
Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2022 жылғы « 30 » маусымдағы 

№ 453 қаулысымен 

бекітілген 

 

 

Мемлекеттік кәсіпорынды, акционерлік қоғамды,  

жауапкершілігі шектеулі серіктестікті арнайы құқық субъектісі  

ретінде айқындау қағидалары  

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Мемлекеттік кәсіпорынды, акционерлік қоғамды, жауапкершілігі 

шектеулі серіктестікті арнайы құқық субъектісі ретінде айқындау қағидалары 

(бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексі (бұдан 

әрі – Кодекс) 193-бабының 3-тармағына сәйкес әзірленді және мемлекеттік 

кәсіпорынды, акционерлік қоғамды, жауапкершілігі шектеулі серіктестікті 

арнайы құқық субъектісі ретінде айқындау тәртібін айқындайды. 

2. Осы Қағидаларда мынадай ұғымдар пайдаланылады: 

1) арнайы құқық – бәсекелес нарықта қандай да бір тауарды өндіруге, 

өткізуге және (немесе) сатып алуға нарық субъектісінің заңда бекітілетін 

айрықша немесе артықшылықты құқығы; 

2) кандидат – арнайы құқық субъектісін айқындау жөніндегі конкурсқа 

қатысатын акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік; 

3) конкурстық комиссия (бұдан әрі – комиссия) – конкурсқа қатысушылар 

берген құжаттарды қарайтын және арнайы құқық субъектісін айқындау үшін 

кандидаттарды іріктеуді жүзеге асыратын алқалы орган; 

4) тауар – азаматтық айналым объектісі болып табылатын тауар, жұмыс, 

көрсетілетін қызмет; 

5) уәкілетті мемлекеттік орган – мемлекеттік басқарудың тиісті саласына 

(аясына) басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган. 

 

 

2-тарау. Мемлекеттік кәсіпорынды, акционерлік қоғамды, 

жауапкершілігі шектеулі серіктестікті арнайы құқық субъектісі 

ретінде айқындау тәртібі 

 

3. Мемлекеттік кәсіпорындар, акционерлік қоғамдар, жауапкершілігі 

шектеулі серіктестіктер мынадай шарттардың жиынтығы болса, арнайы құқық 

субъектілері ретінде айқындалады: 
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1) арнайы құқық тұтынушылардың айқындалмаған тобына тауарларды 

өткізуді көздейді; 

2) арнайы құқық нарық субъектісіне тиісті немесе сабақтас тауар нарығын 

бақылауға мүмкіндік береді, оның ішінде тауар айналысының жалпы 

жағдайларына елеулі ықпал етуге мүмкіндік береді. 

Осы тармақтың бірінші бөлігінің 1) және 2) тармақшаларында көрсетілген 

шарттарды белгілеу тауар нарығындағы бәсекелестіктің жай-күйіне жүргізілген 

талдау нәтижелері бойынша монополияға қарсы органның қорытындысымен 

расталады. 

4. Қағидалардың ережелері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің өздеріне жүктелген функцияларды 

жүзеге асыруға ықпал ететін және (немесе) қаржы нарығы инфрақұрылымының 

бір бөлігі болып табылатын еншілес ұйымдарының, табиғи монополия 

субъектілерінің қызметіне қолданылмайды. 

5. Арнайы құқық енгізілген кезде Кодекстің 193-бабының 11-тармағында 

көрсетілген шарттар сақталады. 

6. Арнайы құқық субъектісін айқындау Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің шешімі бойынша жүзеге асырылады. 

Арнайы құқық субъектілерін айқындауды көздейтін Қазақстан 

Республикасы Үкіметі қаулыларының жобалары монополияға қарсы органмен 

міндетті түрде келісуге жатады. 

7. Мемлекеттік кәсіпорынды, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 

үлесінің) жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды 

тұлғаны арнайы құқық субъектісі ретінде айқындаған кезде уәкілетті 

мемлекеттік орган осы Қағидалардың 6-тармағына сәйкес құқықтық актінің 

қабылдануын қамтамасыз етеді. 

8. Акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) жүз пайыздан азы 

тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны арнайы құқық 

субъектісі деп айқындауға акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) 

жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі заңды тұлғаны 

арнайы құқық субъектісі деп айқындау мүмкін болмаған кезде ғана жол беріледі. 

Осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген жағдайда уәкілетті 

мемлекеттік органдар бес жылда бір реттен сиретпей осы тарауда белгіленген 

тәртіппен конкурс өткізеді. 

9. Уәкілетті мемлекеттік орган конкурс қорытындылары туралы 

хаттаманың негізінде осы Қағидалардың 6-тармағына сәйкес құқықтық актінің 

қабылдануын қамтамасыз етеді. 

10. Осы Қағидаларға сәйкес арнайы құқық субъектісі ретінде айқындалған 

мемлекеттік кәсіпорын, акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлесінің) 

жүз пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке тиесілі акционерлік қоғам, 

жауапкершілігі шектеулі серіктестік, акцияларының (жарғылық капиталға 

қатысу үлесінің) жүз пайызынан азы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке 
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тиесілі заңды тұлға мемлекеттік монополия, арнайы құқық субъектілерінің 

мемлекеттік тізіліміне енгізілуге тиіс. 

 

 

1-параграф. Конкурсты өткізу тәртібі 

 

11. Конкурс конкурсқа қатысуға ниет білдірген және біліктілік 

талаптарына сай келетін кандидаттар арасында өткізіледі. 

12. Кандидаттарға мынадай біліктілік талаптары қойылады: 

1) құқық қабілеттілігінің болуы; 

2) республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген 

айлық есептік көрсеткіштің алты еселенген мөлшерінен асатын салық 

берешегінің болмауы; 

3) банкроттық не тарату рәсіміне жатпауы; 

4) конкурстық құжаттамаға сәйкес жеткілікті материалдық, еңбек және 

қаржы ресурстарының болуы. 

13. Уәкілетті мемлекеттік орган конкурсты ұйымдастырушы болады, ол 

комиссияның құрамын, конкурстық құжаттаманы, конкурстың өткізілетін 

орнын, күні мен уақытын бекітеді. 

14. Комиссия уәкілетті мемлекеттік органдардың басшылары және 

(немесе) басшыларының орынбасарлары, монополияға қарсы органның, 

«Атамекен» Қазақстан Республикасы ұлттық кәсіпкерлер палатасының (келісу 

бойынша), қоғамдық бірлестіктердің өкілдері (келісу бойынша) және тәуелсіз 

сарапшылар (келісу бойынша) қатарынан кемінде 9 мүшеден құрылады. 

Қазақстан Республикасының азаматтығы, жоғары бейінді білімі туралы 

дипломы, тиісті арнайы құқық саласында кемінде 5 (бес) жыл жұмыс тәжірибесі 

бар, уәкілетті мемлекеттік органның лауазымды адамдарымен үлестес емес 

адамдар тәуелсіз сарапшылар бола алады. 

15. Комиссия құрамына төраға, төрағаның орынбасары, комиссия 

мүшелері және хатшысы кіреді. Комиссия төрағасы болмаған жағдайда оның 

функциялары комиссия төрағасының орынбасарына жүктеледі. 

16. Уәкілетті мемлекеттік органның басшысы не басшының орынбасары 

комиссияның төрағасы болып табылады. 

Төраға уәкілетті мемлекеттік органның қызметкерлері қатарынан 

комиссия хатшысын тағайындайды, ол хаттаманы жүргізеді. Комиссия хатшысы 

оның мүшесі болып табылмайды және шешім қабылдау кезінде дауыс беру 

құқығы болмайды. 

17. Комиссияның отырысына мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен 

екісі қатысса, ол заңды деп есептеледі. 

18. Конкурс аяқталғанға дейін уәкілетті мемлекеттік орган 

қызметкерлерінің комиссия құрамы және кандидаттар туралы мәліметтерді 

жария етуіне жол берілмейді. 



4 

19. Комиссия жұмысының ашықтығы мен объективтігін қамтамасыз ету 

үшін оның отырысына байқаушылардың қатысуына жол беріледі. 

Конкурстық комиссия отырысына Қазақстан Республикасы Парламентінің 

депутаттары, Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 

аккредиттелген бұқаралық ақпарат құралдарының, қоғамдық бірлестіктердің, 

басқа мемлекеттік органдардың, үкіметтік емес және коммерциялық 

ұйымдардың өкілдері, арнайы құқыққа жатқызылған тауарларды әлеуетті 

тұтынушылар байқаушылар ретінде қатыса алады. 

20. Арнайы құқық субъектісін айқындау жөніндегі конкурс бірқатар ретті 

кезеңдерді қамтиды: 

1) конкурс өткізу туралы хабарландыруды жариялау; 

2) конкурсқа қатысуға ниет білдірген заңды тұлғалардан құжаттарды 

қабылдау (конкурс өткізу туралы хабарландыру соңғы жарияланған күнінен 

бастап 10 (он) жұмыс күнінен аспайды); 

3) комиссияның қорытынды отырысы. 

21. Уәкілетті мемлекеттік орган арнайы құқық субъектісін айқындау 

жөніндегі конкурс өткізілетін күнге дейін 10 (он) жұмыс күні бұрын өзінің 

интернет-ресурсында конкурс өткізу туралы хабарландыруды бір мезгілде 

мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырады және республикалық баспа 

басылымдарында, конкурс қайта өткізілген жағдайда – қайта конкурс өткізілетін 

күнге дейін 7 (жеті) жұмыс күні бұрын жариялайды. 

 

 

2-параграф. Конкурстық өтінімдердің мазмұны және оларды ұсыну 

 

22. Конкурсқа қатысушылар конкурстық құжаттамаға сәйкес конкурстық 

өтінімді ұсынады, онда конкурсқа қатысушы толтырған және қол қойған: 

1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурсқа 

қатысуға арналған өтінім; 

2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес арнайы құқық субъектісін 

айқындау жөніндегі конкурсқа қатысу үшін материалдар мен мәліметтер болуға 

тиіс. 

23. Конкурстық өтінім мен қоса берілетін құжаттар уәкілетті мемлекеттік 

органға мемлекеттік және орыс тілдерінде жабық конвертте ұсынылады. 

Ұсынылған құжаттардың барлық парақтары өзара тігілуге, нөмірленуге және 

оған конкурсқа қатысуға ниет білдірген заңды тұлғаның уәкілетті адамы қол 

қоюға тиіс. 

 

 

3-параграф. Конкурстық өтінімдерді ашу, бағалау және салыстыру 

 

24. Комиссия конверттерді ашады және конкурстық өтінімдерді конкурс 

өткізу туралы хабарландыруда көрсетілген жерде, күні мен уақытта комиссия 
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отырысында конкурсқа қатысушылардың барлық келген уәкілетті өкілдерінің 

қатысуымен қарайды. 

25. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашқан кезде комиссия 

қатысып отырған адамдарға конкурсқа қатысушылардың атауын және 

орналасқан жерін, конкурстық өтінімді құрайтын құжаттардың бар немесе жоқ 

екенін хабарлайды. 

26. Конкурстық өтінімдер салынған конверттерді ашу рәсімі бойынша 

комиссия хатшысы ашу хаттамасын жасайды, оған комиссия төрағасы, оның 

орынбасары, хатшы және комиссия мүшелері конверттер ашылғаннан кейін  

2 (екі) жұмыс күні ішінде қол қояды. 

27. Комиссия конкурстық өтінімдерді олардың конкурстық құжаттамаға 

қойылатын талаптарға толық сәйкестігі тұрғысынан зерделейді. Конкурстық 

құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтін конкурстық өтінімдерді комиссия 

қабылдамайды, олар конкурсқа қатысушыларға қайтарылуға тиіс. 

 

 

4-параграф. Конкурс өткізу қорытындысын шығару 

 

28. Конверттерді ашу рәсімінен кейін күнтізбелік 15 (он бес) күннен 

кешіктірмей өткізілетін қорытынды отырыста комиссия кандидаттарды 

ұсынылған құжаттардың негізінде бағалайды және олардың арасынан арнайы 

құқық субъектісін айқындау үшін іріктеуді жүзеге асырады. 

29. Комиссияның шешімі кандидат қатыстырылмай, ашық дауыс беру 

жолымен қабылданады. 

30. Кандидатқа комиссия құрамынан қатысушылардың көпшілігі дауыс 

берген жағдайда ол оң қорытынды алады. Дауыстар тең болған кезде комиссия 

төрағасының дауысы шешуші болып табылады. 

31. Комиссия отырысының қорытындысы бойынша комиссияның 

хаттамасы ресімделеді, онда кандидаттардың атауы, орналасқан жері, 

деректемелері және конкурс жеңімпазын айқындауға негіз болған шарттар, 

конкурстық өтінімдері қабылданбаған конкурсқа қатысушылардың атауы мен 

орналасқан жері, оларды қабылдамау себептері көрсетіледі. 

32. Конкурстың қорытындысын шығару туралы хаттамаға қорытынды 

отырыс өткізілген күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен кешіктірмей комиссия 

төрағасы, оның орынбасары және комиссияның барлық қатысқан мүшелері, 

сондай-ақ комиссия хатшысы қол қояды. 

33. Конкурстың нәтижесі республикалық баспа басылымдарында және 

уәкілетті мемлекеттік органның интернет-ресурсында конкурс қорытындысын 

шығару туралы хаттамаға қол қойылған күннен кейінгі 3 (үш) жұмыс күнінен 

кешіктірмей бір мезгілде мемлекеттік және орыс тілдерінде жарияланады. 

34. Конкурсқа: 

1) екіден кем кандидат қатысса; 

2) бірде-бір конкурстық өтінім берілмесе; 
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3) конкурсқа қатысушылардың барлығы арнайы құқық субъектісіне 

қойылатын талаптарға және (немесе) конкурстық құжаттаманың талаптарына 

сәйкес келмесе, комиссия оны өтпеді деп таниды. 

35. Бір конкурсқа екі рет жалғыз өтінім келіп түскен жағдайда осы 

Қағидаларға сәйкес белгіленген талаптарға сәйкес келетін жалғыз қатысушы 

арнайы құқық субъектісі болып танылады. 

36. Өткізілген конкурс нәтижесі бойынша туындаған барлық дауларды 

комиссия қарайды. Комиссияның дауды қарау нәтижесі бойынша қабылданған 

шешіміне Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот тәртібімен 

шағым жасалуы мүмкін. 

 

 

3-тарау. Арнайы құқық субъектісі мәртебесінен айыру 

 

37. Арнайы құқық субъектісі мәртебесінен айыру аталған субъект 

Кодекстің 193-бабының талаптарын күнтізбелік бір жыл ішінде екі және одан 

көп рет бұзған немесе тауар нарығындағы өзінің монополиялық жағдайын теріс 

пайдаланған жағдайда жүзеге асырылады. 

38. Осы Қағидалардың 37-тармағында көрсетілген жағдайда монополияға 

қарсы орган уәкілетті мемлекеттік органға арнайы құқық субъектісі 

мәртебесінен айыру туралы ұсыныс жібереді. 

39. Арнайы құқық субъектісі мәртебесінен айыру үшін уәкілетті 

мемлекеттік орган монополияға қарсы органның ұсынысы келіп түскен күннен 

бастап екі ай ішінде осы Қағидалардың 6-тармағына сәйкес құқықтық актінің 

қабылдануын қамтамасыз етеді. 

40. Арнайы құқық субъектісі мәртебесінен айырылған акционерлік 

қоғамның, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің шешім қабылданған кезден 

бастап келесі бес жыл ішінде арнайы құқық субъектісін айқындау жөніндегі 

конкурсқа қатысуына тыйым салынады. 

41. Арнайы құқық мәртебесінен айырылған мемлекеттік кәсіпорын, 

акционерлік қоғам, жауапкершілігі шектеулі серіктестік мемлекеттік монополия, 

арнайы құқық субъектілерінің мемлекеттік тізілімінен шығарылады. 

 

_________________________ 

 



Мемлекеттік кәсіпорынды, 

акционерлік қоғамды, 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестікті арнайы құқық 

субъектісі деп айқындау 

қағидаларына 

1-қосымша 

 

 

Конкурсқа қатысуға арналған өтінім 

 

(Кімге) _________________________________________________________ 

                                    (конкурсты ұйымдастырушының атауы) 

(Кімнен) _______________________________________________________ 

                                  (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі) 

___________________________________________________ осы өтініммен 

               (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі) 

конкурстық құжаттамада көзделген талаптар мен шарттарға сәйкес арнайы 

құқық субъектісін айқындау жөніндегі конкурсқа қатысуға өзінің ниетін 

білдіреді. 

_____________________________________________________ конкурстық 

            (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі) 

құжаттамамен танысқанын және осы конкурсқа қатысуға өтінімде және оған 

қоса берілетін құжаттарда жалған мәліметтерді ұсынғаны үшін өзіне толық 

жауапкершілік қабылдайтынын растайды.  

Осы конкурстық өтінім мыналардан тұрады: 

_______________________________________________________________ 

(конкурсқа қатысуға арналған өтінімге қоса берілетін құжаттар тізбесі) 

Осы конкурстық өтінім конкурстық өтінімдер салынған конверттерді 

ашқан күннен кейін _________________________________ күн ішінде жарамды 

                                                  (жазумен) 

болады. 

____________________________________________________ атынан және 

              (заңды тұлғаның толық атауы көрсетіледі) 

тапсырмасы бойынша конкурстық өтінімге қол қоюға барлық өкілеттігі 

бар 

_________________________________________               ________________ 

  (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)                       (қолы, күні) 

 

_________________________ 

 



Мемлекеттік кәсіпорынды, 

акционерлік қоғамды, 

жауапкершілігі шектеулі 

серіктестікті арнайы құқық 

субъектісі деп айқындау 

қағидаларына 

2-қосымша 

 

 

Арнайы құқық субъектісін айқындау жөніндегі конкурсқа қатысу үшін 

уәкілетті мемлекеттік органға ұсынылатын материалдар мен 

мәліметтердің тізбесі 

 

1.  Ұйым басшысы Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, 

мекенжайы, телефоны көрсетіледі, 

өкілеттігін растайтын құжат қоса беріледі 

2.  Конкурсқа қатысушының 

ұйымдық-құқықтық нысаны 

Ұйымдық-құқықтық нысаны көрсетіледі 

3.  Конкурсқа қатысушының 

жарғылық капиталының 

шамасы 

Оны қалыптастыру көзі көрсетіп, жарғылық 

капиталдың сомасы көрсетіледі 

4.  Конкурсқа қатысушының 

Жарғыға сәйкес қызмет 

түрлері 

Кандидат қызметінің барлық түрлері 

көрсетіледі (экономикалық қызмет 

түрлерінің жалпы жіктеуішінің 

статистикалық кодтары көрсетіледі) 

5.  Конкурсқа қатысушының 

құрылтайшылары 

(қатысушылары) туралы 

мәліметтер 

Әрбір құрылтайшы (қатысушы) бойынша 

жалпы ақпарат: 

нарық субъектісінің жарғылық 

капиталындағы акциялардың (қатысу 

үлесінің, пайларының) саны; 

нарық субъектісінің жарғылық 

капиталындағы дауыс беру құқығы бар 

акциялардың (қатысу үлестерінің, 

пайлардың) жалпы санынан пайызбен 

берілген үлестер; 

құрылатын нарық субъектісіне қатысты 

құқықтар мен өкілеттіктер көрсетіледі 

6.  Жоспарланатын шығындар 

негізінде арнайы құқыққа 

жатқызылған тауарды 

өндірудің, өткізудің 

болжамды бағасы 

Жоспарланатын шығындар негізінде 

айқындалған арнайы құқыққа жатқызылған 

тауарды өндірудің, өткізудің болжамды 

бағасы көрсетіледі 
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7.  Конкурсқа қатысушының 

үш жылдық кезеңге 

арналған арнайы құқыққа 

жатқызылған тауарды 

өткізудің жоспарланған 

көлемі 

Конкурсқа қатысушының өндірістік қуатына 

сәйкес үш жылдық кезеңге арналған арнайы 

құқыққа жатқызылған тауарды өткізудің 

жоспарланған көлемі көрсетіледі 

8.  Конкурсқа қатысушының 

материалдық-техникалық 

және адами ресурстары 

туралы жалпы мәлімет 

Конкурстық құжаттамаға сәйкес ақпарат 

көрсетіледі 

9.  Облыстардағы, 

республикалық маңызы бар 

қалалардағы филиалдар, 

өкілдіктер және (немесе) 

өзге де құрылымдық 

бөлімшелер туралы мәлімет 

Филиалдардың, өндірістік-техникалық 

базаның орналасқан жері (мекенжайы).  

Үй-жайды сатып алу-сату немесе жалға алу 

шартының көшірмесі қоса беріледі 

10.  Конкурстық комиссияның 

қарауына қажетті қосымша 

материалдар 

Қолданыстағы жарғының көшірмесі және 

конкурстық комиссия мүшелерінің сұрау 

салуы бойынша өзге де құжаттар 

 

 

Ескертпе. Әрбір сұраққа толық жауап беріледі. Толық ақпарат беру 

мүмкін болмаған кезде бағалау немесе болжамдық ақпарат ұсынылады, оның 

бағалау немесе болжамдық болып табылатыны көрсетіледі, сондай-ақ оны алу 

көздері және бағалау мен болжамның пайдаланылған әдістері көрсетіледі. 

 

_________________________ 


