
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы» КЕ АҚ филиалдары 

көрсететін қызметтердің бағасын 

бекіту туралы 

  

ҚР Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы № 54 бұйрығымен бекітілген 

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» көрсететін қызметтерге бағаны белгілеу 

қағидаларының                        3-тармағына, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 

корпорациясы»              КЕ АҚ (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысы 19-тармағының 18), 19), 20), 21), 22), 23), 

24) тармақшаларына және 76-тармағының 16) тармақшасына, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 

413 бұйрығына сәйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоғам филиалдары көрсететін қызметтердің бағаларын: 

1) 2016 жылдың 1 мамырға дейін қолданылатын, осы бұйрыққа 1, 2, 3, 4, 5 және 6-қосымшаларға; 

2) 2016 жылдың 1 мамырдан бастап қолданылатын, осы бұйрыққа 7, 8, 9, 10, 11 және 12-

қосымшаларға сәйкес бекітілсін. 

2. Қоғамның филиалы – «Халыққа қызмет көрсету орталығы» Дирекциясы (бұдан әрі – 

Дирекция) осы бұйрықты Қоғамның облыстардың және Астана және Алматы ққ. бойынша 

филиалдары – «Халыққа қызмет көрсету орталығы» департаменттерінің (бұдан әрі — 

Департамент) назарына жеткізсін. 

3. Департаменттердің директорлары осы бұйрықтың орындалуын қамтамасыз етсін. 

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Дирекцияның директоры А.С. Балташеваға жүктелсін. 

5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

  

 Басқарма төрағасының 

қаржы жөніндегі орынбасары                                                         Д. Абенов 

 



Кредиттік есеп  беру шартына  

Қосымша  

 

ЖШС "Бірінші кредиттік бюро" Жеке/заңды тұлғаларға дербес / корпоративтік кредиттік 

есеп басып шығару және беру тарифтері 

 

Қызмет Бірінші (күнтізбелік жыл 

ішінде бірінші рет) 

Қайталама (ҚҚС қоса 

алғанда )  

Дербес кредиттік есеп 

(жеке тұлғалар үшін) 

ДКЕ 

250 (екі жүз елу) теңге 650 (алты жүз елу) теңге   

Корпоративтік 

кредиттік есеп (заңды 

тұлғалар үшін) ККЕ 

250 (екі жүз елу) теңге 1050 (бір мың елу) теңге   

Дербес кредиттік есеп 

плюс 

650 (алты жүз елу) теңге   650 (алты жүз елу) теңге   

Корпоративный 

кредитный отчет плюс 

1050 (бір мың елу) теңге   1050 (бір мың елу) теңге   

Credit Control Credit Control – 2 400 (екі 

мың төрт жүз) теңге 

2 400 (екі мың төрт жүз) 

теңге (жазылған күннен 

бастап 12 айдан кейін) 

 
 
 



2016 жылғы 2 ақпандағы №01480/16 Шартына 

Қосымша 

 

«КаР-Тел» ЖШС (Билайн) SIM-карта құны 

 

 

Баланс жиынтығы   Өткiзу құны  

200 теңге (SIM-карта) 1500 теңге 

0 (SIM-карта ауыстыру) 1300 теңге 

 


















