтама» нысанының сыртқы 
жағында мүлікті жою жөніндегі қажетті іс-шаралар аяқталғаннан және тиісті 
растайтын қүжаттар болғаннан кейін көрсетіледі.

34. Мүлікті есептен шығару/беру актілерінің негізінде түгендеу 
карточкаларында мүліктің шығуы туралы белгі қойылады.

35. Бухгалтерлік есепте мүлікті есептен шығару осы Нүсқаулыққа және 
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес есептен шығару 
актісіне қол қойылғаннан кейін көрсетіледі.

36. Мүлікті беру (оның ішінде өтеусіз) туралы шешім қабылдау кезінде 
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен мүлікті беру 
туралы тиісті қүжат ресімделеді және осы ЕІүсқаулыққа 6-қосымшаға сәйкес 
¥МА-1 «¥зақ мерзімді активтерді беруді қабылдау актісі» нысанына сәйкес акт 
жасалады.



7. Мүлікті өткізудің ерекшеліктері

37. Мүлікті өткізуге арналған өтінімде растайтын күжаттарды міндетті 
түрде қоса бере отырып, мүлікті иеліктен шығарудың толық экономикалық 
негіздемесі қамтылуға тиіс.

38. Комиссия сатуға үсынылатын тоқтап түрған жабдықтардың, оның 
ішінде медициналық техниканың тізімін қарап және мақүлдап, оны өткізу 
туралы мәселені Қоғам Басқармасының қарауына шығарады.

39. Басқарма мүлікті сату туралы оң шешім қабылдаған жағдайда, комиссия 
тәуелсіз бағалаушылардың оның нарықтық қүнын айқындау жөніндегі іс- 
шараларды және сауда-саттық өткізу үшін тауар биржасын іздеуді жүзеге 
асырады.

40. Сауда-саттық өткізу үшін Комиссия:
1) әрбір Өткізу объектісі үшін сауда-сатгықтың нысаны мен әдістерін 

бекітеді;
2) Өткізу объектілерін жеке сауда-саттык және лоттар бойынша бөледі;
3) Сауда-саттықты өткізу мерзімдерін белгілейді;
4 ) Өткізу объектілерінің бастапқы, старттық және минималды бағасын, 

төмендету немесе жоғарылату қадамдарын бекітеді.
41. Бухгалтерия Қоғамның жүмылдырылған қүрылымдық бөлімшелерінің 

қызметкерлерімен бірлесіп тауар биржасына тапсырма береді (№7 қосымша).
42. Өткізілген сауда-саттық нәтижелері бойынша тауар биржасы сауда- 

саттықты өткізу шарттары туралы (Өткізу объектілерінің бастапқы, старттық 
және минималды бағасы, төмендету және жоғарылату қадамдары және т.б. 
туралы) Комиссия тапсырмасын тауар биржасының орындауын тексеру жэне 
бақылау үшін Бухгалтерияға биржалық мәмілелерді есепке алу парақтарын 
үсынады.

43. Биржалық мәмілелерді есепке алу парақтарын тексеруден кейін 
Бухгалтерия Комиссияны және Қоғамның Басқармасын өткізілген сауда-саттық 
нәтижелері туралы ақпараттандырады.

44. Заң бөлімі сауда-саттықтың Жеңімпазымен мүлікті сатып алу-сату 
шарттарын жасайды.

45. Сатып алу-сату шарты жазбаша нысанда жасалады, онда шарттың мәні, 
тараптардың қүқықтары мен міндеттері, көрсетілген шарт бойынша 
міндеттемелер орындалмаған немесе тиісінше орындалмаған жағдайдағы 
тараптардың жауапкершілігі көрсетіледі. Сатып алу-сату шартында Өткізу 
объектісінің қүны, төлеу мерзімі және есеп айырысу тәртібі қосымша 
көрсетіледі. Өткізу объектісіне меншік қүкығы сатып алушыда Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген тэртіппен туындайды.

46. Бастамашы толық төлемнен кейін мүлікті дайындайды және Сатып 
алушыға тапсырады.

47. Бухгалтерия мүлікті өткізу мен Қогамның теңгерімінен есептен 
шығаруды есепке алу жүйесінде көрсетеді.

8. Қорытынды ережелер

48. Осы Нұсқаулықпен реттелмеген сүрақтар Қазақстан Республикасының



өолданыстағы заңнамасына сәикес шешіледі.
49. Қоғамның бухгалтерлік есебі мен есептілігін жүргізу үшін жауапты 

құрылымдық бөлімше мониторинги жүзеге асырады және осы Нүсқаулықтың 
әрекет ету мерзімінің ішінде оған өзгертулер енгізу қажеттілігін анықтайды.



Мүлікті есептен шығару/беру 
және өткізу тәртібі туралы 
нұскаулыққа 
№ 1 қосымша

Мүлікті есептен шығаруға/беруге немесе өткізуге өтінім
(нақты мақсатын көрсету)

р/б
№

Объектінің
атауы

Түгендеу
нөмірі

Шығарылған
жылы Бастапкы кұны Жинакталған

амортизация
Қалдыкты

кұны

Есептеы 
шығарудың 

(берудің) немесе 
өткізудің толық 

себебі

Қосымшалар (құжаттар тізімдемесі):
1 .

2 .

Бастамашы ________________________________________________________
(лауазымның, құрылымдық бөлімшенің атауы, қолы, күні)

Комиссияның қорытындысы (ұсынымы):
_________________________________ (Комиссияның Хатшысы толтырады)

Комиссияның Төрағасы: 

Комиссияның мүшелері:

Комиссияның Хатшысы



Мүлікті есептен шығару/беру 
және өткізу тәртібі туралы 
нұсқаулыққа 
№ 2 қосымша

Мүлікті жою туралы 
акт

р/б
№ Объектінің атауы Түгендеу нөмірі

Шыгарылған
жылы

Объектіні жою тәсілі 
(бөлшектеу, бұзу, кесу және т.б.)

Қосымшалар (құжаттар тізімдемесі):
1 .

2 .

Бастамашы________________________________________
(лауазымның, құрылымдық бөлімшенің атауы, қолы, күні)

Комиссияның

толтырады)

қорытындысы: 
(Комиссияның Хатшысы

Комиссияның Төрағасы: 

Комиссияның мүшелері:

Комиссияның Хатшысы



Мүлікті есептен шығару/беру 
және өткізу тәртібі туралы 
нұсқаулыққа 
№ 3 қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2012 жылғы 20 желтоксандағы 

№ 562 бұйрығына 
18-қосымша

№ ¥МА-3 нысаны

Ұйым (жеке кәсіпкер) ЖСН/БСН

БЕКІТЕМІН
¥йым басшысы (жеке кәсіпкер)

_______________________ / _______________________________________
қолы қолды таратып жазу
20___жылғы «____»_______________

Құжат нөмірі Жасалған күні

¥ЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕРДІІСТЕН ШЫҒАРУ 
(ЕСЕПТЕН ШЫЕАРУ) АКТІСІ*

Ретімен
нөмірі

Атауы,
сипаттамасы

Шығару,
салу,

тіркеу
күні

Сатып алу 
(пайдалануға 
рұксат ету) 

күні

Іс жүзінде 
пайдалану 

мерзімі

Бастапкы
күны

Есептелген
амортизация

сомасы,
теңгемен

Баланстық Номірі 
кұны,

теңгемен зауыттык түгендеу

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Қүралдар мен бүйымдар Қымбат бағалы материалдардың (металдардың, тастардың) болуы
атауы саны кымбат бағалы 

металдардың 
атауы

номенклатуралық
нөмірі

өлшем бірлігі саны (салмағы)

1 2 3 4 5 6

20 жылғы "___" _____ №___бұйрықпен (өкіммен) тағайындалған комиссия
негізінде ______  тексеруді жүргізді және _______________

негізінде оны есептен шығаруға жатады деп белгіледі.
________________________сомаға жөндеулердің саны___________________
Есептен шығару себебі__
Актив(тердің)тің жағдайы 
Комиссия қорытындысы



Қосымша: Қоса беріліп отырған құжаттардың тізбесі______________________
¥МА-3 нысаның екінші жағы
Комиссияның Төрағасы__________ / ____________ / _______________

лауазымы аты-жөні қолы
Комиссияның мүшелері:____________ / ____________/ _______________

лауазымы аты-жөні қолы
__________________ / _______________ / ______________________

лауазымы аты-жөні қолы

Материалдық жауапты түлға_________ / _________/ ___________
лауазымы аты-жөні қолы * *

¥зақ мерзімді активтерді есептен шығаруға байланысты
шыгындар туралы жэне есептен шыгарудан түсетін
қорлардың
мәліметтер:

түсуі туралы

Есептен шығаруға арналған шығындар Есептен шыгарудан түскені
Жұмыстар

түрі
Құжат
нөмірі

Шығындар
бабы

Сомасы,
теңгемен

Құндылықтар
Құжат
нөмірі атауы номенклатуралык

нөмірі

Саны Сомасы, 
теңгемен

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жиыны Жиыны

Сатудан түскен кіріс (келтірілген залал

сомасы жазумен, теңгемен 
Есепке алу карточкасында (кітабында) белгіленді
Бас бухгалтер (бухгалтер)____ /_______ 20___ жылгы «____ » _____

аты-жөні қолы

* Негізгі қүралдарга (автокөлік қүралдарын коспағанда); материалдық емес 
активтерге; инвестициялык мүлікке; сатуга арналган үзақ мерзімді активтерге 
жататын үзақ мерзімді активтерді есепке алу үшін қолданылады.



Мүлікті есептен шығару/беру 
және өткізу тәртібі туралы 
нұсқаулыққа 
№ 4 қосымша

Қазакстан Республикасы 
Қаржы министрінің 2012 

жылғы 20
желтоқсандағы № 562 

бұйрығына 
24-косымша 

НҚ-2 нысаны

Ұйым (жеке кәсіпкер) ЖСН/БСН
Құрылымдык бөлімше_______________

БЕКІТЕМІН
_____________________/ _______________ / ______________________________
лауазымы қолы қолды таратып жазу
20___жылғы «____»_____________ №___

Құжат нөмірі Жасалған күні

АВТОКӨЛІК Қ¥РАЛДАРЫ Н ЕСЕПТЕН ШЫҒАРУҒА АРНАЛҒАН АКТ
Баланстық кұны, теңгемен Есептелген амортизация сомасы, Нөмірі

теңгемен түгендеу зауыттык
1 2 3 4

20___жылғы "___" ____________№ ___ бұйрықтың (өкімнің) негізінде
тағайындалған комиссия___________ моделі_____________ үлгісіндегі
__________ маркасы____________ жүккөтергіштігі (сыйымдылығы)
__________ қозғалтқыш № , шасси № _____, мемлекеттік нөмір белгісі
_ _ _ _______ _ _ _  техникалық паспорт (№, күні)______________ паспорт
бойынша объектінің салмағы___________________________тонна
автомобильге (тіркемеге, жартылайтіркемеге) тексеру жүргізді.
Бағалы металдардың болуы____________________________________________
Комиссия ________ оның агрегаттарын, тораптары мен тетіктерін тексеру
(автомобильді, тіркемені, жартылай тіркемені) жэне қүжаттарымен (паспорт, 
формуляр) танысу нәтижесінде мынаны анықтады:
20 __ жылғы "___"_______________ бастап үйымның (жеке кәсіпкердің)
балансында түрады.
Есептен шығарылу себебі__________________________________________ __
Техникалық жағдайы___________________________________________
МАИ есебінен шыққаны туралы мәліметтер____________________________ _

Автомобиль, тіркеме, Шығарылған Пайдалануға берілген күні (айы, Жүрілген жолы, км
жартылай тіркеме түрі жылы жылы) пайдаланудан соңғы күрделі

бастап жөндеуден кейін



Комиссия
НҚ-2 нысанының екінші жағы

қорытындысы

Қосымша. Қоса беріліп отырған құжаттардың тізбесі______________
Комиссия төрағасы_____________/_____________________ /_______

лауазымы аты-жөні қолы
Комиссия мүшелері:_____________/____________________ /_______
М.О. лауазымы аты-жөні қолы
Материалдық жауапты тұлға___________ /_______________/_______

лауазымы аты-жөні қолы
Мынадай бөлшектер мен тораптар кіріске алынуға жатады:

Нөмірі Атауы Өлшем Саны Бірлік Сомасы,
рет

бойынша
каталог

бойынша
номенклатуралык бірлігі үшін

бағасы,
теңгемен

теңгемен

1 2 3 4 5 6 7 8

Жиыны

Автокөлік құралдарын есептен шығаруға байланысты шығындар туралы және 
оларды есептен шығарудан түсетін қорлардың түсуі туралы анықтама

Есептен шығаруға арналған шығындар Пайдаланылуы мүмкін багалар бойынша есептен шығарудан
түскені

Жұмыстар
түрі

Құжат
нөмірі

Шығындар
бабы

Сомасы,
теңгемен

Құндылыктар
Құжат Сомасы, 
нөмірі атаУы номенклатуралык Саны теңгшен

нөмірі
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Жиыны Жиыны

Сатудан түскен кіріс (келтірілген залал)_____________________ теңге
сомасы жазумен

қүжаттың нөмірі мен қүны
Негізгі қүралдарды есепке алу карточкасында (кітабында) істен шығарылғаны 
белгіленді.
Бас бухгалтер (бухгалтер)______/_________ 20___ жылғы "___ "_______

қолы қолды таратып жазу



Мүлікті есептен шығару/беру 
және өткізу тәртібі туралы 
нұсқаулыққа 
№ 5 қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2012 жылғы 20 

желтоксандағы № 562 бұйрығына 
28-косымша 
Қ-4 нысаны

¥йым (жеке 
кэсіпкер) ЖСН/БСН

____________ /________________________
қолы қолды таратып жазу 

20__ жылғы «____ » ________
Негізгі
құралдарды Қүжат нөмірі
бұзу мен
бөлшектеу
кезінде
алынған
қорларды
кіріске алу
туралы акгт

Бекітемін
Ұйым басшысы (жеке кәсіпкер)

Жасалған күні

Ұйымның (жеке кәсіпкердің) 
кұрылымдык бірлігінің коды

Цех (қойма) Учаске (койма) Негізгі кұралдарды есептен шығаруға 
арналған акті

нөмірі күні

Қорлар Өлшем Бөлшектеу Қайтадан пайдалану үшін мердігерге
бірлігі мен бүзу берілетіні

Корреспонденттік
шоты

атауы,
сорты,

мөлшері,
маркасы

номенклатуралык
нөмірі

кезінде
алынғаны

саны

мердігер- 
үйымның (жеке 

кәсіпкердің) 
атауы

саны бірлігінің
бағасы,

теңгемен

сомасы,
теңгемен

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Қ-4 нысанының екінші жағы
Осы актіде көрсетілген қорлар қабылданды және тапсырыс берушінің баланс 
шоттарына кіріске алынды, қолдану үшін жарамды жүмыс жасауға және 
мердігерге берілген.
Тапсырыс беруші______/______ / Мердігер_____ /______ /______  лауазымы

лауазымы қолы колды таратып жазу
колы колды таратып жазу



Мүлікті есептен шығару/беру 
жэне өткізу тәртібі туралы 
нұсқаулыққа 
№ 6 қосымша

Қазакстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2012 жылғы 20 желтоксандағы 

№ 562 бұйрыгына 
16-косымша

ҰМА-1 нысаны
ЖСН/БСН*________________

Тапсырушы ұйым (жеке кәсіпкер)

Алушы
атауы

ұйым (жеке кәсіпкер)

атауы
БЕКІТЕМІН

Тапсырушы-үйымның басшысы 
(тапсырушы жеке кәсіпкер) (қүрылымдық 

бөлімше)

БЕКІТЕМІН
Алушы-ұйымнын басшысы 

(алушы жеке кәсіпкер) (кұрылымдық бөлімше)

/ / / /
лауазымы колы колды таратып жазу 
Мөрдың орны (бар болса)
20 жылғы"

лауазымы колы колды таратып жазу 
Мөрдың орны (бар болса)
20 жылғы"

ЫЛДАП АЛУ-БЕРУ AKTICF*

Құжат нөмірі Жасалған күні

¥ЗАҚ МЕРЗІМДІ АКТИВТЕРДІ ҚАБ

Негіздемесі Тапсырушы ұйымның 
(жеке кэсіпкердің) 

материалдық жауапты
Құжат атауы К'¥Ж.аТ кҮиі тұлғасы (аты, тегі, 

г әкесінщ аты, 
лауазымы)

Атауы, Сатып алынған, Мойындаған 
сипаттамасы шығарылған, күндегі

салынған, тіркелген, бастапкы кұны, 
эзірленген, қайта теңгемен 
сыныпталған күн

1 2 3 4 5 6 7

ҮМА-1 нысанының 2-ші беті
Пайдалы Амортизация Баланстык Нөмірі Дебет Кредит Паспорт ҚҚС-пен

пайдалану
мерзімі

сомасы, кұны, 
теңгемен теңгемен түгендеу

зауыттык шоты шоты нөмірі өткізу 
(тіркеу) сомасы,

теңгемен
8 9 10 11 12 13 14 15 16

20 жылғы №
негізінде берілген

бұйрықтың (өкімнің)

тексеру жүргізілді.
атауы

Қабылдау (беру) сэтінде активтер
________________________________________ орналасқан.
активтің орналасқан жері 
Ауыстыру негіздемесі

Активтердің қысқаша сипаттамасы



Қымбат бағалы материалдардың (металдардың, тастардың) болуы туралы 
мәліметтер

Қажетті техникалық - экономикалық жэне басқа талаптарға (шарттарға) сәйкес 
келеді (сәйкес
келмейді)_________________________________________________________

нақты не сәйкес келмейтінін көрсету 
Пысықтау талап етілмейді (талап
етіледі)_________________________
нақты не талап етілетінін көрсету 
Сынақтан өткізу
нәтижелері______________________

Комиссияның қорытындысы

Қосымша: Құжаттаманың тізбесі

Комиссияның
Т өрағасы__________ /___________ /_______________

лауазымы қолы қолды таратып жазу 
Комиссияның мүшелері
______________________ /_______________ /_________________________

лауазымы қолы қолды таратып жазу

ҰМА-1 нысанының 3-ші беті
¥зақ мерзімді актив

Тапсырған / /

лауазымы колы колды таратып жазу 
20 жылгы " "
20 жылгы " " берілген

лауазымы қолы колды таратып жазу 
20 жылғы"

№ сенімхат бойынша 
Жауапты сактауга кабылдаган

/ /
лауазымы колы колды таратып жаз> 
20 жылгы"

Бухгалтерияның белгісі: 
алуды түгендеу карточкасында (кітабында) 
істен шығарылғаны белгіленді 
Бас бухгалтер

/

Есепке алуды түгендеу карточкасын ашу туралы 
бухгалтерияның белгісі немесе есепке алу 
түгендеу кітабындағы кұжаттың № , жасалған 
күні 20 жылғы " "
Бас бухгалтер /

колы қолды таратып жазуколы колды таратып жазу

Ескертпе
* ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі/БСН - бизиес-сәйкестендіру нөмірі;
** Негізгі құралдарға; материалдық емес активтерге; инвестициялық мүлікке; 

сатуға арналған ұзак мерзімді активтерге жататын үзақ мерзімді активтерді есепке алу 
үшін қолданылады.



Мүлікті есептен шығару/беру 
және өткізу тәртібі туралы 
нұсқаулыққа 
№ 7 қосымша

Тауар биржасына (тауарды сатуға) тапсырма

Клиент:

Негіздемесі:___________________ брокерге

келесідей тауарды сатуды бұйырамын:

р/б
№

Биржалык 
тауарды ң 

атауы
Техникалык
сипаттамасы

Өлш.
бірлігі Саны Шығарылған

жылы

Тауардын
бірлігінің
старттык

кұны

Тауардың
бірлігінің

минималды
құны

Тауарды ц 
орналасу 

орны
Төмендету
кадамдары

Сауда-
саттык
эдісі

Төлем тәртібі__________
Тауарды тапсыру мерзімі:

Басшы (Аты-жөні, қолы, мөр)



Әзірлеген:

р/б
№

Т.А.Ә. Лауазымы Қолы
— . /

Күні

1 . С.М. Айкенова Бас бухгалтер ^
Ш і / , 0 -{ .^М Л £ )

Келісілді:

Р/б
№

Т.А.Ә. Лауазымы Қолы Күні

1. Б.С. Жаманқұлов Атқарушы директор, ( 
Басқарма мүшесі '

2. Е.Б. Иманғалиев Экономика жэне, 
жоспарлау
департаментінің бастыкгбьГ

3 . Е.Ш. Жиеналин Заң бөлімінің басшысы Ы a  dfiic


