«Арнайы экономикалық аймақтар құру мақсаттарына сәйкес
келетiн қызмет түрлерi бойынша өздерi өндiретiн тауарлардың
(жұмыстардың, қызметтердiң) тiзбесiн бекiту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 13 мамырдағы № 703
қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:
1. «Арнайы экономикалық аймақтар құру мақсаттарына сәйкес
келетiн қызмет түрлерi бойынша өздерi өндiретiн тауарлардың
(жұмыстардың, қызметтердiң) тiзбесiн бекiту туралы» Қазақстан
Республикасы Үкiметiнiң 2009 жылғы 13 мамырдағы № 703 қаулысына
(Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 24-25, 219-құжат)
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
1) көрсетілген қаулымен бекітілген «Ұлттық индустриялық мұнайхимия технопаркі» арнайы экономикалық аймағын құру мақсатына
сәйкес келетiн қызмет түрлерi бойынша өзi өндiретiн тауарлардың
(жұмыстардың, қызметтердiң) тiзбесiнде:
кестедегі мына:
«
19.20.2
Мұнай отыны (мазут) және газойлдар (дизельдi отын);
мұнай дистилляттары
19.20.22 Бензин түрiндегi реактивтi отын
19.20.23 Басқа топтамаларға енгiзiлмеген өзге де жеңiл
мұнайды қайта айдау өнiмдерi, жеңiл мұнай
дистиляттары
19.20.24 Керосин
19.20.25 Керосин түрiндегi реактивтi отын
19.20.27 Басқа топтамаларға енгiзiлмеген өзге де орташа
мұнайды қайта айдау өнiмдерi, орташа мұнай
дистиляттары
19.20.28 Басқа топтамаларға енгiзiлмеген мұнай отыны (мазут)
19.20.29 Басқа топтамаларға енгiзiлмеген ауыр мұнай
дистиляттары
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
19.20.2

Мұнай отыны (мазут) және мұнай дистилляттары
19.20.23 Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жеңіл
мұнайды қайта айдау өнімдері, жеңіл мұнай

дистиляттары
19.20.24 Керосин
19.20.25 Керосин түріндегі реактивті отын
19.20.27 Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де орташа
мұнайды қайта айдау өнімдері, орташа мұнай
дистиляттары
19.20.28 Басқа топтамаларға енгiзiлмеген мұнай отыны (мазут)
19.20.29 Басқа топтамаларға енгізілмеген ауыр мұнай
дистиляттары
»;
2) көрсетілген қаулымен бекітілген «Ақтау теңіз порты» арнайы
экономикалық аймағын құру мақсаттарына сәйкес келетiн қызмет түрлерi
бойынша өздерi өндiретiн тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердiң)
тiзбесiнде:
кестедегі мына:
«
19.20.2
Мұнай отыны (мазут) және газойлдар (дизельдi отын);
мұнайлы дистилляттар
19.20.22 Бензин тәріздес реактивтi отын
19.20.23 Өзге де мұнайды қайта айдау жеңіл өнімдері,
енгізілмегіен, жеңіл мұнай дистиляттары
19.20.24 Керосин
19.20.25 Керосин тәріздес реактивтi отын
19.20.27 Өзге де топтамаларға енгiзiлмеген мұнайды қайта
айдаудың орташа өнiмдерi, орташа мұнай
дистиляттары
19.20.28 Басқа топтамаларға енгiзiлмеген мұнай отыны (мазут)
19.20.29 Басқа топтамаларға енгiзiлмеген ауыр мұнай
дистиляттары
»
деген жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«
19.20.2
Мұнай отыны (мазут) және мұнай дистилляттары
19.20.23 Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жеңіл
мұнайды қайта айдау өнімдері, жеңіл мұнай
дистиляттары
19.20.24 Керосин
19.20.25 Керосин түрiндегi реактивтi отын
19.20.27 Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де орташа
мұнайды қайта айдау өнімдері, орташа мұнай
дистиляттары
19.20.28 Басқа топтамаларға енгізілмеген мұнай отыны

(мазут)
19.20.29 Басқа топтамаларға енгізілмеген ауыр мұнай
дистиляттары
»;
мына:
«
20.60.99

Химиялық тарлшықтар өндіру саласындағы
қызметтер

»
деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«
20.14.21
20.14.22
20.14.23

21.10
21.10.1
21.10.10
21.10.2

21.10.20

21.10.3

21.10.31

21.10.32
21.10.4

Техникалық майлы спирттер
Бір атомды спирттер
Гликольдер (екі атомды спирттер: диолдар), көп
атомды спирттер, циклдік спирттер және олардың
туындылары
Негізгі фармацевтикалық өнімдер
Салицил қышқылы, О-ацетилсалицил; олардың
тұздары және күрделі эфирлер
Салицил қышқылы, О-ацетилсалицил; олардың
тұздары және күрделі эфирлер
Лизин, глютамин қышқылы және олардың тұздары;
төрттік тұздар және аммоний гидроксиді;
фосфоаминолипидтер;
амидтер,
олардың
туындылары мен тұздары
Лизин, глютамин қышқылы және олардың тұздары;
төрттік тұздар және аммоний гидроксиді;
фосфоаминолипидтер;
амидтер,
олардың
туындылары мен тұздары
Басқа топтамаларға енгізілмеген лактондар;
конденсацияланбаған
пиразольды
сақинадан,
пиримидті сақинадан, пиперазинді сақинадан,
конденсацияланбаған триазинді сақинадан немесе
фенотиазинді
сақинадан
тұратын
азоттың
гетероатомдарымен гетероциклдік қосылыстар
Басқа топтамаларға енгізілмеген лактондар;
конденсацияланбаған
пиразольды
сақинадан,
пиримидті сақинадан, пиперазинді сақинадан,
конденсацияланбаған триазинді сақинадан немесе
фенотиазинді
сақинадан
тұратын
азоттың
гетероатомдарымен гетероциклдік қосылыстар
Сульфонамид
Басқа топтамаларға енгізілмеген химиялық таза
қанттар, жай және күрделі қант эфирлері және

олардың басқа топтамаларға енгізілмеген тұздары
21.10.40 Басқа топтамаларға енгізілмеген химиялық таза
қанттар, жай және күрделі қант эфирлері және
олардың басқа томтамаларға енгізілмеген тұздары
21.10.5
Провитаминдер, витаминдер және гармондар;
өсімдік гликозидтері, алкалоидтары, олардың
тұздары; антибиотиктер
21.10.51 Провитаминдер,
витаминдер
және
олардың
туындылары
21.10.52 Гормондар, олардың туындылары; басым түрде
гармон ретінде пайдаланылатын стероидтар,
басқалар
21.10.53 Гликозидтер, өсімдік алкалоидтары, олардың
тұздары, жай және күрделі эфирлер және олардың
туындылары
21.10.54 Антибиотиктер
21.10.6
Темірлер
және
басқа
органдар;
олардың
сығындылары
және
басқа
томтамаларға
енгізілмеген адам немесе жануар заттары
21.10.60 Темірлер
және
басқа
органдар;
олардың
сығындылары
және
басқа
томтамаларға
енгізілмеген адам немесе жануар заттары
21.20
Фармацевтикалық препараттар
21.20.1
Дәрі-дәрмектер
21.20.11 Құрамында пенициллин бар дәрі-дәрмектер немесе
басқа антибиотиктер
21.20.12 Құрамында гормондар бар дәрі-дәрмектер, бірақ
антибиотиктер емес
21.20.13 Құрамында алколоидтер бар дәрі-дәрмектер немесе
олардың туындылары, бірақ гормондар немесе
антибиотиктер емес
21.20.2
Басқа фармацевтикалық препараттар
21.20.21 Сарысулар және иммундық вакциналар
21.20.22 Гормондарға немесе спермицидтерге негізделген
жүктілікке қарсы химиялық препараттар
21.20.23 Диагностикалық
реагенттер
және
басқа
фармацевтикалық препараттар
21.20.24 Желімді таңу материалдары, кетгут және ұқсас
материалдар, алғашқы жәрдем дәрі қобдишалары
»;
3) осы қаулыға қосымшаға сәйкес «Тараз химиялық паркі» арнайы
экономикалық аймағын құру мақсатына сәйкес келетiн қызмет түрлерi
бойынша өзi өндiретiн тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін
қызметтердiң) тiзбесімен толықтырылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.
Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі

К. Мәсімов

