Мемлекеттік статистика органдары
құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами
государственной статистики

Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігінің
Статистика комитеті төрағасының
2014 жылғы «27» қазандағы
№ 26 бұйрығына 5 -қосымша

Жалпымемлекеттік
статистикалық
байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного
статистического наблюдения

Приложение 5 к приказу
Председателя Комитета по статистике
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан
от «27» октября 2014 года № 26

Аумақтық статистика органына тапсырылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды www.stat.gov.kz сайтынан
алуға болады
Статистическую форму можно получить на сайте
www.stat.gov.kz

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған
уақыт, сағатта (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической
формы, в часах (нужное обвести)
40
1 сағатқа
сағаттан
дейiн
артық
1-2
2-4
4-8
8-40
более
до 1 часа
40
часов

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына дәйексіз деректерді ұсыну және алғашқы
статистикалық деректерді тапсырмау «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы
Кодексінің 497-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтар болып табылады.
Представление недостоверных и непредставление первичных статистических данных в соответствующие
органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными
статьей 497 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан
коды 0451101
Код статистической
формы 0451101
2-КС
Айлық
Месячная

Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп
Отчет о вводе в эксплуатацию объектов
Есепті кезең
Отчетный период

ай
месяц

жыл
год

Қызметкерлер санына қарамастан, есепті кезеңде объектілерді пайдалануға беруді жүзеге асыратын
заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие в
отчетном периоде ввод объектов в эксплуатацию независимо от численности работающих.
Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 2-күні.
Срок представления – 2-го числа после отчетного периода.

БСН коды
код БИН

2
1. Пайдалануға берілген объект туралы жалпы мәліметтерді көрсетіңіз
Укажите общие сведения о введенном в эксплуатацию объекте
1.1 Есептің реттік нөмірі
Порядковый номер отчета
1.2 Объект түрінің атауы1
Наименование вида объекта
1.3 Объектінің орналасқан жері
(облыс, қала, аудан, елді мекен)
Местонахождение объекта
(область, город, район, населенный пункт)
1.4 «Объектілер және қуаттар түрлерінің тізіміне» сәйкес объект
түрінің коды (статистикалық нысанды қағаз тасығышта тапсыру
кезінде статистика органының қызметкерімен толтырылады)
Код вида объекта согласно «Перечню видов объектов и мощностей»
(заполняется работником органа статистики при сдаче статистической
формы на бумажном носителе)
1.5 «Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне» сәйкес объектінің
орналасқан жерінің коды (статистикалық нысанды қағаз
тасығышта тапсыру кезінде статистика органының
қызметкерімен толтырылады)
Код местонахождения объекта согласно «Классификатору
административно-территориальных объектов» (заполняется
работником органа статистики при сдаче статистической формы на
бумажном носителе)
1.6 Объекті (-лер) саны2
Количество объекта (-ов)
2.

Құрылыстың басым қаржыландыру көзін «√» белгісімен көрсетіңіз
Отметьте знаком «√» преобладающий источник
финансирования строительства

2.1 Республикалық бюджет
Республиканский бюджет

2.4 Банктердің кредиттері
Кредиты банков

2.2 Жергілікті бюджет
Местный бюджет

2.4.1 Шетелдік банктердің
кредиттері
Кредиты иностранных банков

2.3 Меншікті қаражат
Собственные средства

2.5 Басқа да қарыз қаражаты
Другие заемные средства
2.5.1 Резидент еместердің
басқа да қарыз қаражаты
Другие заемные средства
нерезидентов

3. Құрылыстың басым сипатын «√» белгісімен көрсетіңіз
Отметьте знаком «√» преобладающий характер строительства
1

Мұнда және бұдан әрі Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің Интернетресурсында «Респонденттерге» бөлімінде орналасқан «Объектілер және қуаттар түрлерінің тізіміне» сәйкес
толтырылады
Здесь и далее заполняется согласно «Перечню видов объектов и мощностей», размещенный на интернет-ресурсе Комитета
по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан в разделе «Для респондентов»
2
Есепті айда барлық көрсеткіштер бойынша бірдей бірнеше объектілер пайдалануға берілген жағдайда олардың
жалпы саны көрсетіледі
В случае ввода в эксплуатацию в отчетном месяце одновременно нескольких идентичных по всем показателям объектов,
указывается суммарное количество
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3.1 Жаңа құрылыс
Новое строительство

3.3 Кеңейту
Расширение

3.2 Қайта жаңарту
Реконструкция

3.4 Техникамен қайта жарақтандыру
Техническое перевооружение

4. Жаңа ғимараттар санын көрсетіңіз, бірлік
Укажите количество новых зданий, единиц
5. Жаңа тұрғын немесе тұрғын емес ғимараттарды, жаңа тұрғын ғимараттағы
кіріктіре - жапсарластыра салынған үй-жайларды немесе қолданыстағы ғимаратқа
жапсаржай (қондыра) салынған үй-жай пайдалануға берілген жағдайда, мыналарды
көрсетіңіз:
При вводе в эксплуатацию нового жилого или нежилого здания, встроенно-пристроенного
помещения в новом жилом здании или пристройки (надстройки) к существующему зданию
укажите:
5.1 Жалпы құрылыс көлемі, текше метр
Общий строительный объем, куб. метров3
5.2 Ғимараттың жалпы алаңы, шаршы метр
Общая площадь здания, кв. метров³

6. Тұрғын үй пайдалануға берілген жағдайда үйдің түрін «√» белгісімен көрсетіңіз
При вводе в эксплуатацию жилого дома отметьте знаком «√» тип дома
6.1 Жалға берілетін (коммуналдық)
Арендный (коммунальный)
6.2 Жалға берілетін
Арендный
6.3 Жергілікті атқарушы органдарға бюджеттік кредит беру есебінен салынған
Построенный за счет бюджетного кредитования местных исполнительных органов
6.4 Коммерциялық (ипотекалық кредит беру жүйесі бойынша сату үшін)
Коммерческий (для продажи по системе ипотечного кредитования)
6.5 Басқа
Другой
Пәтерлер туралы деректер:
Данные о квартирах:
6.6 Пәтерлер саны, бірлік
Количество квартир, единиц
7. Өзге де тұрғын ғимараттар пайдалануға берілген
жағдайда, тұрғын және қосалқы үй-жайлардың
жалпы алаңын көрсетіңіз, шаршы метр
При вводе в эксплуатацию прочего жилого здания
укажите общую площадь жилых и подсобных
помещений, кв. метров

6.7 Пәтерлердің жалпы алаңы,
шаршы метр
Общая площадь квартир,
кв. метров

8. Өзге де тұрғын ғимараттар, тұрғын емес ғимараттар, тұрғын емес мақсаттағы
кіріктіре - жапсарластыра салынған үй-жайлар немесе имараттар пайдалануға
берілген жағдайда, көрсетіңіз:
При вводе в эксплуатацию прочего жилого здания, нежилого здания, встроенно-пристроенного
помещения нежилого назначения или сооружения укажите:
3

Здесь и далее – куб. метр – кубический метр, кв. метр – квадратный метр

4

8.1 «Объектілер және қуаттар түрлерінің тізіміне»
сәйкес өлшем бірлігін
Единицу измерения согласно
«Перечню видов объектов и мощностей»
8.2 Пайдалануға берілген қуатты
Введенную мощность
9. Объект құрылысының нақты құнын көрсетіңіз, мың теңгеде
Укажите фактическую стоимость строительства объекта, в тысячах тенге

Атауы
Наименование__________________________________________

Мекенжайы
Адрес ____________________________

_________________________________________________________________________________________
Телефоны
_________________________________________
Электрондық пошта мекенжайы
Адрес электронной почты
________________________
Алғашқы деректерді жариялауға келісеміз
Согласны на опубликование первичных
данных

Алғашқы деректерді жариялауға келіспейміз
Не согласны на опубликование
первичных данных

Орындаушы
Исполнитель ___________________________________________ ______________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
телефоны
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
Бас бухгалтер
Главный бухгалтер _______________________________________ ______________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
подпись
Басшы
Руководитель ___________________________________________ _______________________________________
тегі, аты және әкесінің аты (бар болған жағдайда)
қолы
фамилия, имя и отчество (при его наличии)
подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

