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Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің 

қарамағындағы таратылатын мемлекеттік мекемелердің тізбесі 

 

 

1. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Степногорск 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

2. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қапшағай 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

3. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Райымбек 

аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

4. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Текелі 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

5. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi 

Агроөнеркәсiптiк кешендегi мемлекеттiк инспекция комитетiнiң Мақат 

аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

6. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Риддер 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

7. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Курчатов 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

8. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Казталов 

аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

9. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қаратөбе 

аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

10. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шыңғырлау 

аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

11. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Жезқазған 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 
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12. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Шахтинск 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

13. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Саран 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

14. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Теміртау 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

15. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Сәтбаев 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

16. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қаражал 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

17. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Балқаш 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

18. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Приозерск 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

19. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Лисаковск 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

20. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Рудный 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

21. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Қарақия 

аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

22. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Түпқараған 

аудандық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

23. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақсу 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

24. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Екібастұз 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

25. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Павлодар 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 
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26. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Петропавл 

қалалық аудандық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

27. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Леңгір 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

28. «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция комитетінің Кентау 

қалалық аумақтық инспекциясы» мемлекеттік мекемесі. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


