
1 ШІЛДЕ 2019 ЖЫЛ 13RESMI

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ 
БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 
МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 31 мамыр           №82         Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір 
нормативтік құқықтық актілеріне қаржы 

нарығын реттеу мәселелері бойынша өзгеріс пен 
толықтырулар енгізу т уралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін 
жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «Пруденциалдық қалыптардың қалыптық жəне өзге де орын-
далуы міндетті нормалар мен лимиттерді маңызы мен есептеу 
əдістемелерін, белгілі бір күнге шекті банк капиталының мөлшерін 
жəне Ашық валюталық позицияларды есептеу қағидалары мен 
олардың лимиттерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 қыркүйектегі №170 
қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №15886 болып тіркелген, 2017 жылғы  25 қазанда Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде жарияланған) мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Пруденциалдық қалыптардың 
қалыптық жəне өзге де орындалуы мiндеттi нормалар мен лимиттердi 
маңызы мен есептеу əдiстемелерiнде, белгiлi бір күнге шектi банк 
капиталының мөлшерiнде:

2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Қалыптарда мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) баланстық құн - бухгалтерлік баланста қарыз бойынша 

қалыптастырылған провизиялар (резервтер) шегерілгеннен кейін 
танылатын қарыз сомасы;

2) бірыңғай қарыздар - кредиттік тəуекелге ұқсас сипаттамалары 
бар қарыздар тобы;

3) жеке қарыздар - əрбір осындай қарыз бойынша провизиялар 
(резервтер) есептелетін қарыздар;

4) инвестициялық қарыз (кредит) - мынадай талаптарға сəйкес 
келетін қарыз (кредит):

қарыз (кредит) мерзімі 5 (бес) жəне одан астам жылды құрайды;
қарыз (кредит) шартының талаптарымен толық мерзімінен бұрын 

өтеуге тыйым белгіленген. Қарызды ішінара өтеу қарыз алушының 
бизнес-жоспарында көзделген мерзімде жəне тəртіппен жүзеге асы-
рылады;

қарыз (кредит) заңды тұлғаға материалдық өндірісті, өндірістік 
жəне көлік инфрақұрылымын құруға, кеңейтуге жəне жаңғыртуға 
бағытталған іс-шаралар кешенін іске асыруды көздейтін оның биз-
нес-жоспарына сəйкес беріледі;

5) кепілдің тұрақсыз түрлері – болашақта түсетін мүлік жəне 
ақша (Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес жасасқан  
мемлекеттік-жекешелік əріптестік келісімшарты бойынша, жағдайлары 
Қалыптардың 2-1-тармағында көзделген банктік қарыз шарты бойын-
ша кепіл болып табылатын инвестициялық шығындардың өтемақысын 
есепке жатқызуға арналған шотқа аударылатын ақша түсімі бойынша 
мемлекеттік серіктестікке қойылатын талап құқықтарын, сондай-ақ 
Қалыптардың 2-2-тармағында көзделген талаптарға сəйкес келген-
де банктік қарыз шарты бойынша кепіл болып табылатын off-take 
келісімшарты бойынша болашақта түсетін ақшаны қоспағанда), оның 
ішінде үлестік қатысу шарттары бойынша (мемлекеттің қатысуы бар 
компаниялармен (квазимемлекеттік сектор субъектілерімен) жасалған 
шарттар бойынша келіп түсетін ақшаны қоспағанда), сақтандыру 
шарттары (Standard & Poor’s рейтингтік агенттігінің «ВВ+» төмен емес 
рейтингі немесе Moody’s Investors Service жəне Fitch агенттіктерінің 
(бұдан əрі - басқа рейтингтік агенттіктер) рейтингі бар сақтандыру 
компанияларымен жасалған, міндеттемелерді шартсыз жəне кері 
қайтарусыз орындау туралы тармақтары бар сақтандыру шарттарын, 
жағдайлары Қалыптардың 2-1-тармағында көзделген сақтандыру 
шарттарын қоспағанда), жеке немесе заңды тұлғалардың кепілдіктері 
(Standard & Poor’s рейтингтік агенттігінің «ВВ+» төмен емес кредиттік 
рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осындай 
деңгейдегі рейтингі бар заңды тұлғалардың кепілдіктерін, Standard & 
Poor’s рейтингтік агенттігінің немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
«В-» төмен емес кредиттік рейтингі бар екінші деңгейдегі банктердің 
кепілдіктерін, сондай-ақ ұлттық басқарушы холдингтер жəне олардың 
еншілес ұйымдары берген кепілдіктерді қоспағанда), материалдық 
емес активтер, жарғылық капиталға қатысу үлестері немесе Қазақстан 
Республикасының сауда-саттықты ұйымдастырушыларының жəне 
(немесе) халықаралық қор биржалары танитын сауда-саттықты 
ұйымдастырушылардың ресми тiзiмiне енгiзiлмеген бағалы 
қағаздар (айналым қаражатын қаржыландырумен байланысты емес 
мақсаттарға берілген қарыздар бойынша берешегінің есептелген 
сыйақыларды, салықтық есептеулерді жəне есептелген амортизация-
ны (EBITDA) төлеу жөніндегі шығыстарды шегергенге дейінгі пайдасы-
на қатынасы 4-тен аспайтын заңды тұлғалардың кепілмен қамтамасыз 
етуге қабылданған жарғылық капиталына қатысу үлестерін жəне (не-
месе) бағалы қағаздарын қоспағанда), қағазға басып шығарылған 
астық қолхаттары, Қазақстан Республикасынан тыс жердегі кепілмен 
қамтамасыз ету (көрсетілген елдердің кепілмен қамтамасыз етудің 
тиісінше ресімделуін растайтын құқығына сəйкес банктің заң 
консуль танттарының немесе еншілес ұйымдары мамандарының 
қорытындысы болған кезде Еуразиялық Экономикалық Одақ елде-
ріндегі кепілмен қамтамасыз етуін қоспағанда);

6) қарыз - банктің банктік қарыз, лизингтік, факторингтік, форфей-
тингтік операцияларды жүзеге асыруы, вексельдерді есепке алу жəне 
бұрын берілген банктік қарыздар бойынша дебиторлық берешек;

7) қарыз алушы - қарыз (кредит) шартын жасасқан жеке немесе 
заңды тұлға;

8) провизиялар (резервтер) - қарыздың құнсыздануына құрылған 
резервтер;

9) тең қарыз алушы - қарыз алушымен бірге қарыз (кредит) шар-
тына қол қоятын жəне қарыз (кредит) шарты бойынша алған ақшаны 
қайтару бойынша міндеттемелерді орындауға ортақ жауап беруші 
ретіндегі жеке немесе заңды тұлға;

10) off-take келісімшарты - өндіруші (жеткізуші) мен тапсырыс 
берушінің арасында жеткізудің құны, саны (көлемі) жəне мерзімдері 
бойынша алдын ала келісілген талаптармен болашақта жеткізумен та-
уарларды жəне (немесе) қызметтерді сату туралы жасалған келісім.»;

мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
«2-2. Off-take келісімшарты бойынша болашақта түсетін ақша мы-

надай талаптар сақталған жағдайларда:
1) мыналар тапсырыс беруші болғанда:
дауыс беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу 

үлестерінің) 50 (елу) пайызынан астамы мемлекетке немесе ұлттық 
басқарушы холдингке тікелей немесе жанама тиесілі заңды тұлға, не;

мемлекеттік мекеме, не;
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың 

жергілікті атқарушы органы;
Standard & Poor’s рейтингтік агенттігінің немесе басқа рейтингтік 

агенттіктердің «ВВ+» төмен емес рейтингі бар заңды тұлға, не;
ірі жүйе құраушы кəсіпорын, не;
осы тармақшаның екінші, үшінші, төртінші, бесінші жəне алтыншы 

абзацтарында көрсетілген тұлғалар соңғы 2 (екі) жыл ішінде кірісінің 
кем дегенде 70 (жетпіс) пайызын қалыптастыратын заңды тұлға;

2) келісімшарттың талаптарында өндіруші (жеткізуші) келісімшарт 
бойынша қабылдаған міндеттемелерді тиісінше орындаған кезде 
тапсырыс берушінің өндірушінің (жеткізушінің) алдындағы өзінің 
міндеттемелерін міндетті орындауы көзделгенде;

3) өндіруші (жеткізуші) - қарыз алушының кредиттік бюроның 
деректері бойынша соңғы 2 (екі) жылда күнтізбелік 30 (отыз) күннен 
асатын мерзімді мерзімі өткен берешегінің болмауымен көрінетін оң 
кредиттік тарихы болғанда. 

Қалыптардың мақсаты үшін ірі жүйе құраушы кəсіпорындарға мы-
надай өлшемшарттарға сəйкес келетін кəсіпорындар жатады:

өнімді сатудан (қызмет көрсетуден) түскен түсім – соңғы 2 (екі) 
жылда жыл сайын кемінде 50 (елу) миллиард теңге;

салық аударымдары – соңғы 2 (екі) жылда жыл сайын кемінде 3 
(үш) миллиард теңге.».

2. «Уəжді пайымдауды қалыптастыру жəне пайдалану қағидаларын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының  
2018 жылғы 29 қазандағы № 271 қаулысына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 17752 болып тіркелген, 
2018 жылғы  27 қарашада Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) мы-
надай толықтыру енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген Уəжді пайымдауды қалыптастыру 
жəне пайдалану қағидаларында:

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Заңның 62-6-бабының 1-тармағында көрсетілген тұлғаның 

өтінішхаты бойынша алқалы орган алқалы органның отырысына 
Заңның  62-6-бабының 1-тармағында көрсетілген тұлғаның өкілдерін 
жəне (немесе) Ұлттық Банкте аккредиттелген, қаржы нарығында 
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалар бірлестіктерінің өкілдерін 
шақырады.».

3. Қаржы ұйымдарының əдіснамасы жəне реттеу департаменті 
(Сəлімбаев Д.Н.) Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген тəртіппен: 

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне 
құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Респуб-
ликасы Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні 

ішінде Заң департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) 
тармақшаларында жəне 4-тармағында көзделген іс-шаралардың 
орындалуы туралы мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Сыртқы коммуникациялар департаменті – Ұлттық Банктің 
баспасөз қызметі осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 
он күн ішінде оның көшірмесін мерзімді баспасөз басылымдарында 
ресми жариялауға жіберуді қамтамасыз етсін. 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары О.А. Смоляковқа жүктелсін. 

 6. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
қолданысқа енгізіледі.

Ұлттық Банк Төрағасы Е.ДОСАЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігінің
Статистика комитеті
2019 жылғы «___» _________

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 10 маусымдағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18823 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 30 мамыр        №512         Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 
кейбiр бұйрықтарына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы 

БҰЙЫРАМЫН:
1. «Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптама-

сының кейбір мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9756 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 17 қазанда 
жарияланған) бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының 
Бірыңғай бюджеттік сыныптамасында:

бюджет түсiмдерiнiң сыныптамасында:
1 «Салықтық түсімдер» санатында:
05 «Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге салынатын iшкi 

салықтар» сыныбында:
3 «Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 

түсiмдер» кіші сыныбында:
29 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін қызметін өнімді бөлу 

жөніндегі келісімшарт бойынша жүзеге асыратын жер қойнауын пай-
даланушының қосымша төлемі» ерекшелігі мынадай редакцияда 
жазылсын:

«29 Қызметін  өнімді бөлу туралы келісімшарт бойынша жүзеге 
асыратын жер қойнауын пайдаланушының қосымша төлемі жəне 
мұнай секторы ұйымдарынан түсетін жер қойнауын пайдалануға са-
лынатын баламалы салық»; 

2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар 
сметасынан) қамтылатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар» сыныбында:

1 «Мұнай секторы ұйымдарынан жəне Жəбірленушілерге өтемақы 
қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын жəне 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбында:

59 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігі, 
республикалық бюджеттен қаржыландырылатын оның аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар» ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

«59 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Индустрия жəне инфрақұрылымдық даму 
министрлігі, оның республикалық бюджеттен қаржыландырылатын 
аумақтық бөлімшелері салатын əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар»;

68 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Дін істері жəне азаматтық қоғам министрлігі, 
республикалық бюджеттен қаржыландырылатын оның аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, 
өндіріп алулар» ерекшелігі мынадай редакцияда жазылсын:

«68 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне қоғамдық даму министрлігі, 
оның республикалық бюджеттен қаржыландырылатын аумақтық 
бөлімшелері салатын əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, санкция-
лар, өндіріп алулар»;

69 «Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Қорғаныс жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігі, республикалық бюджеттен қаржыландырылатын оның 
аумақтық бөлімшелері салатын əкiмшiлiк айыппұлдар, өсімпұлдар, 
санкциялар, өндіріп алулар» ерекшелігі мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«69 Мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, 
Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, қорғаныс жəне аэро ғарыш 
өнеркəсібі министрлігі, оның республикалық бюджеттен қаржы-
ландырылатын оның аумақтық бөлімшелері салатын əкiмшiлiк айып-
пұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар»;

бюджет шығыстарының функционалдық сыныптамасында:
04 «Бiлiм беру» функционалдық тобында:
2 «Бастауыш, негізгі орта жəне жалпы орта білім беру» функцио-

налдық кіші тобында: 
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-

ларымен 006 бюджеттік бағдарламасы бар 746 бюджеттік бағдар-
ламалар əкімшісімен толықтырылсын: 

«746 Облыстың туризмді жəне спортты дамыту жөніндегі бас-
қармасы

006 Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім 
беру

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»; 
мынадай мазмұндағы 007 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 

жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалармен толықтырылсын:
«007 Мамандандырылған бiлiм беру ұйымдарында спорттағы да-

рынды балаларға жалпы бiлiм беру
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»; 
07 «Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» функционалдық то-

бында:
1 «Тұрғын үй шаруашылығы» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 010 бюджеттік бағдарламасы бар 746 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«746 Облыстың туризмді жəне спортты дамыту жөніндегі басқар-

масы 
010 Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті 

дамытудың 2017 – 2021 жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік 
бағдарламасы шеңберінде қалалардың жəне ауылдық елді 
мекендердің объектілерін жөндеу»;

08 «Мəдениет, спорт, туризм жəне ақпараттық кеңістiк» функцио-
налдық тобында:

2 «Спорт» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарлама-

ларымен 001 бюджеттік бағдарламасы бар 746 бюджеттік бағдарла-
малар əкімшісімен толықтырылсын:

«746 Облыстың туризмді жəне спортты дамыту жөніндегі бас-
қармасы

001 Жергілікті деңгейде туризм жəне спорт саласында мемлекеттік 
саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 002 бюджеттік бағдарламасымен толық-

тырылсын:
«002 Облыстық деңгейде спорт жарыстарын өткізу»;
мынадай мазмұндағы 003 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 

жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«003 Əр түрлі спорт түрлері бойынша облыстың құрама коман-

да ларының мүшелерін дайындау жəне республикалық жəне 
халықаралық спорт жарыстарына қатысу

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 004, 005, 032, 100, 102, 103, 106, 107, 108, 

109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 124, 125 жəне 
126 бюджеттік бағдарламалармен толықтырылсын:

«004 Ақпараттық жүйелерді құру
005 Мемлекеттік органның күрделі шығыстары
032 Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен 

ұйымдардың күрделі шығыстары
100 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізу
102 Қазақстан Республикасы Үкіметінің төтенше резерві есебінен 

іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгей-
леріне берілетін трансферттер

103 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік 
басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін трансферттер

106 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізу

107 Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған 
резерві есебінен іс-шаралар өткізу

108 Бюджеттік инвестициялық жобалардың техникалық-экономи-
калық негіздемелерін жəне мемлекеттік-жекешелік əріптестік 
жобалардың, оның ішінде концессиялық жобалардың конкурстық 
құжаттамаларын əзірлеу немесе түзету, сондай-ақ қажетті сарап-
тамаларын жүргізу, мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобаларды, 
оның ішінде концессиялық жобаларды консультациялық сүйемелдеу

109 Қазақстан Республикасы Үкіметінің шұғыл шығындарға 
арналған резерві есебінен іс-шаралар өткізу

113 Жергілікті бюджеттерден берілетін ағымдағы нысаналы транс-
ферттер

114 Жергілікті бюджеттерден берілетін нысаналы даму транс-
ферттері

115 Жергілікті атқарушы орган резервінің қаражаты есебінен 
соттардың шешімдері бойынша жергілікті атқарушы органдардың 
міндеттемелерін орындау

116 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

117 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге 
арналған мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін 
трансферттер

118 Қазақстан Республикасы Үкіметінің табиғи жəне техногендік 
сипаттағы төтенше жағдайларды жою кезінде халықтың тіршілігін 
қамтамасыз етуге арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу

119 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізу

121 Əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жою үшін жергілікті атқарушы органның төтенше резерві 
есебінен іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

122 Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң арнайы резервi есебінен 
іс-шаралар өткізуге арналған мемлекеттік басқарудың басқа 
деңгейлеріне берілетін трансферттер

123 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне 
əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар 
жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға іс-шаралар өткізу

124 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық жəне 
əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына қауіп 
төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы бар 
жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына іс-шаралар өткізу

125 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына 
қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша ағымдағы шығыстарға аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер

126 Облыстық, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың 
бюджеттерінен берілетін нысаналы трансферттердің есебінен 
əлеуметтік, табиғи жəне техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың 
салдарларын жою, əкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң саяси, экономикалық 
жəне əлеуметтiк тұрақтылығына, адамдардың өмiрi мен денсаулығына 
қауіп төндiретiн жалпы республикалық немесе халықаралық маңызы 
бар жағдайларды жою бойынша даму шығыстарына аудандық 
(облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттеріне берілетін ныса-
налы даму трансферттері»;

4 «Туризм» функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 008 бюджеттік бағдарламасы бар 746 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«746 Облыстың туризмді жəне спортты дамыту жөніндегі бас-

қармасы
008 Туристік қызметті реттеу»;
10 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын 

табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жəне жануарлар дүниесін қорғау, 
жер қатынастары» функционалдық тобында:

9 «Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны 
қорғау жəне жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер» 
функционалдық кіші тобында:

мынадай мазмұндағы 035 бюджеттік бағдарламасы бар 326 
бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«326 Республикалық маңызы бар қаланың, астананың кəсіпкерлік 
жəне инвестициялар басқармасы

035 Азық-түлік тауарларының өңірлік тұрақтандыру қорларын 
қалыптастыру»;

13 «Басқалар» функционалдық тобында:
3 «Кəсiпкерлiк қызметтi қолдау жəне бəсекелестікті қорғау» 

функционалдық кіші тобында:
мынадай мазмұндағы 055 бюджеттік бағдарламасы бар 809 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:
«809 Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын үй–

коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жол-
дары, құрылыс, сəулет жəне қала құрылыс бөлімі

055 «Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамыту-
дың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде индустриялық инфра-
құрылымды дамыту»;

9 «Басқалар» функционалдық кіші тобында:
217 «Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi» бюджеттік 

бағдар ламалар əкімшісі бойынша:
099 «Астана» халықаралық қаржы орталығының əкімшілігі» АҚ-ға 

нысаналы аударым» бюджеттік бағдарламасы бойынша:
мынадай мазмұндағы 030 жəне 032 бюджеттік кіші бағдарлама-

лармен толықтырылсын:
«030 Республикалық бюджеттің қаражаты есебінен
032 Қазақстан Республикасы Ұлттық қорынан берілетін нысаналы 

трансферті есебінен»;
268 «Облыстың жолаушылар көлігі жəне автомобиль жолдары 

басқармасы» бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 054 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 

мен 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«054 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекен-

дердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
288 «Облыстың құрылыс, сəулет жəне қала құрылысы басқармасы» 

бюджеттік бағдарламалар əкімшісі бойынша:
мынадай мазмұндағы 011 жəне 015 бюджеттік кіші бағдарламалары 

бар 092 бюджеттік бағдарламасымен толықтырылсын:
«092 Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) 

бюджеттеріне «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді 
мекендердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды 
дамытуға берілетін нысаналы даму трансферттері

011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
мынадай мазмұндағы 093 бюджеттік бағдарламасымен жəне 011 

мен 015 бюджеттік кіші бағдарламаларымен толықтырылсын:
«093 «Ауыл-Ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекен-

дердегі əлеуметтік жəне инженерлік инфрақұрылымдарды дамыту
011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен
015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»;
452 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бөлімі» 

бюджеттік бағдарламалардың əкімшісі бойынша 026 «Аудандық 
маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ бюджеттеріне азаматтық 
қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет 
қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық 
кəсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін 
ағымдағы нысаналы трансферттер» бюджеттік бағдарламасының 
атауына орыс тілінде өзгеріс енгізілді, мемлекеттік тілдегі мəтін 
өзгермейді;

мынадай мазмұндағы 065 жəне 096 бюджеттік бағдарламалары бар 
746 бюджеттік бағдарламалар əкімшісімен толықтырылсын:

«746 Облыстың туризмді жəне спортты дамыту жөніндегі бас-
қармасы

065 Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру не-
месе ұлғайту

096 Мемлекеттік-жекешелік əріптестік жобалар бойынша мемле-
кеттік міндеттемелерді орындау».

2. «Бюджет түсімдерін бюджеттердің деңгейлері, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол ақшаны бақылау шоты мен 
Жəбірленушілерге өтемақы қорының қолма-қол ақшасының бақылау 
шоты арасында бөлу кестесі» Қазақстан Республикасы Қаржы 
министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №404 (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9760 болып тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2014 жылғы 15 қазанда 
жарияланған) бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Бюджет түсімдерін бюджеттер 
деңгейлері, Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қолма-қол 
ақшасының бақылау шоты мен Жəбірленушілерге өтемақы қорының 
қолма-қол ақшасының бақылау шоты арасында бөлу кестесінде:

1 «Салықтық түсімдер» санатында:
05 «Тауарларға, жұмыстарға жəне қызметтерге салынатын iшкi 

салықтар» сыныбында:
3 «Табиғи жəне басқа да ресурстарды пайдаланғаны үшiн түсетiн 

түсiмдер» кіші сыныбында:

29-ерекшелік мынадай редакцияда жазылсын:
«

Қызметін өнімді бөлу 
туралы келісімшарт 
бойынша жүзеге асы-
ратын жер қойнауын 
пайдаланушының 
қосымша төлемі 
жəне мұнай секто-
ры ұйымдарынан 
түсетін жер қойнауын 
пайдалануға салына-
тын баламалы салық 

1 05 3 29 100

»;
2 «Салықтық емес түсiмдер» санатында:
04 «Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің бюджетінен (шығыстар 
сметасынан) қамтылатын жəне қаржыландырылатын мемлекеттік 
мекемелер салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп 
алулар» сыныбында:

1 «Мұнай секторы ұйымдарынан жəне Жəбірленушілерге өтемақы 
қорына түсетін түсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен 
қаржыландырылатын, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) қамтылатын жəне 
қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар» кіші сыныбында:

59-ерекшелік мынадай редакцияда жазылсын:
«

Мұнай секто-
ры ұйым дарынан 
түсетін түсімдерді 
қоспағанда, 
Қазақстан 
Республикасы 
Индустрия жəне 
инфрақұрылымдық 
даму министрлігі, 
оның республикалық 
бюджеттен қар-
жыландырылатын 
аумақтық 
бөлімшелері са-
латын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкция-
лар, өндіріп алулар

2 04 1 59 100

»;
68-ерекшелік мынадай редакцияда жазылсын:
«

Мұнай секто-
ры ұйымдарынан 
түсетін түсімдерді 
қоспағанда, Қазақстан 
Республикасы 
Ақпарат жəне қоғам-
дық даму министрлігі, 
оның респуб-
ликалық бюджеттен 
қаржыландырылатын 
аумақтық бөлімшелері 
салатын əкiмшiлiк 
айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкция-
лар, өндіріп алулар

2 04 1 68 100

»;
69-ерекшелік мынадай редакцияда жазылсын:
«

Мұнай секторы 
ұйымдарынан түсетін 
түсімдерді қос-
пағанда, Қазақстан 
Республикасы 
Цифрлық даму, 
қорғаныс жəне аэро-
ғарыш өнеркəсібі 
министрлігі, оның 
республикалық бюд-
жеттен қаржылан-
дырылатын аумақтық 
бөлімшелері салатын 
əкiмшiлiк айыппұлдар, 
өсімпұлдар, санкция-
лар, өндіріп алулар

2 04 1 69 100

»;
4 «Трансферттердің түсімдері» санатында:
01 «Төмен тұрған мемлекеттiк басқару органдарынан трансферт-

тер» сыныбында:
1 «Облыстық бюджеттерден, республикалық маңынызы бар 

қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер» кіші сыныбы мы-
надай редакцияда жазылсын:

«1 Облыстық бюджеттерден, республикалық маңызы бар 
қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер»;

1 «Облыстық бюджеттерден, республикалық маңынызы бар 
қалалардың, астана бюджеттерінен трансферттер» кіші сыныбында:

07-ерекшелік мынадай редакцияда жазылсын:
«

Нұр-Сұлтан 
қаласының 
бюджетiнен алына-
тын бюджеттік алу

4 01 1 07 100

».
3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бюджет заңна-

масы департаменті (З.А. Ерназарова) заңнамада белгіленген 
тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы 
Əділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама жəне 
құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне енгізу үшін жіберілуін;

3) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастырылуын;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 
1), 2) жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы 
туралы мəліметтердің Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне ұсынылуын қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі жəне ресми жариялануға жатады.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2019 жылғы 31 мамырда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мем лекеттік тіркеудің тізіліміне №18760 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2019 жылғы 15 сәуір          №147           Нұр-Сұлтан қаласы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер 

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу департаменті 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
10 (он) күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдерінде ресми жария-
лау жəне Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік 10 (он) 
күн ішінде оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарына ресми 
жариялауға жіберілуін;

4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін 10 (он) жұмыс күні 
ішінде Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақ-
стан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүк-
телсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Ауыл шаруашылығы министрі С.ОМАРОВ

(Жалғасы 14-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2019 жылғы 15 сəуірдегі №147 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі

(бұдан əрі – Тізбе)

1. «Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстың ақпарат қорын 
жүргізу қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 20 шілдедегі № 3-3/373 
бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілі-
мінде № 7864 болып тіркелген, 2012 жылғы 19 қыркүйекте «Егемен 
Қазақстан» газетінде жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Селекциялық жəне асыл 
тұқымдық жұмыстың ақпарат қорын жүргізу қағидасында (бұдан əрі 
– Қағидалар):

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. АТЖ:
1) мал басын жетілдіру жəне жануарлардың генетикалық əлеуетін 

арттыру, өнімділік бағыты, тұқымдық тиесілілігі, өнімділік деңгейі 
жəне асыл тұқымдық құндылығы, селекциялық жəне асыл тұқымды 
жұмыстың жай-күйі үшін пайдаланылатын асыл тұқымды жануарлар 
түрлері бойынша мал басы жəне селекциялық процеске тартылған 
жануарлар туралы мониторинг жүргізуге жəне ақпарат алуға;

2) облыстар, аудандар, қалалар, ауылдық елді мекен бөлінісінде 
республика бойынша есептілікті автоматты түрде қалыптастыруға;

3) селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмысты үйлестіруді жəне 
мал басының өсімін молайтуды басқаруды жүзеге асыруға;

4) асыл тұқымды жəне тауарлық мал басының өнімділігі 
деректерін кейіннен ғылыми мақсатта пайдалану үшін оларды 
орталықтандырылған сақтауға арналады.»;

көрсетілген Қағидаларға қосымша осы Тізбеге 1-қосымшаға сəйкес 
жаңа редакцияда жазылсын.

2. «Малдардың асыл  тұқымдық құндылығын бонитирлеу (бағалау) 
жəне өсімін молайту жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2014 жылғы 
10 қазандағы № 3-3/517 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9818 болып тіркелген, 2014 жылғы 24 

желтоқсанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгеріс енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жергілікті жəне зауыттық жылқы-
ларын асыл тұқымдық құндылығын бонитирлеу (бағалау) жəне өсімін 
молайту жөніндегі нұсқаулықта:

45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«45. Егер, жылқы бір белгісі бойынша белгіленген минимумға дейін 

бір балл жинай алмай қалса, онда бонитер (сыныптаушы) жетіспеген 
балды ескермеуіне болады жəне түзетуді көрсете отырып, жылқыны 
тиісті сыныпқа жатқызуға құқылы. Екінші сыныптың ең төменгі талап-
тарына жауап бермейтін жылқыларға бұл түзету қолданылмайды.»;

57-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«57. Ұрпақтарының сапасы бойынша бағалау барлық алынған 

төлдеріне қарай жүргізіледі: айғырлар кем дегенде екі жыл қатарынан 
алынған құлындары (10 жəне одан жоғары) бойынша; биелер бони-
тирлеу (бағалау) арқылы бағаланған екі бастан кем емес ұрпақтары 
бойынша. Жылқылар, қолайлы жағдайда өсірілген төлі бойынша 
бағаланады. Айғырлар мен биелер төлінің сапасы шаруашылықтағы 
бонитирлеу (бағалау) деректері мен жазбалар негізінде, бонитер (сы-
ныптаушы) төлдерді қарағаннан кейін анықтайды.

Тұқымдық айғырлар мен биелер төлінің əрбір басы нағыз 
Нұсқаудың 13-қосымшадағы бағам бойынша баллмен бағаланады. 
Одан кейін баллдарды қосып ұрпақтар санына бөледі.».

3. «Мал шаруашылығы салалары бойынша асыл тұқымдық өнімді 
(материалды) есепке алу нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 
сəуірдегі № 3-3/397 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11269 болып тіркелген, 2015 жылғы 
4 маусымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) 
мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Ешкі шаруашылығында асыл 
тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары осы Тізбеге 
2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жылқы шаруашылығындағы асыл 
тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары осы Тізбеге 
3-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Түйе шаруашылығындағы асыл 
тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары осы Тізбеге 
4-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 1-қосымша

Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстың ақпарат қорын жүргізу қағидасына қосымша

Нысан
Селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыстың ақпарат қорына тіркеуге  арналған өтініш

 Жеке  нем есе  заңды тұлғаның атауы: ____________ __________________________________ _________________________
  (жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі немесе заңды тұлғаның атауы) 

Бизнес сəйкестендіру нөмірі (заңды тұлға үшін) /
Жеке сəйкестендіру нөмірі (жеке тұлға үшін):

________________________________________________________ _______________

Облысы: _______________________________________________________________________
Ауданы: _______________________________________________________________________
Ауылдық округі: _______________________________________________________________________
Елді мекені: _______________________________________________________________________
Телефоны: _______________________________________________________________________
Электрондық почтасы: _______________________________________________________________________
Басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі _______________________________________________________________________
Мекенжайы: _______________________________________________________________________
Шаруашылық бағыты (ауыл шаруаш ылы ғы жану-
ар ларын /баларалар /құстар өсіруді жүзеге асыра-
тын жеке жəне заңды тұлғалар толтырады)

Ірі қара мал шаруашылығы; Қой шаруашылығы; Жылқы шаруашылығы; Шошқа 
шаруашылығы; Түйе шаруашылығы; Марал шаруашылығы; Ешк і шаруашылығы; 
Балара шаруашылығы; Құс шаруашылығы.

Өнімділік бағыты (таңдалған түріне байланысты 
өнімділік бағыты көрсетіледі):

_______________________________________________________________________

Мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті қоса тіркеу: _________ ______________________________________________________________
                         (мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің скан-көшірмесі)

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі №3-3/397 бұйрығына 5- қосымша

Ешкі шаруашылығында асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары

1-нысан
2-нысан
3-нысан
4-нысан

5-нысан
6-нысан

7-нысан
 

8-нысан

Асыл тұқымды жүнді бағыттағы текенің жеке құжаты
Асыл тұқымды сүтті бағыттағы текенің жеке құжаты
Асыл тұқымды түбітті бағыттағы текенің жеке құжаты
Асыл тұқымды жүнді бағыттағы аналықтың жеке 
құжаты
Асыл тұқым сүтті бағыттағы аналықтың жеке құжаты
Асыл тұқымды түбітті бағыттағы аналықтың жеке 
құжаты
Сүтті, жүнді жəне түбітті ешкілерді ұрықтандыру 
(шағылыстыру), төлдеу жəне асыл тұқымды төлдерін 
өсіру есебінің журналы 
Жүнді ешкілерді жеке сұрыптау жəне олардың 
өнімділігі журналы

9-нысан

10-нысан

11-нысан

12-нысан

13-нысан

14-нысан

 Сүтті ешкілерді жеке сұрыптау жəне олардың өнімділігі
  журналы 
 Түбітті ешкілерді жеке сұрыптау жəне олардың өнімділігі   
  журналы 
 Жүнді ешкілерді сұрыптау нəтижелерінің жиынтық
 тізімдемесі 
 Сүтті ешкілерді сұрыптау нəтижелерінің жиынтық
 тізімдемесі 
 Түбітті ешкілерді сұрыптау нəтижелерінің жиынтық
 тізімдемесі 
 Текелерді ұрпағының сапасы бойынша бағалау
 тізімдемесі

1-нысан
Асыл тұқымды жүнді бағыттағы текенің жеке құжаты

Жеке нөмiрi:____________
Оң құлақтағы ____________________ 
Сол құлақтағы ____________________ Желi ________________
Асыл тұқымды кітапқа жазылу мəлiметтерi: маркасы мен нөмірі__________________ «___»________________ 20___ жыл
Маман _____________ қолы 
Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi _________________________________ 
Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі _____________________________________________________________________
шаруашылық, аудан, облыс
Шаруашылыққа əкелiнген мерзiмi ______ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ________________________

Текенің шығу тегi
Əкесi Жеке нөмірі 

___________
Асыл тұқымды 
кітап бойынша 
маркасы мен 
нөмірi
Тұқымы_____
Буыны______

Əкесі Жеке нөмірі_______
Асыл тұқымды кітап бойынша мар-
касы мен нөмірi Тұқымы_______
Буыны________

Əкесі Жеке нөмірі _____________ Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен нөмірi __________________

Енесі Жеке нөмірі _____________ Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен нөмірi___________________

Енесі Жеке нөмірі _____________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi ______
Тұқымы_______
Буыны________

Əкесі Жеке нөмірі _____________ Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен нөмірi __________________

Енесіңнесі Жеке №___________________ Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен нөмірi __________________

Енесi Жеке нөмірі 
___________ 
Асыл тұқымды 
кітап бойынша 
маркасы мен 
нөмірi ____
Тұқымы_____
Буыны______

Əкесі Жеке нөмірі _________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi ______
Тұқымы_______
Буыны _______

Əкесі Жеке нөмірі _____________ Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен нөмірi __________________

Енесі Жеке нөмірі______________ Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен нөмірi __________________

Енесі Жеке нөмірі _____________ Асыл 
тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi_______
Тұқымы_______
Буыны________

Əкесі Жеке нөмірі _____________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
_________________________

Енесі Жеке №___________________ Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен нөмірi __________________

Сұрыптау нəтижесi Сөрыптау мезгiлi Малдың жасы Типi Жүн сапасы 
Тығыздығы Ұзындығы Иректiлiгi Жiңiшкелiгi

Текенің

Əке-енесiнiң Əкесiнiң
Енесiнiң

кестенің жалғасы
Тектерiнiң өнiмдiлiгi Текенің өнiмдiлiгi

Ж
ек
е 
нө
мі
рі

, 
ту
ыс

ты
қ 

де
ңг
ей

i

Ө
нi
мд

iл
iгi

 
ан
ық
та
лғ
ан

 
жа

сы

Ең
 ж
оғ
ар
ғы

 
тiр

i с
ал
ма

ғы
, 

ки
ло
гр
ам

м

Ең
 ж
оғ
ар
ғы

 
жү

н 
тү
сiм

i, 
ки
ло
гр
ам

м

Ж
үн

 
ұз
ын

ды
ғы

 / 
са
нт
им

ет
р

Ж
үн

 
жі
ңі
ш
ке
лі
гі,

 
са
па

Ж
үн

 тү
сi

Еш
кін

ің
 тү

сi

Сұ
ры

пт
ау

 
кл
ас
ы

Жүн түсiмi, килограмм Тiрi салмағы,
килограмм

Жуылмаған Жуылған өлшеу 
мезгiлi

салмақ-
килограмм

Туылғандағы 

Енесiнен 
бөлiнгендегi
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл

20___ жыл
20___ жыл

Жүн сапасы Жалпы 
бағасы

 Класы Сұрыптаушының 
қолыЖiңiш-

келiгi
Бiркел-
кiлiгi 

Шайыр Жылтыр-
лығы 

Түсті, құрғақ /кэмп/ 
талшықтардың 
мөлшері

Арқа, бауыр, 
аяқ жүндерінің 
өсуі 

 Жуылған жүн түсiмi (Асыл тұқымды кітап қа жазылған жылғы) ________ килограмм.
 Қандай құжат негiзiнде таза жүн шығымы анықталды % __________________
 Көрмелердегi марапаты
 _____________________________________________________________________

Шағылыс-
тыру 
мезгiлi 

 Текенің пайдаланылуы  Төлдердi енесiнен бөлгенде бағалау (бас) 
 Пайдалану 

əдiсi 
 Ұрықтың 
сапасы 

Ешкі саны  Алынған лақ (бас)  Типi бойынша  Жалпы жетiлуi бойынша 
ұрық-
талды 

тө
лд
ед

i 

 тi
рi

 

 ө
лi

 ж
əн
е 

ке
мт
ар

 

 б
ар
лы

ғы
 

 оның 
iшiнде 
басқа 

түстiлерi 

Ж Ж+ Ж- өте жақсы жақсы орташа нашар 

 Бiр жасында сұрыптау кезiндегi төлдердiң сипаттамасы

Төлдiң 
туылған 
жылы

Саны, бас Типi бойынша 
лақтардың саны

Орташа тiрi 
салмағы, кг

 Орташа жүн 
түсiмi, кг 

Ж
үн

 
ұз
ын

ды
ғы

элита класы бірінші класс екінші класс  жарамсыз Ж Ж+ Ж- Еркек ұрға-
шы

еркек ұрға-
шыеркек ұрғашы еркек ұрғашы еркек ұрғашы еркек ұрғашы

20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл

 Ерекше белгiлер
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 
Карточканы тексердi: __________________ «___»________________20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы тексердi: __________________ «___»________________20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы тексердi: __________________ «___»________________20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

2-нысан

Асыл тұқымды сүтті бағыттағы текенің жеке құжаты
Жеке нөмiрi:____________
Оң құлақтағы ____________________ 
Сол құлақтағы ____________________ Желi ________________
Асыл тұқымды кітапқа жазылу мəлiметтерi: маркасы мен нөмірі__________________ «___»________________ 20___ жыл
Маман _____________ қолы 
Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi _________________________________ 
Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі _____________________________________________________________________
шаруашылық, аудан, облыс
Шаруашылыққа əкелiнген мерзiмi ______ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ________________________

Текенің шығу тегi 
Əкесi Жеке нөмірі 

__________
Асыл тұқымды 
кітап бойынша 
маркасы 
мен нөмірi 
__________
Тұқымы____
Буыны_____

Əкесі Жеке нөмірі
________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесі Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесi Жеке 
№_________
Жеке нөмірі 
__________
Асыл тұқымды 
кітап бойын-
ша маркасы 
мен нөмірi 
__________
Тұқымы____
Буыны_____

Əкесі Жеке №_________
Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Ə/О Жеке нөмірі
___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесі Жеке нөмірі ____
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі
___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Сұрыптау нəтижесi Сөрыптау 
мезгiлi

Малдың жасы Типi Туылған типі
Бітімі

Текенің

 Əке-
енесiнiң 

Əкесiнiң 
Енесiнiң

 кестенің жалғасы

Тектерiнiң өнiмдiлiгi Текенің өнiмдiлiгi 
 Жеке нөмірі, 
туыстық 
деңгейi 

 Өнiмдiлiгi 
анықталған 
жасы 

Ең жо-
ғарғы 
тiрi 
салмағы 
кило-
грамм

Ең 
жоғарғы 
сүт 
өнімділігі 
килограмм

Сүт 
құрамындағы 
мөлшері, 
пайыз

 М
ал
ды

ң 
тү
сi 

 М
үй
ізд

іл
ігі

 

Сұ
ры

пт
ау

 
кл
ас
ы/

Тiрi салмағы килограмм
 Өлшеу 
мезгiлi 

 Салмағы 

май-
дың 

 ақуыз-
дың 

Туылғандағы
 Енесiнен бөлiнгендегi 
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл
20___ жыл

Жалпы бағасы Класы Сұрыптау-
шының қолы

Бітімі  Ірілігі Сырт 
пішіні

Түсі  Мүйіз-
ділігі 

 Бітімі, ірілігі жəне сырт пішіні 
Дене өлшемдері сантиметр

Шоқтығының 
биіктігі

 Тұлғаның қиғаш 
ұзындығы 

Кеуде 
орамы

 Көрмелердегi марапаты
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

Шағылыс-
тыру 
мезгiлi 

 Текенің пайдаланылуы Төлдердi енесiнен бөлгенде бағалау (бас)
 пайда-
лану 
əдiсi 

ұрықтың 
сапасы 

Ешкі саны  Алынған лақ(бас)  типi бойынша  жалпы жетiлуi бойынша 
Ұрық-
талды 

Төл-
дедi 

 тiрi  өлi жəне 
кемтар 

 бар-
лығы 

 оның 
iшiнде басқа 
түстiлерi 

С С+ С-  өте 
жақсы/ 

жақсы орташа  нашар 

Ш
ағ
ыл

ыс
у 
ме

зг
iл

i Ұрықтандырылған 
аналықтың 

Тө
лд
еу

 м
ез
гiл

i 

Төлдiң сипаттамасы 

жеке 
нөмірi 

класы  Жынысы 
(еркек, 
ұрғашы) 

Төлдiң 
жеке 
нөмерi 

 Тiрi салмағы, килограмм 

Ен
ес

iн
ен

 б
өл
у 

ме
зг

iл
i 

Сүт өнімділігі Сұрыптау 
нəтижесi

туыл-
ған-
дағы 

енесiнен 
бөлгендегi 

бiр 
жас-
тағы 

екi 
жас-
тағы 

Сауу 
маусымдағы 
өнімділігі, 
килограмм

Сүттің 
майлылығы, 

пайыз

Енесiнен 
бөлгенде 

 Бiр 
жаста 

 Ерекше белгiлер
 _____________________________________________________________________
 
Карточканы тексердi: __________________ «___»________________20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы тексердi: __________________ «___»________________20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы тексердi: __________________ «___»________________20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

(Жалғасы 15-бетте) 

(Жалғасы. Басы 13-бетте) 
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(Жалғасы 16-бетте) 

3-нысан
Асыл тұқымды түбітті бағыттағы текенің жеке құжаты

Жеке нөмiрi:____________
Оң құлақтағы ____________________ 
Сол құлақтағы ____________________ Желi ________________
Асыл тұқымды кітапқа жазылу мəлiметтерi: маркасы мен нөмірі__________________ «___»________________ 20___ жыл
Маман _____________ қолы 
Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi _________________________________ 
Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі _____________________________________________________________________
шаруашылық, аудан, облыс
Шаруашылыққа əкелiнген мерзiмi ______ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ________________________

Текенің шығу тегi
Əкесi Жеке нөмірі 

___________
Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен 
нөмірi ____
Тұқымы_____
Буыны______

Əкесі Жеке нөмірі _______________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi ________
Тұқымы_________
Буыны__________

Əкесі Жеке нөмірі ____________
 Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен 
нөмірi ____ 

Енесі Жеке нөмірі ____________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
_________________

Енесі Жеке нөмірі _______________
Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен нөмірi 
_______________
Тұқымы_________
Буыны__________

Əкесі Жеке нөмірі ____________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
_________________

Енесі Жеке нөмірі ____________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
_________________

Енесi Жеке нөмірі _________
Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен 
нөмірi ____
Тұқымы_____
Буыны______

Əкесі Жеке нөмірі _______________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi ________
Тұқымы_________
Буыны__________

Əкесі Жеке нөмірі ____________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
_________________

Енесі Жеке нөмірі ____________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
_________________

Енесі Жеке нөмірі _______________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi ________
Тұқымы_________
Буыны__________

Əкесі Жеке нөмірі ____________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
_________________

Енесі Жеке нөмірі ____________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
_________________

Сұрыптау нəтижесi Сұрыптау 
мезгiлi

 Малдың жасы Типi Түбіт сапасы 
Тығыздығы Ұзындығы Жiңiшкелiгi

 Текенің 

Əке-
енесiнiң

Əкесiнiң
Енесiнiң

 кестенің жалғасы
Тектерiнiң өнiмдiлiгi Текенің өнiмдiлiгi

 Ж
ек
е 
нө
мі
рі

, 
ту
ыс

ты
қ 

де
ңг
ей

i 

Ө
нi
мд

iл
iгi

 
ан
ық
та
лғ
ан

 
жа

сы
 

 Е
ң 
жо

ға
рғ
ы 

тiр
i с
ал
ма

ғы
 

Ең
 ж
оғ
ар
ғы

 
тү
бі
т т

үс
iм

i 
гр
ам

м

Тү
бі
т 

ұз
ын

ды
ғы

 
са
нт
им

ет
р

Тү
бі
т 

жі
ңі
ш
ке
лі
гі,

 
мк
м

Тү
бі
т т

үс
i 

 Е
ш
кін

ің
 тү

сi 

Сұ
ры

пт
ау

 
кл
ас
ы

Түбіт түсiмi грамм Тiрi салмағы, 
килограмм

тазартыл-
маған/

тазар-
тылған

өлшеу 
мезгiлi

салмақ 
килограмм

Туылғандағы 
Енесiнен 
бөлiнген-дегi
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл

Түбіт сапасы Мнйізділігі Жалпы бағасы Класы  Сұрыптаушының қолы 
 Бiркелкiлiгi Түсі Түбіт мөлшері  Арқа, бауыр,аяқ жүндерінің өсуі 

Таза талшық түсiмi (Асыл тұқымды кітапқа жазылған жылғы)______ килограмм.
Қандай құжат негiзiнде таза талшық шығымы анықталды _____________________________________________________________________
Көрмелердегi марапаты
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

Шағы-
лыстыру 
мезгiлi

Текенің пайдаланылуы Төлдердi енесiнен бөлгенде бағалау (бас)
Пайдалану 

əдiсi
Ұрықтың 
сапасы

Ешкі саны Алынған лақ(бас) Типi бойынша Жалпы жетiлуi бойынша
Ұрық-
талды

Төл-
дедi

Тiрi Өлi жəне 
кемтар

Бар-
лығы

Оның iшiнде 
басқа түстiлерi

Т Т+ Т- өте 
жақсы

жақсы орташа нашар

 
 Бiр жасында сұрыптау кезiндегi төлдердiң сипаттамасы 
Төлдiң 
туылған 
жылы

Саны, бас Типi 
бойынша 
лақтардың 

саны

Орташа 
тiрi 

салмағы, 
килограмм

Орташа 
түбіт түсiмi, 

грамм

Тү
бі
т ж

ің
іш
ке
лі
гі

мк
м

элита класы бірінші класс екінші класс  жарамсыз Т Т+ Т- ер-
кек

ұрға-
шы

еркек ұрға-
шыеркек ұрғашы еркек ұрғашы еркек ұрғашы еркек ұрғашы

20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл

 Ерекше белгiлер
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

 Карточканы тексердi:_________________________ «___»________________20____жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы тексердi:____________________ «___»________________20____жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жə не əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы тексердi:___________________ «___»________________20____жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

4-нысан
Асыл тұқымды жүнді бағыттағы аналықтың жеке құжаты

Жеке нөмiрi:____________
Оң құлақтағы ____________________ 
Сол құлақтағы ____________________ Желi ________________
Асыл тұқымды кітапқа жазылу мəлiметтерi: маркасы  мен нөмірі__________________ «___»________________ 20___ жыл
Маман _____________ қолы 
Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi ________________________________ 
Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі _____________________________________________________________________
шаруашылық, аудан, облыс
Шаруашылыққа əкелiнген мерзiмi ______ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ________________________

 Аналықтың шығу тегi 
Əкесi/
Отец

Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Отец Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі
________________

Енесі Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________

Енесi Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Отец Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________

Енесі Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________

Енесi Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Отец Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________

Ененсі Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________

Енесі Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________

Енесi Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________

(Жалғасы. Басы 13-14-беттерде) кестенің жалғасы

 Тектерiнiң өнiмдiлiгi  Аналықтың өнiмдiлiгi 
Жеке нөмірі, 
туысты 
деңгейi 

 Өнiмдiлiгi 
анықталған 
жасы 

Ең жоғарғы 
тiрi салмағы 
килограмм

Ең 
жоғарғы 
жүн 
түсiмi

 Жүн 
ұзын-
дығы 

Жүн 
жiңiш-
келiгi, 
сапа 

Таза 
жүн 
түсiмi 

Сұрып-
тау 
класы 

Жылдық 
жүн түсiмi 
килограмм

Өлшеу 
мезгiлi 

Тiрi 
салмағы, 
кило-
грамм

Туылғандағы
Енесiнен бөлiнгендегi
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл

Сұрыптау нəтижесi

Сұ
ры

пт
ау

 
ме

зг
iл

i 

М
ал
ды

ң 
жа

сы
 

Ти
пi

 

 Жүн сапасы Жалпы 
бағасы 

Класы Сұрып-
тау-
шының 
қолы 

Ты
ғы
зд
ығ
ы 

Ұз
ын

ды
ғы

, 
са
нт
им

ет
р

Ир
ек
тiл

iгi
 

Ж
iң

iш
ке
лi
гi 

Бi
рк
ел
кiл

iгi
 

Ш
ай
ыр

ы 

Ж
ыл

ты
р-

лы
ғы

 

Түсті,құрғақ 
/кэмп/ 
талшықтардың 
мөлшері

 Арқа, 
бауыр, аяқ 
жүндерінің 
өсуі 

Аналықтың

 Əке-
енесiнiң 

Əкесiнiң
Енесiнiң

 Жуылған жүн түсiмi (Асыл тұқымды кітапқа жазылған жылғы)______ килограмм. Қандай құжат негiзiнде таза жүн шығымы анықталды 
_____________________________________________________________________

Көрмелердегi марапаты _______________________________________________

Ан
ал
ық
ты

ң 
ш
ағ
ыл

ыс
қа
н 
ме

зг
iл

i Ұрықтандырған текенің

Тө
лд
еу

 м
ез
гiл

i  Төлдiң сипаттамасы 
 Жеке нөмерi класы Жынысы 

(еркек, 
ұрғашы) 

Төлдiң 
жеке 
нөмерi 

Тiрi салмағы, 
килограмм

Ен
ес

iн
ен

 б
өл
у 

ме
зг

iл
i 

Жүн түсiмi Сұрыптау нəтижесi 

Ту
ыл

ға
н-

да
ғы

 
 е
не
сiн

ен
 

бө
лг
ен
де
гi 

 б
iр

 
жа

ст
ағ
ы 

 е
кi 

жа
ст
ағ
ы бiр 

жастағы 
екi 

жастағы 
енесiнен 
бөлгенде 

бiр жаста 

 Ерекше белгiлер
 _____________________________________________________________________
 
 Карточканы тексердi:___________________ «___»________________20____жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы тексердi: __________________ «___»________________20____жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы т ексердi: __________________ «___»________________20____жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

5-нысан
Асыл тұқымды сүтті бағыттағы аналықтың жеке құжаты

Жеке нөмiрi:____________
Оң құлақтағы ____________________ 
Сол құлақтағы ____________________ Желi ________________
Асыл тұқымды кітапқа жазылу мəлiметтерi: маркасы  мен нөмірі__________________ «___»________________ 20___ жыл
Маман _____________ қолы 
Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ Туылған жерi ________________________________ 
Қанша төл iшiнде туылды ___________ Кiмге тиесілі _____________________________________________________________________
шаруашылық, аудан, облыс
Шаруашылыққа əкелiнген мерзiмi ______ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ________________________

Аналықтың шығу тегi
Əкесi Жеке нөмірі 

_________________
Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен 
нөмірi __________
Тұқымы___________
Буыны____________

Əкесі Жеке нөмірі ______________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi _______
Тұқымы________
Буыны_________
______________

Əкесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi ____________

Енесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi ____________

Енесі Жеке нөмірі ______________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi ______________
Тұқымы________
Буыны_________

Əкесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi ____________

Енесі Жеке нөмірі ___________________
 Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi ____ 

Енесi Жеке нөмірі 
_________________
Асыл тұқымды кітап 
бойынша маркасы мен 
нөмірi __________
Тұқымы___________
Буыны____________

Əкесі Жеке нөмірі ______________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi _______
Тұқымы________
Буыны_________

Əкесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi ____________

Енесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi ____________

Енесі Жеке нөмірі ______________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi _______
Тұқымы________
Буыны_________

Əкесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi ____________

Енесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы 
мен нөмірi ____________

 кестенің жалғасы

 Тектерiнiң өнiмдiлiгi  Аналықтың өнiмдiлiгi 
Жеке №, 
туыстық 
деңгейi

Өнiмдiлiгi 
анықталған 

жасы

Ең жоғарғы 
тiрi салмағы 
килограмм

Ең жоғарғы 
сүт 

өнімділігі

Ең жоғарғы 
сүт 

майлылығы, 
килограмм

Сұрып-
тау 

класы 

Туылғандағы Сүт 
өнімділігі, 
кгилограмм

Сүттің 
майлылығы, 

пайыз

Өлшеу 
мезгiлi

Тiрi 
салмағы, 
кило-
грамм

Енесiнен 
бөлiнгендегi
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл

20____жыл

20____жыл
20____жыл
20____жыл

Сұрыптау нəтижесi Сұрып-
тау 

мезгiлi 

Малдың 
жасы 

 Типі Туыл-
ған 
типі 

 Бітімі, ірілігі жəне сырт пішіні Жалпы 
бағасы 

Класы Сұрып-
таушының 

қолы Бітімі Ірілігі Сырт 
пішіні 

Желіннің 
өсуі 

 Түсі  Мүйізділігі 

Аналықтың 

 Əке-
енесiнiң 

 Əкесiнiң 
 Енесiнiң 

 Көрмелердегi марапаты _______________________________________________

Ан
ал
ық
ты

ң 
ш
ағ
ыл

ыс
қа
н 
ме

зг
iл

i Ұрықтандырған 
текенің 

Тө
лд
еу

 м
ез
гiл

i 

Төлдiң сипаттамасы

 жеке 
нөмірi 

 класы 

 Ж
ын

ыс
ы 

(е
рк
ек

, 
ұр
ға
ш
ы)

 

Тө
лд

iң
 ж
ек
е 

нө
мі
рi

Тiрi салмағы, кг 

Ен
ес

iн
ен

 б
өл
у 

ме
зг

iл
i

Сүт өнімділігі Сұрыптау 
нəтижесi

туыл-
ғандағы 

 енесiнен 
бөлгендегi 

сауу мау-
сымдағы 
өнімділігі 
килограмм

сүттің 
майлы-
лығы, 
пайыз

сауу мау-
сымдағы 
өнімділігі

сүттің 
май-

лылығы, 
пайыз

енесiнен 
бөлгенде

бiр 
жаста

 Ерекше белгiлер _____________________________________________________

 Карточканы тексердi:___________________ «___»________________20____жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы тексердi:__________________ «___»________________20____жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы тексердi:____________________ «___»________________20____жыл 
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

 6-нысан
Асыл тұқымды түбітті бағыттағы аналықтың жеке құжаты

Жеке нөмiрi:____________
Оң құлақтағы ____________________  
Сол құлақтағы ____________________ Желi ________________
Асыл тұқымды кітапқа жазылу мəлiметтерi: маркасы мен нөмірі__________________ «___»________________ 20___ жыл
Маман _____________ қолы 
Тұқымы _______________ Буыны _______________ Туылған күнi ______________ 
Туылған жерi _________________________________________ Қанша төл iшiнде туылды ___________ 
Кiмге тиесілі _____________________________________________________________________
шаруашылық, аудан, облыс
Шаруашылыққа əкелiнген мерзiмi ______ Есептен шығу мерзiмi мен себебi ________________________
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(Жалғасы. Басы 13-15-беттерде) 

Аналықтың шығу тегi 
Əкесi Жеке нөмірі 

________________
Асыл тұқымды 
кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi 
________________
Тұқымы__________
Буыны___________
________________

Əкесі Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесi Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесi Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесi Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесi Жеке нөмірі 
________________
Асыл тұқымды 
кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi 
_________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесi Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесi Жеке нөмірі ________________
Асыл тұқымды кітап бойынша 
маркасы мен нөмірi _________
Тұқымы__________
Буыны___________

Əкесі Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

Енесi Жеке нөмірі ___________________
Асыл тұқымды кітап бойынша маркасы мен нөмірi 
____________

 кестенің жалғасы

Тектерiнiң өнiмдiлiгi Аналықтың өнiмдiлiгi 
Жеке №, 
туыстық 
деңгейi 

 Өнiмдiлiгi 
анықталған 
жасы 

Ең жоғарғы 
тiрi салмағы 
килограмм

Ең жоғарғы 
түбіт түсiмi, 
грамм

Түбіт 
ұзындығы 
сантиметр

Түбіт 
жiңiш-
келiгi, 
мкм

Таза 
түбіт 
түсiмi

Сұрып-
тау 
класы 

Жылдық 
түбіт түсiмi 
грамм

Өлшеу 
мезгiлi 

Тiрi 
салмағы, 
килограмм

Туылғандағы 
 Енесiнен 
бөлiнгендегi 
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл
20____жыл

Сұрыптау нəтижесi

Сұ
ры

пт
ау

 
ме

зг
iл

i 
М
ал
ды

ң 
жа

сы
 

Ти
пi

Түбіт сапасы  Жалпы 
бағасы 

 Класы Сұрыптау-
шының 
қолытығыз-

дығы 
ұзындығы 
сантиметр

 
жiңiш-
келiгi 

бiркел-
кiлiгi 

түсі түбіт 
мөл-
шері

арқа, 
бауыр, аяқ 
жүндерінің 
өсуі 

 Аналықтың 

 Əке-
енесiнiң 

Əкесiнiң
Енесiнiң 

 Таза түбіт түсiмi (Асыл тұқымды кітапқа жазылған жылғы)______ килограмм. Қандай құжат негiзiнде таза пайыз түбіт шығымы анықталды 
_____________________________________________________________________
 
Көрмелердегi марапаты ______________________________________________
 

Аналықтың 
шағылысқан 

мезгiлi 

Ұрықтандырған 
текенің 

Тө
лд
еу

 м
ез
гiл

i Төлдiң сипаттамасы / характеристика приплода

 жеке 
нөмірi 

 класы 

 Ж
ын

ыс
ы 

(е
рк
ек

, 
ұр
ға
ш
ы)

 
Тө
лд

iң
 ж
ек
е 

нө
ме

рi
  Тiрi салмағы, 

Ен
ес

iн
ен

 
бө
лу

 м
ез
гiл

i  Түбіт түсiмi  Сұрыптау нəтижесi 
 туыл-
ғандағы 

 енесiнен 
бөлгендегi 

бiр 
жастағы 

екi 
жастағы 

бiр 
жас-
тағы 

екi 
жас-
тағы/ 

 енесiнен 
бөлгенде 

 бiр 
жаста 

 Ерекше белгiлер _____________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 
Карточканы тексердi: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Карточканы тексердi: __________________ «___»________________20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы 
 Карточканы тексердi:___________________ «___»________________20___ жыл 
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

 7-нысан

Сүтті, жүнді жəне түбітті ешкілерді ұрықтандыру (шағылыстыру), төлдеу 
жəне асыл тұқымды төлдерін өсіру есебінің журналы 20___ 20___жылдар

 Шаруашылық_______________________
 Аудан__________________________
 Облыс _ ___________________________
 Отар нөмірі _______________________
 Аға шопан _______________________________
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

Шығу тегі 
Р/с 
№

Аналық нөмірі  Туылған жылы  Белгіленген текенің жеке нөмірі  Шағылысты 
 оң құлағындағы  сол құлағындағы  Мезгілі Текенің жеке нөмірі

 кестенің жалғасы

 Малдың сипаттамасы Ескерту (белгілі 
бір отар малдарын 
сұрыптау, қырқу 
жəне өлшеу 
мезгілдері 
көрсетіледі). 

Төлдеу 
мезгілі

Қанша 
төл ішінде 
туылды

 Туылған төл  Енесінен бөлінген төл  1-1,5 жастағы 

жы
ны

сы

же
ке

 н
өм

ір
і

тір
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і 

 8-ныса н
Жүнді ешкілерді жеке сұрыптау жəне олардың өнімділігі журналы

 Шаруашылық_______________________
 Бөлімше__________________________
 Отар ____________________________
 Аға шопан _______________________
 20_____жыл
 Отар нөмірі _____________________________
 Аға шопан _______________________________
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Бонитировка өткізілген күн ___________________________
 Бонитировканы өткізді ________________________________
 

Р/с 
№

Туған 
уақыты

Жеке 
нөмірі

Əкесінің 
жеке
нөмірі

Енесінің 
жеке 
нөмірі

Сұрыптау Өнімділік
КлассыЖүн түсімі, 

кг /ккилограмм
Тірі салмағы к
илограммм

Ж К Т Ұ Ж/ Б И ШЖ// ЖӨ
Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ

Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ
Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ
Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ
Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ
Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ
Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ
Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ
Ж К Т Ұ Ж/ Б И Ш Ж// ЖӨ

 9-нысан
Сүтті ешкілерді жеке сұрыптау жəне олардың өнімділігі журналы

 Шаруашылық_______________________
 Бөлімше__________________________
 Отар ____________________________
 Аға шопан _______________________
 20_____жыл
 Отар нөмірі _____________________________
 Аға шопан _______________________________
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы 
 Бағалау өткізілген күн ___________________________
 Бағалауды өткізді ________________________________

 Сұрыптау кілтінің түсініктемесі
 Ж – типі
 К - кэмп (өлі, құрғақ талшық) көлемі
 Т - жүннің тығыздығы
 Ұ - жүннің ұзындығы
 Ж/- жүннің жіңішкелігі
 Б- жүннің біркелкілігі
 И- жүннің иректілігі
 Ш- шайыр
 Ж//- жүннің жылтырлығы
 ЖӨ - арқа, бауыр, аяқ жүндерінің өсуі

 Сұрыптау кілтінің түсініктемесі
 С – типі
 ТТ – туылған типі (жалқы, егіз жəне басқаша)
 Б - малдың бітімі
 І - малдың ірілігі
 П – сырт пішіні
 ЖӨ - желіннің өсуі

Р/с 
№

Туған 
уақыты

Жеке 
нөмірі

Əкесінің жеке 
нөмірі

Енесінің 
жеке нөмірі

Сұрыптау Өнімділік
КлассыЖүн түсімі, кг килограмм Тірі салмағы/ килограмм

С ТТ Б І П ЖӨ
С ТТ Б І П ЖӨ
С ТТ Б І П ЖӨ
С ТТ Б І П ЖӨ
С ТТ Б І П ЖӨ
С ТТ Б І П ЖӨ
С ТТ Б І П ЖӨ
С ТТ Б І П ЖӨ
С ТТ Б І П ЖӨ
С ТТ Б І П ЖӨ

10-нысан
Түбітті ешкілерді жеке сұрыптау жəне олардың өнімділігі журналы 

 Шаруашылық______________________________
 Бөлімше________________________________
 Отар ___________________________________
 Аға шопан ______________________________
 20_____жыл
 Отар нөмірі _____________________________
 Аға шопан _______________________________
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы 
 Бағалау өткізілген күн ___________________________
 Бағалауды өткізді ________________________________

 № Туған 
уақыты 

Жеке 
нөмірі

 Əкесінің 
жеке 
нөмірі 

 Енесінің 
жеке 
нөмірі 

Сұрыптау Өнімділік
КлассыЖүн түсімі, кг илограмм Тірі салмағы/ килограмм

Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ
Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ
Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ
Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ
Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ
Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ
Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ
Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ
Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ
Т М Т/ Ұ Ж Б Т// ЖӨ

 11-нысан
Жүнді ешкілерді сұрыптау нəтижелерінің жиынтық тізімдемесі

 Шаруашылық ____________________________________
 Аудан _________________________________________
 Облыс _________________________________________
 Бағалауу 20___жыл_____________________
 аралығында жүргізілді
 Тізімдемені толтыру жөнінде қысқаша нұсқаулар
 Сұрыптау жыл сайын ешкі өсіруші барлық шаруашылықтарда жүргізіледі. Сұры птау мəліметтері бойынша мал басы мен өнімділігіне (тірі 

салмағы, жүн түсімі) зоотехникалық талдау жасалады. Бұл жұмыстар арнайы нұсқауға сай жүргізіледі. Шаруашылықта екі немесе одан да көп 
ешкі тұқымдары өсірілсе, алынған мəліметтерге əр тұқым бойынша жеке талдау жасалынады.

 1-кесте. Əр класс бойынша малдардың үлес салмағын шығару барысында серкелер мен тұқымдық малға өсіруге жарамсыз ешкілер есепке 
алынбайды. 21-бағанға өнімділігі мен асылдандыру жұмыстарында пайдаланылуы жеке есепке алынған ешкілер саны жазылады.

 2-кесте. Элита жəне бірінші класты малдардың тірі салмақ көрсеткіштері – жеке есеп негізінде, ал класты мал тобы бойынша бұл көрсеткіш 
іріктеп өлшеу жолымен анықталады. Элита жəне бірінші класты малдардың орташа жуылмаған жүн түсімі жеке есеп бойынша алынса, жеке 
сұрыптаудан өтпеген төменгі класты ешкі топтары бойынша бұл көрсеткіш бір басқа шаққандағы отардың орташа жүн өнімділігі бойынша 
анықталады.

 3-кесте. Кесте сұрыптау мəліметтері негізінде толтырылады. Бір басқа шаққандағы жылдық орташа жуылған жүн түсімі жүнді өткізу кезінде 
анықталған таза

 жүн шығымы бойынша есептеледі. Таза жүн шығымы қандай деректер негізінде анықталғаны көрсетілуі тиіс.
 4-кесте. Кестеге өнімділігі, жүн сапасы жəне сырт пішіні бойынша шаруашылықтағы ең үздік 20 аналық жəне 20 шыбыштың сипаттама-

сы жазылады. Көрсетілген ешкі басының сипаттамасы шаруашылықтағы мал отары сапасының ерекшеліктеріне қарамастан келтірілуі тиіс.
 5-кесте. Бұл кестеде текелердің сипаттамалары мынадай тəртіппен жазылады:
 1) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын негізгі текелер; 2) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын қосалқы текелер; 3) қолдан 

шағылыстыруға қолданылатын текелер; 4) қолдан ұрықтандыруға па йдаланылатын тоқты текелер; 5) аталықтар құрамын жаңартуға арналған 
тоқты текелер; 6) қолдан шағылыстыруға қолданылатын тоқты текелер. 

 АКТ «_____»_______________________20____ жыл
 Біз төменде қол қоюшылар: шаруашылық басшысы _____________________________________________________________________
      (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 шаруашылық маманы ___________________________________________________
    (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы 
 бағалаушы (сұрыптаушы)_______________________________________________
    (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 20___жыл________________сұрыптаушы____________________________________
           облыс, аудан, шаруашылық аты
 сұрыптаудан өткізілуге тиісті_________ ешкінің __________басы жан-жақты сұрыптаудан өткізіліп, төмендегідей кластарға жатқызылғаны 

туралы осы актіні жазып отырмыз.

Р/c 
№

Шопан-
ның 
аты-
жөнi

Отар-
дың 
нөмірі

Ешкінің Кластар Жарам-
сыз

Бар-
лығы

Сұрып-
таудан 
өтпегенi

Малдардың жүн жамыл-
ғысының жəй-күйі, қонды-
лығы, денсаулық деңгейiжынысы жасы тұқымы элита бірінші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 бас

пайыз

2 бас
пайыз

3 бас
пайыз

4 бас
пайыз

5 бас
пайыз

6 бас
пайыз

7 бас
пайыз

8 бас
пайыз

 Оның iшiнде жеке сұрыптаудан өткен ересек текелер _______ бас, ересек элита класты аналықтар ______ бас, ересек 1 класты аналықтар 
________ бас, тоқты текелер _______ бас, ұрғашы шыбыштар ____ ___бас. Барлығы_________ бас.

 Сұрыптаудан өтпегендерi _________ бас, оның iшiнде текелер _______ бас, аналықтар _________ бас, тоқты текелер ________ бас, 
ұрғашы шыбыштар ________ бас.

 Сұрыптаудан өткiзiлмеу себебi _____________________________________________________________________
 Сұрыпталған ешкілерге сұрыптау нұсқауына сəйкес арнайы белгiлер салынды. Аналықтарды қолдан ұрықтандыруға пайдаланатын негiзгi 

аталықтар ретiнде _________ теке, оларға қосалқы ретiнде _________ теке, қолдан шағылыстыруға __________ теке, еркiн шағылысуға 
_____ теке белгiлендi.

 Аталықтарды толықтыруға ____________ тоқты-теке. Текелер нөмiрi 5-кестеде, оның элитасы _______ бас, 1- класты _________ бас, бөлiндi.
 Күйек текелер ретiнде____________ ересек теке жəне __________ бас 20__жыл туылған теке бөлiндi.
 20 __ жыл туылған _____ бас теке жəне ересек ________ бас теке, барлығы _______ бас, сатуға арналып бөлiндi.
 Олардың элитасы _____ бас, 1-класы _____ бас,
 Сатуға арналған барлық текелер жеке сұрыптаудан өттi.
 Шаруашылық басшысы: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Селекционер-маман: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы 
 Бонитер: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы 
Ешкілерді сұрыптау нəтижелерi бойынша сұрыптаушының пiкiрi
 мал отарларының сұрыптауға дайындалуы, олардың таңбалану деңгейi, жалпы күйi – жұмыстардың оң жəне терiс жақтары; асылдандыру 

жұмыстарын жақсарту, мал басын сақтау жөнiндегi ұсыныстар жəне т.б.
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 
1. 20__жыл жəне өткен жылдардағы сұрыптау деректері бойынша ешкі отарының тұқымдық жəне кластық құрамының тізімдемесі

Р/с Ешкі тұқымдары мен топтарының атаулары Биылғы жылғы лақтар-
дан өзге ешкі саны 

Оның ішінде

1.1.20_
ж.(г.)

Сұрыптау 
кезiндегi

Элита бірінші класс екінші класс
бас пайыз бас пайыз бас пайыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Тұқым 
_______ 

бір жастан асқан өз шаруашылығы малына 
пайдаланылатын (негiзгi жəне қосалқы) аталық 
текелер
оның iшiнде биылғы сұрыпталғаны
Толықтыруға iрiктелген тоқты текелер
Сатылатын тоқты-текелер
Ересек аналықтар
оның iшiнде биылғы жылы сұрыптанғандары
Ұрғашы шыбыштар
Барлығы:
Сонымен бiрге 1 жəне одан жоғары жастағы 
серкелер мен ұрықтандыруға пайдаланылмай-
тын текелер

 Сұрыптау кілтінің түсініктемесі
 Т – типі
 М- түбіттің мөлшері
 Т/- түбіттің тығыздығы
 Ұ - түбіттің ұзындығы
 Ж - түбіттің жіңішкелігі
 Б- түбіттің біркелкілігі
 Т//- түбіттің түсі
 ЖӨ - арқа, бауыр, аяқ жүндерінің өсуі

(Жалғасы 17-бетте) 
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кестенің жалғасы 
Жеке есеп 
жүргiзiлетiн 
ешкілердің 

саны

Сұрыптау кезіндегі қолда бар 
ешкілердің (бас)

Барлық элита жəне 
класты

Жарамсыз Барлық сұрыпталған 
ешкілер

Сұрыптал-
мағандары

Асыл тұқымдды 
кітапқа 

жазылғаны

Асыл тұқымдды 
кітапқа жазуға 

iрiктелгенiбас пайыз бас пайыз бас пайыз бас пайыз
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  2. Теке, тоқты теке, аналық жəне шыбыштардың тірі салмағы мен жүн түсімі бойынша сипаттамасы 
 Текелер мен аналықтар көктемгi* жəне күзгi өлшеу, 20___жыл қырқым мəліметтері бойынша 

Ешкі тұқымдары мен көрсеткiштердiң атаулары екі жəне одан жоғары жастағы негiзгi те-
келер

Өз отарын толықтыруға iрiктелген тоқты 
текелер

 өлшеу, 
қырқу күні 

элита бірінші 
класс

Барлығы өлшеу, 
қырқу күні

элита бірінші 
класс

Барлығы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тұқым 
_____

Өлшендi, бас
Жалпы салмағы, килограмм
1 бастың орташа салмағы, килограмм
Қырқылды, бас
Қырқылған жүн, килограмм
1 бастың орташа жүн түсiмi,килограмм

 кестенің жалғасы
Сатылатын тоқты текелер Ересек аналықтар Ұрғашы шыбыштар

өлшеу, 
қырқу күні 

элита бірінші 
класс

Барлығы өлшеу, 
қырқу күні

элита бірінші 
класс

екінші
класс

Барлығы өлшеу, 
қырқу күні

элита бірінші 
класс

екінші 
класс

 Бар-
лығы 

10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 
Аналықтар қырқым кезiнде өлшенбейдi, олардың тiрi салмақтары өткен жылдың күзiндегi өлшемдері бойынша берiледi.
3. Ешкі отарының сипаттамасы
Өткен жылдардағы жəне биылғы жеке сұрыптау деректерi бойынша

 Мал тұқымы мен
жас-жыныс топтарының атаулары 

Жеке 
сұрып-
талған 

мал саны

Типтi мал саны  Жүн ұзындығы төмендегiдей (сантиметр) мал саны 

Ж Ж+ Ж -
 22 жəне 
одан 

жоғары 
21,5 21 20,5 20 19,5 19 18,5 18 17,5 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Тұқым 
_______

Өз шаруашылығы малына 
пайдаланылатын ересек аталық-
текелер (негiзгi жəне қосалқы)
Толықтыруға iрiктелген тоқты те-
келер
Сатылатын тоқты текелер
 Ересек аналықтар: 
 элита 
бірінші класс
Ұрғашы шыбыштар
Элита
бірінші класс
Барлығы, тұқым бойынша

 кестенің жалғасы

мал саны

ор
та
ш
а 

ұз
ын

ды
ғы

Жүн тығыздығы 
төмендегiдей мал саны

Жүн бiркелкiлiгi 
төмендегiдей 
мал саны

Брадфорд классификациясы бойынша жүн 
жiңiшкелiгi - сапасы төмендегiдей мал саны

16,5 16 15,5 15 14,5
14 

жəне 
одан 
төмен

ТТ Т+ Т Т- БК+ БК БК-
 60 
жəне 
одан 

жоғары 
58 56 50 48 46

44 
жəне 
одан 
төмен

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 кестенің жалғасы

 Мал тұқымы мен жас-жыныс 
топтарының атаулары 

 Жеке 
сұрып-
талған 
мал 
саны 

Жүн 
шайырлылығы 
төмендегiдей 
мал саны

 Кэмп (өлі, 
құрғақ талшық) 

көлемі 
Жалпы бағасы 

төмендегiдей мал саны
 Шаруашылықтағы бір 
басқа шаққандағы жүн 

түсімі 
Таза жүн 
шығымы, 
пайыз

Ш III- III+ К- К К+ 00000 0000 000 00  жуылмаған  жуылған 
1 2 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Тұқым 
______

Өз шаруашылығы малы-
на пайдаланылатын 
ересек текелер (негiзгi 
жəне қосалқы)
Толықтыруға iрiктелген 
тоқты текелер
Сатылатын тоқты 
текелер
Ересек аналықтар
элита
бірінші класс
ұрғашы шыбыштар
элита
бірінші класс
Барлығы, 
тұқым бойынша

  4. Аналықтар мен рекордист-шыбыштардың сипаттамасы
 Шаруашылықтағы өнiмдiлiгi мен сырт пiшiнi бойынша ең үздiк 20 аналық жəне 20 бiр жастағы ұрғашы шыбыштың сипаттамасы келтiрiледі

Р/с 
№ Тұқымы Туған 

жылы

Малдың 
нөмiрi Шығу тегі Өнiмдiлiгi

Со
ңғ
ы 
ре
т с

ұр
ып

та
лғ
ан

 
жы

лы
 ж
əн
е 
он
ың

 
нə
ти
же

ле
рi

Ж
ек
е 

(И
нд
ив
и-

ду
ал
ьн
ый

)

Ас
ыл

 тұ
қы
мд

ы 
кіт
аб
ы 
бо
йы

нш
а

Ж
ел

i

жеке 
нөмiрi  жүн түсiмi, килограмм  тiрi салмақ 

əк
ес

iн
iң

ен
ес

iн
iң биылғы жылғы өмiрiндегi ең жоғары биылғы жылғы өмiрiндегi ең 

жоғары

жуыл-
маған жуылған қырқу 

мерзiмi
жуыл-
маған жуылған

өлшен-
ген 

мерзiмi 
кило-
грамм

өлшен-
ген 

мерзiмi 
кило-
грамм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  5. Шаруашылықта қолданылатын аталық текелердің жəне тұқымға қалдырылған тоқты текелердің сипаттамасы
 Сипаттамаға негiзгi жəне қосалқы 2 жас жəне одан да ересек текелердің, негiзгi текелерді алмастыруға iрiктеліп алынған тоқты текелер 

туралы деректер енгiзiледi

(Жалғасы. Басы 13-16-беттерде) 

Рет 
№

Тұ
қы
мы

Ту
ыл

ға
н 
жы

лы

Текенің нөмiрi Текенің 
шығу тегi Текенің өнiмдiлiгi

Ж
ек
е Асыл 

тұқымды 
кітабы 

бойынша

Ж
ел

i 

жеке 
нөмiрi жүн түсiмi, килограмм тiрi салмақ

əк
ес

iн
iң

 

ен
ес

iн
iң

 биылғы 
жылғы өмiрiндегi ең жоғары биылғы жылғы  өмiрiндегi ең жоғары 

жуыл-
маған жуылған қырқу 

мезгілі
жуыл-
маған жуылған өлшенген 

мерзiмi килограмм өлшенген 
мезгілі килограмм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 кестенің жалғасы 
Соңғы рет 

сұрыптау жылы 
жəне оның 
нəтижелері 

Текелерді ұрпағының 
сапасымен бағалау 

нəтижелері бойынша қысқа 
тұжырымдар

Текелерді аналықтарға алдын 
ала тағайындау

 Текелерді аналықтарға ақтық тағайындау 

шағылыстыру 
тəсiлi

аналықтардың 
класы

отар нөмiрi аналықтардың 
класы

аналықтардың 
саны

18 19 20 21 22 23 24

  Асылдандыру жұмыстарының 20____ жылғы күнтізбелік iс-жоспары
Р/с 
№

Жұмыс түрлерi Жұмыс 
көлемi

Орындау 
мерзiмi

Орындау-
шылар

№ Жұмыс түрлерi Жұмыс 
көлемi 

Орындау 
мерзiмi

Орындау-
шылар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Туылған лақтарды таңбалау, 

сырғалау, өлшеу жəне 
сипаттап жазу-бас

10 Биылғы туған төлдi енесiнен 
бөлер алдында жеке 
нөмірлермен таңбалау – бас

2 Асыл тұқымды аналықтардың 
жеке құжатына шағылысу мен 
төлдеу нəтижелерiн жазу-бас

11 Биылғы алынған төлдi өлшеу 
жəне сұрыптау, отарды 
толықтыруға төлдердi iрiктеу 
– бас

3 Ешкілерді көктемгi сұрыптау 
– бас

12 Отарлар құру, кəрi жəне 
ауру аналықтарды отардан 
шығару -бас

4 Отарлардың өнiмдiлiгiн есепке 
алу, қырқым кезiнде тұтас жүн 
мен жүн үлгiлерiн зерттеуге алу

13 Асыл тұқымды текелердің 
ұрық сапасын тексеру, жас 
текелерді шағылысқа үйрету

5 Асыл тұқымды аналықтардың 
жеке құжатына олардың 
өнiмдiлiгi мен өткен жылы 
туылған ұрпақтарын сұрыптау 
туралы деректердi жазу

14 Биылғы жылы туылған 
төлдердi сұрыптау, 
нəтижелерiн өндеу, өткен 
жылғы іріктеудің алдын-ала 
нəтижелерiн анықтау

6 Малдарды Асыл тұқымды 
кітапқа жазу үшiн мəлiметтердi 
ұсыну – бас

15 Асыл тұқымды 
аналықтардың жеке 
құжатына биылғы туған 
төлдерiн сұрыптау 
нəтижелерiн енгiзу – бас

х

7 Сұрыптаудың өткiзiлуi туралы 
есеп жасау

16 Күйек алу жоспарын 
жасау жəне аналықтарға 
текелерді жекелей белгiлеу 
(аналықтарды шағылысу 
журналына тiркеу)

8 Алдыңғы жылғы жұптаудың 
түпкілікті нəтижелерiн анықтау 
үшiн өткен жылы туған төлдiң 
сұрыптау жəне өнiмдiлiк 
деректерін өңдеу.

17 Жекелей есепте тұрған 
жəне басқа аналықтардың 
шағылысуын тiркеу – бас

9 Сатылуға арналған асыл 
тұқымды малдардың 
журналдары мен 
тізімдемелерін дайындау

18 Асыл тұқымды малдардың 
жеке құжаттарына 
өнiмдiлiгi мен асылдандыру 
жұмысындағы қызметi 
туралы деректердi жазу

 Ескерту: Асылдандыру жұмыстарының күнтізбелiк iс-жоспары алдағы жылға жасалады.
 Шаруашылық басшысы: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы 
 Селекционер-маман: __________________ «___»________________20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы 
 Бонитер: __________________ «___»________________20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

12-нысан
Сүтті ешкілерді сұрыптау нəтижелерінің жиынтық тізімдемесі

 Шаруашылық ____________________________________
 Аудан _________________________________________
 Облыс _________________________________________
 
 Сұрыптау 20___жыл_____________________
 аралығында  жүргізілді
 Тізімдемені толтыру жөнінде қысқаша нұсқаулар
 Сұрыптау жыл сайын ешкі өсіруші барлық шаруашылықтарда жүргізіледі. Сұрыптау мəліметтері бойынша мал басы мен өнімділігіне (тірі 

салмағы, сүт өнімділігі) зоотехникалық талдау жасалады. Бұл жұмыстар арнайы нұсқауға сай жүргізіледі. Шаруашылықта е кі немесе одан да 
көп ешкі тұқымдары өсірілсе, алынған мəліметтерге əр тұқым бойынша жеке талдау жасалынады.

 1-кесте. Əр класс бойынша малдардың үлес салмағын шығару барысында серкелер мен тұқымдық малға өсіруге жарамсыз ешкілер есепке 
алынбайды. 21-бағанға өнімділігі мен асылдандыру жұмыстарында пайдаланылуы жеке есепке алынған ешкілер саны жазылады.

 2-кесте. Элита жəне бірінші класты малдардың тірі салмақ көрсеткіштері – жеке есеп негізінде, ал класты мал тобы бойынша бұл көрсеткіш 
іріктеп өлшеу жолымен анықталады. Элита жəне бірінші класты малдардың орташа сүт өнімі жеке есеп бойыша алынса, жеке сұрыптаудан 
өтпеген төменгі класты ешкі топтары бойынша бұл көрсеткіш бір басқа шаққандағы отардың орташа сүт өнімділігі бойынша анықталады.

 3-кесте. Кесте сұрыптау мəліметтері негізінде толтырылады. Бір басқа шаққандағы жылдық орташа сүт өнімі сауын маусымы бойынша 
анықталған сүт шығымы бойынша есептеледі. Сүт сапасы қандай деректер негізінде айқындалғаны көрсетілуі тиіс.

 4-кесте. Кестеге сүт өнімділігі мен оның сапасы жəне сырт пішіні бойынша шаруашылықтағы ең үздік 20 аналық жəне 20 шыбыштың сипат-
тамасы жазылады. Көрсетілген мал басының сипаттамасы шаруашылықтағы мал отары сапасының ерекшеліктеріне қарамастан келтірілуі тиіс.

 5-кесте. Бұл кестеде текелердің сипаттамалары мынадай тəртіппен жазылады:
 1) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын негізгі текелер; 2) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын  қосалқы текелер; 3) қолдан 

шағылыстыруға қолданылатын текелер; 4) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын тоқты текелер; 5) аталықтар құрамын жаңартуға арналған 
тоқты текелер; 6) қолдан шағылыстыруға қолданылатын тоқты текелер

 АКТ __________________ «___»________________ 20___ жыл

 Біз төменде қол қоюшылар: шаруашылық басшысы ________________________
 _____________________________________________________________________
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 шаруашылық маманы ___________________________________________________
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы 
 бағалаушы (сұрыптаушы)_______________________________________________
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы 
 20___жыл________________сұрыптаушы____________________________________
 облыс, аудан, шаруашылық аты
 сұрыптаудан өткізілуге тиісті_________ ешкінің __________басы жан-жақты сұрыптаудан өткізіліп, төмендегідей кластарға жатқызылғаны 

туралы осы актіні жазып отырмыз.

Р/с 
№

Шопан-
ның 
аты-
жөнi

Отар-
дың 
нөмірі

Ешкінің Кластар Жарам-
сыз

Бар-
лығы

Сұрып-
таудан
өтпегенi

Малдардың жүн жамыл-
ғысының жай-күйі, 

қоңдылығы, денсаулық 
деңгейi 

жынысы жасы тұқымы элита бірінші екінші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 бас. 

пайыз

2 бас. 
пайыз

3 бас. 
пайыз

4 бас. 
пайыз

5 бас. 
пайыз

6 бас. 
пайыз

7 бас. 
пайыз

8 бас. 
пайыз

 Оның iшiнде жеке сұрыптаудан өткен ересек текелер _______ бас, ересек элита класты аналықтар ______ бас, ересек 1 класты аналықтар 
________ бас, тоқты текелер _______ бас, ұрғашы шыбыштар ____ ___бас. Барлығы_________ бас.

 Сұрыптаудан өтпегендерi _________ бас, оның iшiнде текелер _______ бас, аналықтар _________ бас, тоқты текелер ________ бас, 
ұрғашы шыбыштар ________ бас.

 Сұрыптаудан өткiзiлмеу себебi__________________________________
 Сұрыпталған ешкілерге сұрыптау нұсқауына сəйкес арнайы белгiлер салынды. Аналықтарды қолдан ұрықтандыруға пайдаланатын негiзгi 

аталықтар ретiнде _________ теке, оларға қосалқы ретiнде _________ теке, қолдан шағылыстыруға __________ теке, еркiн шағылысуға 
_____ теке белгiлендi.

 Аталықтарды толықтыруға ____________ тоқты-теке. Текелер нөмiрi 5-кестеде, оның элитасы _______ бас, 1- класты _________ бас, бөлiндi.
 Күйек текелер ретiнде____________ ересек теке жəне __________ бас 20__жыл туылған теке бөлiндi.
 20 __ жылы туылған _____ бас теке жəне ересек ________ бас теке, барлығы _______ бас, сатуға арналып бөлiндi.
 Олардың элитасы _____ бас, 1- класы _____ бас,
 Сатуға арналған барлық текелер жеке сұрыптаудан өттi.

(Жалғасы 18-бетте) 
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 Шаруашылық басшысы: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Селекционер-маман: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Бонитер: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Ешкілерді сұрыптау нəтижелерi бойынша сұрыптаушының пiкiрi/мал отарларының сұрыптауға дайындалуы, олардың таңбалану деңгейi,
 жалпы күйi – жұмыстардың оң жəне терiс жақтары; асылдандыру
 жұмыстарын жақсарту, мал басын сақтау жөнiндегi ұсыныстар, т.б.
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________ __
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________

 1. 20__ жыл жəне өткен жылдардағы сұрыптау деректері бойынша ешкі отарының тұқымдық жəне кластық құрамының тізімдемесі

Реттiк саны Ешкі тұқымдары мен
топтарының атаулары

Биылғы жылғы лақтардан 
өзге ешкі саны

Оның ішінде

1.1.20____ жыл Сұрыптау 
кезiндегi

 элита бірінші класс екінші класс
бас пайыз бас пайыз бас пайыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тұқым 
_________

 1 жастан асқан өз шаруашылығы малына 
пайдаланылатын (негiзгi жəне қосалқы) 
аталық текелер 
оның iшiнде биылғы сұрыпталғаны
Толықтыруға iрiктелген тоқты текелер
Сатылатын тоқты-текелер
Ересек аналықтар
оның iшiнде биылғы жылы сұрыптанғандары
Ұрғашы шыбыштар
Барлығы
Сонымен бiрге 1 жəне одан жоғары жастағы 
серкелер мен ұрықтандыруға пайдаланылмай-
тын текелер

 кестенің жалғасы
Сұрыптау кезіндегі қолда бар ешкілердің (бас)

Барлық элита жəне 
класты

Жарамсыз барлық сұрыпталған 
ешкілер

Сұрыптал-
мағандары

Жеке есеп 
жүргiзiлетiн 

ешкілердің саны

Асыл тұқымды 
кітапқа 

жазылғаны

Асыл тұқымды 
кітапқа жазуға

iрiктелгенiбас пайыз бас пайыз бас пайыз бас пайыз
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  2. Текелердің тірі салмағы, аналықтардың тірі салмағы жəне сүт өнімі бойынша сипаттамасы
 Текелер мен аналықтардың көктемгi*жəне күзгi өлшеу, 20__- 20 _ жылдар сауын маусымында сүт өндіру мəліметтері бойынша

Ешкі тұқымдары мен
көрсеткiштердiң атаулары

екі жəне одан жоғары жастағы 
негiзгi аталық текелер

Өз отарын толықтыруға 
iрiктелген тоқты текелер Сатылатын тоқты текелер

өлшеу 
күні элита бірінші 

класс
Бар-
лығы

 өлшеу 
күні элита класс 

класс
Бар-
лығы

өлшеу 
күні элита класс 

класс
Бар-
лығы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Тұқым 
___

Өлшендi, бас
Жалпы салмағы, килограмм
1 бастың орташа салмағы, 
килограмм
Сауылған ешкі, бас
Өндірілген сүт, килограмм
1 бастың орташа сүт түсiмi, 
килограмм

 кестенің жалғасы
Ересек аналықтар Ұрғашы шыбыштар

өлшеу күні, сауын маусымының 
ұзақтылығы, күн

элита бірінші 
класс

екінші 
класс

Барлығы өлшеу күні, сауын маусы-
мының ұзақтылығы, күн

элита бірінші 
класс

екінші 
класс

Барлығы

17 18 24 25 26 27 28

 Аналықтар көктемде өлшенбейдi, олардың тiрi салмақтары өткен жылдың күзiндегi өлшемдері бойынша берiледi.
 3. Ешкі отарының сипаттамасы
 Өткен жылдардағы жəне биылғы жеке сұрыптау деректерi бойынша
Мал тұқымы мен жас-жыныс топтарының 

атаулары
Жеке 

сұрыпталған 
мал саны

Типтi мал саны Туылған типі 
бойынша

 Бітімі бойынша Ірілігі бойынша

С С+ С - Т-1 Т-2 Т-3 ББ БН БС І -5 І -4 І-3 І -2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Тұқым 
_____________

Өз шаруашылығы 
малына пайдаланыла-
тын ересек текелер 
(негiзгi жəне қосалқы)
Толықтыруға iрiктелген 
тоқты текелер
Сатылатын тоқты 
текелер
Ересек аналықтар
элита 
бірінші класс
ұрғашы шыбыштар
элита
бірінші класс
Барлығы, 
тұқым бойынша

 кестенің жалғасы
 Сырт пішіні бойынша  Желіннің өсуі бойынша Жалпы бағасы төмен-

дегiдей мал саны
Шаруашылықтағы бір басқа 

шаққандағы сүт өнімі, килограмм
Сүттің орташа 

майлылығы, пайыз

П -5 П -4 П-3 П -2 ЖӨ++ ЖӨ+ ЖӨ ЖӨ- ЖӨ 
- -

00000 0000 000 00

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  4. Аналықтар мен рекордист-шыбыштардың сипаттамасы
 Шаруашылықтағы өнiмдiлiгi мен сырт пiшiнi бойынша ең үздiк 20 аналық пен 20 бiр жастағы ұрғашы шыбыштың сипаттамасы келтiрiледі 

№

Тұ
қы
мы

Ту
ға
н 
жы

лы

Малдың нөмiрi Шығу тегі Өнiмдiлiгi

Со
ңғ
ы 
ре
т 

сұ
ры

пт
ал
ға
н 
жы

лы
 

жə
не

 о
ны

ң 
нə
ти
же

ле
рi

Ж
ек
е Асыл 

тұқымды 
кітабы 

бойынша

Ж
ел

i

жеке нөмiрi  сүт өнімділігі  тiрi салмақ 

əк
ес

iн
iң

ен
ес

iн
iң

 биылғы жылғы өмiрiндегi ең 
жоғары биылғы жылғы өмiрiндегi ең 

жоғары
сауын мау-
сымының 
ұзақтығы, 

күн 

өнім-
ділігі, 
кило-
грамм

сауын мау-
сымының 
ұзақтығы, 

күн 

өнім-
ділігі, 
кило-
грамм 

өлшен-
ген 

мерзiмi
кило-
грамм

өлшенген 
мерзiмi 

кило-
грамм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(Жалғасы. Басы 13-17-беттерде) 

 5. Шаруашылықта қолданылатын аталық текелердің жəне тұқымға қалдырылған тоқты текелердің сипаттамасы
Сипаттамаға негiзгi жəне қосалқы екі жас жəне одан да ересек текелердің, негiзгi текелерді алмастыруға iрiктеліп алынған тоқты текелер 

туралы деректер енгiзiледi
Р/с 
№

Тұ
қы
мы

Ту
ыл

ға
н 
жы

лы

Текенің нөмiрi Текенің шығу тегi Текенің өнiмдiлiгi

Ж
ек
е

Асыл 
тұқымды 
кітабы 

бойынша Ж
ел

i

жеке нөмiрi дене өлшемдері, сантиметр 
(биылғы жылғы)

тiрi салмақ

Əке-
сiнiң

Ене-
сiнiң

өлшен-
ген 

мерзiмi 

шоқты-
ғының 
биіктігі 

тұлғаның 
қиғаш 

ұзындығы 

кеуде 
ора-
мы 

биылғы жылғы  өмiрiндегi ең жоғары 
өлшенген 
мерзiмi

кило-
грамм

өлшенген 
мезгілі

кило-
грамм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 кестенің жалғасы
 Соңғы рет 

сұрыптау жылы 
жəне оның 
нəтижелері 

 Текелерді ұрпағының 
сапасымен бағалау 

нəтижелері бойынша қысқа 
тұжырымдар 

Текелерді аналықтарға алдын 
ала тағайындау

Текелерді аналықтарға ақтық тағайындау

шағылыстыру 
тəсiлi

аналықтардың 
класы

отар нөмiрi аналықтардың 
класы

аналықтардың 
саны

17 18 19 20 21 22 23

  Асылдандыру жұмыстарының 20____ жылғы күнтізбелік iс-жоспары
№ Жұмыс түрлерi Жұмыс 

көлемi
Орындау 
мерзiмi

Орындау-
шылар

Рет 
нөмір

Жұмыс түрлерi Жұмыс 
көлемi

Орындау 
мерзiмi

Орындау-
шылар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Туылған лақтарды таңбалау, 

сырғалау, өлшеу жəне 
сипаттап жазу - бас

10 Биылғы туған төлдi енесiнен 
бөлер алдында жеке 
нөмірлермен таңбалау – бас

2 Асыл тұқымды аналықтардың 
жеке құжатына шағылысу мен 
төлдеу нəтижелерiн жазу-бас

11 Биылғы алынған төлдi 
өлшеу жəне сұрыптау, 
отарды толықтыруға 
төлдердi iрiктеу – бас

3 Ешкілерді көктемгi сұрыптау 
– бас

12 Отарлар құру, кəрi жəне 
ауру аналықтарды отардан 
шығару -бас

4 Отарлардың өнiмдiлiгiн 
есепке алу, ешкі сауу кезiнде 
сүт үлгiлерiн зерттеуге алу

13 Асыл тұқымды текелердің 
ұрық сапасын тексеру, жас 
текелерді шағылысқа үйрету

5 Асыл тұқымды аналықтардың 
жеке құжатына олардың 
өнiмдiлiгi мен өткен жылы 
туылған ұрпақтарын сұрыптау 
туралы деректердi жазу

14 Биылғы жылы туылған 
төлдердi сұрыптау, 
нəтижелерiн өндеу, өткен 
жылғы іріктеудің алдын-ала 
нəтижелерiн анықтау

6 Малдарды АТК-қа жазу үшiн 
мəлiметтердi ұсыну – бас

15 Асыл тұқымды 
аналықтардың жеке 
құжатына биылғы туған 
төлдерiн сұрыптау 
нəтижелерiн енгiзу – бас

7 Сұрыптаудың өткiзiлуi туралы 
есеп жасау

16 Күйек алу жоспарын 
жасау жəне аналықтарға 
текелерді жекелей белгiлеу 
(Аналықтарды шағылысу 
журналына тiркеу)

8 Алдыңғы жылғы жұптаудың 
түпкілікті нəтижелерiн 
анықтау үшiн өткен жылы 
туған төлдiң сұрыптау жəне 
өнiмдiлiк деректерін өңдеу

17 Жекелей есепте тұрған 
жəне басқа аналықтардың 
шағылысуын тiркеу – бас

9 Сатылуға арналған асыл 
тұқымды малдардың 
журналдары мен 
тізімдемелерін дайындау

18 Асыл тұқымды малдардың 
жеке құжаттарына 
өнiмдiлiгi мен асылдандыру 
жұмысындағы қызметi 
туралы деректердi жазу

 Ескерту: Асылдандыру жұмыстарының күнтізбелiк iс-жоспары алдағы жылға жасалады.
 Шаруашылық басшысы: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Мал дəрігер: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Бонитер: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

13-нысан

Түбітті ешкілерді сұрыптау нəтижелерінің жиынтық тізімдемесі

 Шаруашылық ___________________________________
 Аудан_________________________________________
 Облыс ________________________________________
 Сұрыптау 20___жыл_____________________
 а ралығында жүргізілді
 Тізімдемені толтыру жөнінде қысқаша нұсқаулар
 Сұрыптау жыл сайын ешкі өсіруші барлық шаруашылықтарда жүргізіледі. Сұрыптау мəліметтері бойынша мал басы мен өнімділігіне (тірі 

салмағы, түбіт түсімі) зоотехникалық талдау жасалады. Бұл жұмыстар арнайы нұсқауға сай жүргізіледі. Шаруашылықта екі немесе одан да 
көп ешкі тұқымдары өсірілсе, алынған мəліметтерге əр тұқым бойынша жеке талдау жасалынады.

 1-кесте. Əр класс бойынша малдардың үлес салмағын шығару барысында серкелер мен тұқымдық малға өсіруге жарамсыз ешкілер есепке 
алынбайды. 21-бағанға өнімділігі мен асылдандыру жұмыстарында пайдаланылуы жеке есепке алынған ешкілер саны жазылады.

 2-кесте. Элита жəне бірінші класты малдардың тірі салмақ көрсеткіштері – жеке есеп негізінде, ал класты мал тобы бойынша бұл көрсеткіш 
іріктеп өлшеу жолымен анықталады. Элита жəне бірінші класты малдардың орташа түбіт түсімі жеке есеп бойыша алынса, жеке сұрыптаудан 
өтпеген төменгі класты ешкі топтары бойынша бұл көрсеткіш бір басқа шаққандағы отардың орташа түбіт өнімділігі бойынша анықталады.

 3-кесте. Кесте сұрыптау мəліметтері негізінде толтырылады. Бір басқа шаққандағы жылдық орташа түбіт түсімі түбітті өткізу кезінде 
анықталған таза

 талшық шығымы бойынша есептеледі. Таза талшық шығымы қандай деректер негізінде айқындалғаны көрсетілуі тиіс.
 4-кесте. Кестеге өнімділігі, түбіт сапасы жəне сырт пішіні бойынша шаруашылықтағы ең үздік 20 аналық жəне 20 шыбыштың сипаттамасы 

жазылады. Көрсетілген мал басының сипаттамасы шаруашылықтағы мал отары сапасының ерекшеліктеріне қарамастан келтірілуі тиіс.
 5-кесте. Бұл кестеде текелердің сипаттамалары мынадай тəртіппен жазылады:
 1) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын негізгі текелер; 2) қолдан ұрықтандыруға пайдаланыла тын қосалқы текелер; 3) қолдан 

шағылыстыруға қолданылатын текелер; 4) қолдан ұрықтандыруға пайдаланылатын тоқты текелер; 5) аталықтар құрамын жаңартуға арналған 
тоқты текелер; 6) қолдан шағылыстыруға қолданылатын тоқты текелер.

 АКТ «___»_______________________20____жыл
 Біз төменде қол қоюшылар: шаруашылық басшысы
 _____________________________________________________________________
                                 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) 
 жəне қолы
 шаруашылық маманы ___________________________________________________
                       (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) 
 жəне қолы
 бағалаушы (сұрыптаушы)_______________________________________________
                       (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) 
 жəне қолы
 20___жыл________________сұрыптаушы____________________________________
 облыс, аудан, шаруашылық аты
 сұрыптаудан өткізілуге тиісті_________ ешкінің __________басы жан-жақты сұрыптаудан өткізіліп, төмендегідей кластарға жатқызылғаны
 туралы осы актіні жазып отырмыз.

№ Шопанның 
аты-жөнi

Отар-
дың 
нөмірі

Ешкінің Кластар Жарам-
сыз 

Бар-
лығы

Сұрып-
таудан 
өтпегенi

 Малдардың жүн
жамылғы сының жай-күйі, 
қондылығы, денсаулық 

деңгейi 
жыны-
сы

жасы тұқы-
мы

элита бірінші екінші

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 бас
пайыз

2 бас
пайыз

3 бас
пайыз

(Жалғасы 19-бетте) 
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4 бас
пайыз

5 бас
пайыз

6 бас
пайыз

7 бас
пайыз

8 бас
пайыз

 Оның iшiнде жеке сұрыптаудан өткен ересек текелер _______ бас,
 ересек элита класты аналықтар ______ бас, ересек 1 класты аналықтар
 ________ бас, тоқты текелер _______ бас, ұрғашы шыбыштар ____ ___бас.
 Барлығы_________ бас.
 Сұрыптаудан өтпегендерi _________ бас, оның iшiнде текелер
 _______ бас, аналықтар _________ бас, тоқты текелер ________ бас,
 ұрғашы шыбыштар ________ бас.
 Сұрыптаудан өткiзiлмеу себебi__________________________________
 Сұрыпталған ешкілерге сұрыптау нұсқауына сəйкес арнайы белгiлер
 салынды. Аналықтарды қолдан ұрықтандыруға пайдаланатын негiзгi
 аталықтар ретiнде _________ теке, оларға қосалқы ретiнде _________
 теке, қолдан шағылыстыруға __________ теке, еркiн шағылысуға _____
 теке белгiлендi.
 Аталықтарды толықтыруға ____________ тоқты-теке. Текелер нөмiрi
 5- кестеде, оның элитасы _______ бас, 1- класты _________ бас,
 бөлiндi.
 Күйек текелер ретiнде____________ ересек теке жəне __________
 бас 20__жыл туылған теке бөлiндi.
 20 __ жыл туылған _____ бас теке жəне ересек ________ бас теке,
 барлығы _______ бас, сатуға арналып бөлiндi.
 Олардың элитасы _____ бас, 1- класы _____ бас,
 Сатуға арналған барлық текелер жеке сұрыптаудан өттi.
 Шаруашылық басшысы: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Селекцинер маман: ____________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Бонитер: _____________________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Ешкілерді сұрыптау нəтижелерi бойынша сұрыптаушының пiкiрi 
 мал отарларының сұрыптауға дайындалуы, олардың таңбалану деңгейi,
 жалпы күйi – жұмыстардың оң жəне терiс жақтары; асылдандыру
 жұмыстарын жақсарту, мал басын сақтау жөнiндегi ұсыныстар т.б.
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 __________________________________ ___________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 _____________________________________________________________________
 
1. 20__ жыл жəне өткен жылдардағы сұрыптау деректері бойынша ешкі отарынының тұқымдық жəне кластық құрамының тізімдемесі

Ешкі тұқымдары мен
топтарының атаулары

Биылғы жылғы лақтардан 
өзге ешкі саны Оның ішінде

1.1.20____ жыл Сұрыптау 
кезiндегi

 элита бірінші класс екінші класс
бас пайыз бас пайыз бас пайыз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Тұқым 
____

 бір жастан асқан өз шаруашылығы малына 
пайдаланылатын (негiзгi жəне қосалқы) аталық 
текелер 
оның iшiнде биылғы сұрыпталғаны
Толықтыруға iрiктелген тоқты текелер
Сатылатын тоқты-текелер
Ересек аналықтар
оның iшiнде биылғы жылы сұрыпталғандары
Ұрғашы шыбыштар
 Барлығы 
Сонымен бiрге 1 жəне одан жоғары жастағы сер-
келер мен ұрықтандыруға пайдаланылмайтын 
текелер

 кестенің жалғасы

Жеке есеп 
жүргiзiлетiн 
ешкілердің 

саны

Сұрыптау кезіндегі қолда бар ешкілердің (бас)

Барлық элита 
жəне класты Жарамсыз Барлық сұрыпталған 

ешкілер
Сұрыптал-
мағандары Асыл тұқымды 

кітаптқа жазылғаны
Асыл тұқымды кітаптқа 

жазуға iрiктелгенiбас пайыз бас пайыз бас пайыз бас пайыз
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 2. Теке, тоқты теке, аналықтар жəне шыбыштардың тірі салмағы мен түбіт түсімі бойынша сипаттамасы 
     Көктемгi*, күзгi өлшеу мен 20_____жыл түбіт тарау мəліметтері бойынша

Ешкі тұқымдары мен
көрсеткiштердiң атаулары

екі жəне одан жоғары жастағы негiзгi 
текелер

Өз отарын толықтыруға iрiктелген тоқты 
текелер

өлшеу күні элита бірінші 
класс Барлығы өлшеу күні элита бірінші 

класс Барлығы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тұқым 
_______

 Өлшендi, бас 
Жалпы салмағы, илограмм
Бір бастың орташа салмағы, килограмм
Түбіті таралған, бас
Таралған түбіт, килограмм
Бір бастың орташа түбіт түсiмi, грамм

 кестенің жалғасы
Сатылатын тоқты текелер Ересек аналықтар  Ұрғашы шыбыштар 

өлшеу 
күні

элита бірінші 
класс

Барлығы Өлшеу 
күні 

элита бірінші 
класс

екінші 
класс

Барлығы Өлшеу 
күні

элита бірінші 
класс

екінші 
класс

 Барлығы 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

 Аналықтар түбіт тарау кезiнде өлшенбейдi, олардың тiрi салмақтары өткен жылдың күзiндегi өлшемдері бойынша берiледi
 3. Ешкі отарының сипаттамасы
 Өткен жылдардағы жəне биылғы жеке сұрыптау деректерi бойынша

Мал тұқымы мен жас-жыныс топтарының 
атаулары

Жеке 
сұрып-
талған 

мал саны

Типтi мал 
саны Түбіт ұзындығы төмендегiдей (сантиметр) мал саны

Т Т+ Т -  11 жəне 
одан жоғары 10,5 10 9,5 9 8,5 8 7,5 7 6,5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Тұқым 
_____

Өз шаруашылығы малына 
пайдаланылатын ересек аталық-
текелер (негiзгi жəне қосалқы)
Толықтыруға iрiктелген тоқты текелер 
Сатылатын тоқты текелер 
Ересек аналықтар: 
 Элита 
1 класс
Ұрғашы шыбыштар: 
Элита
1 класс
Барлығы, тұқым бойынша 

 кестенің жалғасы
 мал саны орташа 

ұзындығы 
Түбіт тығыздығы 

төмендегiдей мал саны
 Тұтас жүндегі түбіт 

мөлшерінің бiркелкiлiгi 
төмендегiдей мал саны 

 Түбіт жіңішкелігі 
төмендегідей мал саны 

5,5 5 4,5 4 3,5 3 жəне одан 
төмен

ТТ Т+ Т Т- БК+ БК БК- Ж+ Ж
Т

Ж- Ж=

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

(Жалғасы. Басы 13-18-беттерде) 

 кестенің жалғасы

Ешкі тұқымы мен жас-жыныс 
топтарының атаулары

Ж
ек
е 
сұ
ры

пт
ал
ға
н 

ма
л 
са
ны

 

 Жүн құрамындағы түбіт мөлшері Жалпы бағасы 
төмендегiдей мал саны

 Ш
ар
уа
ш
ыл

ық
та
ғы

 
бі
р 
ба
сқ
а 

ш
ақ
қа
нд
ағ
ы 
ор
та
ш
а 

тү
бі
т т

үс
ім
і, 
гр
ам

м 

Та
за

 та
лш

ық
 

ш
ығ
ым

ы,
па
йы

з

80% 
жəне 
жоғары 

70%-
ға 

дейін 

60%-
ға 

дейін 

50%-
ға 

дейін 

40%-
ға 

дейін 

 30% 
жəне 
төмен 00000 0000 000 00

1 2 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Тұқым 
_____

Өз шаруашылығы малына 
пайдаланылатын ересек 
текелер (негiзгi жəне 
қосалқы)
Толықтыруға iрiктелген 
тоқты текелер
Сатылатын тоқты текелер
Ересек аналықтар
 элита 
1 класс
ұрғашы шыбыштар
элита
1 класс
Барлығы, тұқым бойынша

  4. Аналықтар мен рекордист-шыбыштардың сипаттамасы
 Шаруашылықтағы өнiмдiлiгi мен сырт пiшiнi бойынша ең үздiк 20 аналық жəне 20 бiр жастағы ұрғашы шыбыштың сипаттамасы келтiрiледі

Р/с 
№

Тұқымы Туған жылы Малдың нөмiрi Шығу тегі
Жеке Асыл тұқымды

кітап бойынша
Желi жеке нөмiрi

əкесiнiң енесiнiң
1 2 3 4 5 6 7 8

 кестенің жалғасы

Өнiмдiлiгi Соңғы рет 
сұрыпталған 

жылы 
жəне оның 
нəтижелерi

түбіт түсiмi, грамм  тiрi салмақ 
биылғы жылғы өмiрiндегi ең жоғары биылғы жылғы өмiрiндегi ең жоғары

тазартылмаған таза талшық 
түрінде

тарау 
мерзiмi

тазартылмаған таза талшық 
түрінде

өлшенген 
мерзiмi

килограмм өлшенген 
мерзiмi

килограмм

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  
5. Шаруашылықта қолданылатын аталық текелердің жəне тұқымға қалдырылған тоқты текелердің сипаттамасы
Сипаттамаға негiзгi жəне қосалқы 2 жас жəне одан да ересек текелердің, негiзгi текелерді алмастыруға iрiктеліп алынған тоқты текелер 

туралы деректер енгiзiледi 

Р/с 
№

Тұ
қы
мы

Ту
ыл

ға
н 
жы

лы

Текенің нөмiрi Текенің 
шығу тегi Текенің өнiмдiлiгi

же
ке

Асыл 
тұқымды 
кітап 

бойынша

Ж
ел

i

жеке 
нөмiрi түбіт түсiмi, грамм тiрi салмақ

əк
ес

iн
iң

ен
ес

iн
iң биылғы жылғы өмiрiндегi ең жоғары биылғы жылғы өмiрiндегi ең жоғары

тазартыл-
маған/

таза 
талшық 
түрінде

тарау 
мезгілі

тазартыл-
маған

таза 
талшық 
түрінде

өлшенген 
мерзiмi

кило-
грамм

өлшенген 
мезгілі

кило-
грамм

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

кестенің жалғасы

Соңғы рет 
сұрыптау жылы 
жəне оның 
нəтижелері 

 Текелерді ұрпағының 
сапасымен бағалау 
нəтижелері бойынша 
қысқа тұжырымдар 

Текелерді аналықтарға алдын ала 
тағайындау 

Текелерді аналықтарға ақтық тағайындау 

шағылыстыру 
тəсiлi

аналықтардың 
класы

отар нөмiрi аналықтардың 
класы

аналықтардың 
саны

18 19 20 21 22 23 24

 Асылдандыру жұмыстарының 20____ жылғы күнтізбелік iс-жоспары

Рет 
№

Жұмыс түрлерi Жұмыс 
көлемi 

Орындау 
мерзiмi 

Орындау-
шылар 

Рет 
№ 

Жұмыс түрлерi Жұмыс 
көлемi

Орындау 
мерзiмi 

Орындау-
шылар

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Туылған лақтарды 

таңбалау, сырғалау, өлшеу 
жəне сипаттап жазу -бас

10 Биылғы туған төлдi енесiнен 
бөлер алдында жеке 
нөмірлермен таңбалау – бас

2 Асыл тұқымды 
аналықтардың жеке 
құжатына шағылысу мен 
төлдеу нəтижелерiн жазу-
бас

11 Биылғы алынған төлдi өлшеу 
жəне сұрыптау, отарды 
толықтыруға төлдердi iрiктеу 
– бас

3 Ешкілерді көктемгi сұрыптау 
– бас

12 Отарлар құру, кəрi жəне ауру 
аналықтарды отардан шығару 
-бас

4 Отарлардың өнiмдiлiгiн 
есепке алу, түбіт тарау 
кезiнде тұтас жүн мен түбіт 
үлгiлерiн зерттеуге алу

13 Асыл тұқымды текелердің 
ұрық сапасын тексеру, жас 
текелерді шағылысқа үйрету

5 Асыл тұқымды аналықтар-
дың жеке құжатына 
олардың өнiмдiлiгi мен 
өткен жылы туылған 
ұрпақтарын сұрыптау 
туралы деректердi жазу

14 Биылғы жылы туылған 
төлдердi сұрыптау, 
нəтижелерiн өндеу, өткен 
жылғы іріктеудің алдын-ала 
нəтижелерiн анықтау

6 Малдарды АТК-қа жазу үшiн 
мəлiметтердi ұсыну – бас

15 Асыл тұқымды аналықтардың 
жеке құжатына биылғы туған 
төлдерiн сұрыптау нəтижелерiн 
енгiзу – бас

7 Сұрыптаудың өткiзiлуi тура-
лы есеп жасау

16 Күйек алу жоспарын 
жасау жəне аналықтарға 
текелерді жекелей белгiлеу 
(Аналықтарды шағылысу 
журналына тiркеу)

(Жалғасы 20-бетте) 
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8 Алдыңғы жылғы жұптаудың 
түпкілікті нəтижелерiн 
анықтау үшiн өткен жылы 
туған төлдiң сұрыптау жəне 
өнiмдiлiк деректерін өңдеу.

17 Жекелей есепте тұрған 
жəне басқа аналықтардың 
шағылысуын тiркеу – бас

9 Сатылуға арналған асыл 
тұқымды малдардың 
журналдары мен 
тізімдемелерін дайындау

18 Асыл тұқымды малдардың 
жеке құжаттарына 
өнiмдiлiгi мен асылдандыру 
жұмысындағы қызметi туралы 
деректердi жазу

 Ескерту: Асылдандыру жұмыстарының күнтізбелiк iс-жоспары алдағы жылға жасалады.
 Шаруашылық басшысы: __________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Мал дəрігер: _________________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы
 Бонитер: _____________________________ «___»________________ 20___ жыл
 (жеке тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты) жəне қолы

14-нысан
Текелерді ұрпағының сапасы бойынша бағалау тізімдемесі

 Шаруашылық _______________________
 Аудан ____________________________
 Облыс ____________________________
 

Тексерілетін 
текенің си-
паттамасы

Тексерілетін теке ұрпағының сипаттамасы

р/с 
№

Ж
ек
е 
нө
мі
рі

Ту
ыл

ға
н 
жы

лы

енесінен бөлінген кезде Бір-бір жары жасында

тірілей салмағы тірілей салмағы жүн түсімі (түбіт 
таралымы)

 жүннің (түбіттің) 
ұзындығы жүн (түбіт) тығыздығы

ұр
па
қ с

ан
ы 

(n
) 

орташа 
тірілей 
салмағы 

(кило-
грамм)

 тірілей 
салмағы 

орташадан 
жоғары 

лақтардың 
пайыз ұр

па
қ с

ан
ы 

(n
) 

орташа 
тірілей 
салмағы 
(кило-
грамм)

 тірілей 
салмағы 
орташадан 
жоғары 

лақтардың 
пайыз 

орташа 
жүн түсімі, 
кг (түбіт 

таралымы, 
грамм)

жүн түсімі 
(түбіт 

таралымы) 
орташадан 
жоғары 

лақтардың 
пайыз ор

та
ш
а 
жү

н 
(т
үб
іт)

 
ұз
ын

ды
ғы

, с
ан
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тр

Ж
үн

 (т
үб
іт)

 ұ
зы

нд
ығ
ы 

ор
та
ш
ад
ан

 ж
оғ
ар
ы 

ла
қт
ар
ды

ң 
па
йы

з
ТТ Т+ Т

 б
ас

 

па
йы

з

 б
ас

 

па
йы

з

 б
ас

 

па
йы

з
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 Тексерілетін теке ұрпағының сипаттамасы 

 Т
ұж

ыр
ым

  1-1,5 жасында 
 Жүн жіңішкелігі, сапа  Түбіт жіңішкелігі, мкм  Сырт пішіні, балл  Класы 

 50 төмен 56-58 60-64 17 дейін 18-19 20 жəне жоғары 5 4 3 жəне 
төмен

элита бірінші

 бас % бас % бас %  бас %  бас % бас % бас % бас %  бас % бас % бас %
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 сəуірдегі №3-3/397 бұйрығына 6-қосымша

Жылқы шаруашылығындағы асыл тұқымды өнімді (материалды) есепке алу нысандары

1-нысан Жергілікті тұқымды асыл тұқымды айғырдың карточкасы
2-нысан Жергілікті тұқымды асыл тұқымды биенің карточкасы
3-нысан Үйірлік ведомосі
4-нысан Биелердің сүт өнімділігі жəне төлді өсіруді есепке алу журналы
5-нысан Шағылыстыруды жəне құлындатуды есепке алудың жиынтық ведомосі
6-нысан Жас төлді таңбалау есепке алу журналы
7-нысан Жергілікті тұқым жылқыларын бағалау нəтижелерінің жиынтық ведомосі
8-нысан Асыл тұқымды жылқыларды бағалау қортындыларының ведомосі

 1-нысан
Жергілікті тұқымның асыл тұқымды айғырдың карточкасы

Тіркелім №_______________
«___»_____________20___жыл

____________________________  ____________________________  ____________________________ 
  Облыс     Аудан     Шаруашылық

Аты Таңба салу 
орындары

Таңбасы Туған күні Иесі
Жеке нөмірі Түсі мен белгілері сол жағы оң жағы
Сəйкестендіру нөмірі
Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі  иығы Туған жері
Тұқымы жамбасы
Буыны (қандылығы) шоқтығы
Тұқым ішіндегі түрі Зауыттық ізі
Кешенді класс

Енесі (Е) Əкесі (Ə)
Аты Тұқымы Аты Тұқымы
Жеке нөмірі Буыны (қандылығы) Жеке нөмірі Буыны (қандылығы)
Асыл тұқымды кітап бойынша 
нөмірі бойынша №

Тұқым ішіндегі түрі Асыл тұқымды кітап бойынша 
нөмірі бойынша

Тұқым ішіндегі түрі

Енесінің енесі (ЕЕ) Əкесəнəі енесі (ƏЕ) Енессінің əкесі (ЕƏ) Əкесінің əкесі (ƏƏ)
Аты
Жеке нөмірі
Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі бойынша
Тұқымы
Буыны (қандылығы)
Тұқым ішіндегі түрі

Аты Енесінің 
енесінің 
енесі (ЕЕЕ)

Енесінің 
енесінің 
əкесі (ЕЕƏ)

Енесінің 
əкесінің 
енесі (ЕƏЕ)

 Енесінің 
əкесінің 
əкесі (ЕƏƏ) 

Əкесінің 
енесінің 
енесі (ƏЕЕ)

Əкесінің 
енесінің 
əкесі (ƏЕƏ)

Əкесінің 
əкесінің енесі 
(ƏƏЕ)

Əкесінің 
əкесінің 
əкесі (ƏƏƏ)

Бірегейлендіру нөмірі
Тіркеу нөмірі
Асыл тұқымды кітап-
маркасы, том нөмірі
Тұқымы
Тұқымдылығы
Жасы, жыл
Кешенді сынып 
(селекциялық индекс*)

Қа
ш
ыр

ыл
ға
н 

жы
лы

Үй
ір
де
гі 

би
ел
ер

солардың ішінде Ауруға 
шалдығу 
пайыз

Төлдерінің бағалау бойынша класы
құлын-
дады

қысыр 
қалды

іш 
тастады

жарамсыз 
деп 

танылды

элита бірінші 
класс

екінші класс класқа 
жатпай-
тындары

бағалағанға 
дейін шығып 

қалды
айғыр бие айғыр бие айғыр бие айғыр Бие айғыр бие

  Дене бітімінің сипаттамасы мен бағасы
№ Дене 

мүшелері
1-ші бағалау Дене 

мүшелерінің 
бағасы

2-ші бағалау Дене 
мүшелерінің 

бағасы

3-ші бағалау Дене мүше-
лерінің 
бағасы

1 Басы үлкен, 
пропорциональды, 
кішкентай.

үлкен, пропорциональ-
ды, кішкентай.

үлкен, пропорциональ-
ды, кішкентай.

2 Мойыны майлы жотасы дамыған, 
бұлшық етті, жіңішке, 
ұзын, орташа, қысқа.

майлы жотасы дамыған, 
бұлшық етті, жіңішке, 
ұзын, орташа, қысқа.

майлы жотасы дамы-
ған, бұлшық етті, жіңіш-
ке, ұзын, орташа, қысқа.

3 Кеудесі терең, орташа, жіңішке; терең, орташа, жіңішке; терең, орташа, жіңішке;
4 Арқасы түзу, жұмсақ, дөңес; түзу, жұмсақ, дөңес; түзу, жұмсақ, дөңес;
5 Белі тегіс, майысқан, дөңес; тегіс, майысқан, дөңес; тегіс, майысқан, дөңес;
6 Сауыры айыр, дөңгеленген, 

сопақ, шатыр тəрізді;
ұзын, орташа, қысқа*

айыр, дөңгеленген, 
сопақ, шатыр тəрізді;
ұзын, орташа, қысқа*

айыр, дөңгеленген, 
сопақ, шатыр тəрізді;
ұзын, орташа, қысқа*

7 Бұлшық 
еттері

жақсы дамыған, 
қанағаттандырарлықтай 
дамыған, нашар 
дамыған;

жақсы дамыған, 
қанағаттандырарлықтай 
дамыған, нашар 
дамыған;

жақсы дамыған, 
қанағаттандырарлықтай 
дамыған, нашар 
дамыған;

8 Желіні тостаған тəрізді, 
дөңгелектенген, ешкінікі 
тəріздес;

тостаған тəрізді, 
дөңгелектенген, ешкінікі 
тəріздес;

тостаған тəрізді, 
дөңгелектенген, ешкінікі 
тəріздес;

9 Үрпі цилиндр тəріздес, конус 
тəрізді, ақаулары бар;

цилиндр тəріздес, конус 
тəрізді, ақаулары бар;

цилиндр тəріздес, конус 
тəрізді, ақаулары бар;

(Жалғасы. Басы 13-19-беттерде) 10  Аяқтары кемшіліктерсіз, 
алшақ, аяқтары 
маймақ, шығыңқы 
тұяқты, брокдаун, 
ешкі тəріздес, талтақ, 
Х-тəріздес, жұмсақ 
тұяқты, О-тəріздес, 
қылыш тəріздес,шеккі, 
шор сүйек; тұяқтары: 
қалыпты, жарылған, 
формасы өзгерген.

кемшіліктерсіз, алшақ, 
аяқтары маймақ, 
шығыңқы тұяқты, брок-
даун, ешкі тəріздес, 
талтақ Х-тəріздес, 
жұмсақ тұяқты, 
О-тəріздес, қылыш 
тəріздес, шеккі, шор 
сүйек; тұяқтары: 
қалыпты, жарылған, 
формасы өзгерген.

кемшіліктерсіз, 
алшақ, аяқтары 
маймақ, шығыңқы 
тұяқты, брокдаун, 
ешкі тəріздес, талтақ 
Х-тəріздес, жұмсақ 
тұяқты, О-тəріздес, 
қылыш тəріздес, шеккі, 
шор сүйек тұяқтары: 
қалыпты, жарылған, 
формасы өзгерген.

Дене бітімнің орташа 
балы

Дене бітімнің орташа 
балы

Дене бітімнің орташа 
балы

Бағалау 
жасы

Бағалау 
күні

Өлшемдері, см Тірі 
салмағы, 
кило-
грамм

Қоңды-
лығы, 

(санаты)

Бағалау, балы

Кл
ас
с

Шоқты-
ғының 
биіктігі

Шаршы-
лама 

ұзындығы

Кеуде 
орамы

Сирақ 
орамы

генотип өлшем-
дері мен 
салмағы

Дене 
бітімі

сүт-
тілігі

қабілет-
тілік 

сапалары

ұрпа-
ғының 
сапасы

Бағалауды 
жүргізді

біріншісін еіншісін үшіншісін
тегі, аты жəне 
əкесінің аты, 
жеке басын 
куəландыратын 
құжатта бар болса)

қолы, 
анық

тегі, аты жəне 
əкесінің аты, 
жеке басын 
куəландыратын 
құжатта бар болса)

қолы, 
анық

тегі, аты жəне 
əкесінің аты, 
жеке басын 
куəландыратын 
құжатта бар болса)

қолы, 
анық

Шаруашылық 
басшысы

Жарамсыз 
деп 
танылды күні себебі

тегі, аты жəне əкесінің аты, жеке басын 
куəландыратын құжатта бар болса)

қолы күні Карточканы 
тексерді

Зоотехник – 
селекционер

тегі, аты жəне əкесінің аты, жеке басын 
куəландыратын құжатта бар болса)

қолы күні тегі, аты жəне əкесінің аты, 
жеке басын куəландыратын 
құжатта бар болса)

қолы күні Ескерту

 
2-нысан

Жергілікті тұқымды асыл тұқымды биенің карточкасы
Тіркелім №_______________

«___»_____________20___жыл

 _______________________   _______________________   _______________________ 
  Облыс     Аудан     шаруашылық

Аты Таңба салу 
орындары

Таңбасы Туған күні Иесі
Жеке нөмірі Түсі мен белгілері сол жағы оң жағы
Сəйкестендіру нөмірі
Асыл тұқымды кітап бой-
ынша нөмірі

 иығы Туған жері

Тұқымы жамбасы
Буыны (қандылығы) шоқтығы
Тұқым ішіндегі түрі Зауыттық желісі
Кешенді класс
Енесі (Е) Əкесі(Ə)
Аты Тұқымы Аты Тұқымы
Жеке № Буыны (қандылығы) Жеке нөмірі Буыны (қандылығы)
Асыл тұқымды кітап бой-
ынша нөмірі бойынша

Тұқым ішіндегі түрі Асыл тұқымды кітап бой-
ынша нөмірі бойынша

Тұқым ішіндегі түрі

Енесінің енесі (ЕЕ) Əкесəнəі енесі(ƏЕ) Енессінің əкесі(ЕƏ) Əкесінің əкесі (ƏƏ)
Аты
Жеке №
Асыл тұқымды кітап бойынша нөмірі 
бойынша
Тұқымы
Буыны (қандылығы)
Тұқым ішіндегі түрі

Аты
Енесінің 
енесінің 

енесі (ЕЕЕ)

Енесінің 
ененсінің 
əкесі (ЕЕƏ)

Енесінің 
əкесінің 

енесі (ЕƏЕ)

 Енесінің 
əкесінің 

əкесі (ЕƏƏ) 

Əкесінің 
енесінің 

енесі (ƏЕЕ)

Əкесінің 
енесінің 

əкесі (ƏЕƏ)

Əкесінің 
əкесінің енесі 

(ƏƏЕ)

Əкесінің 
əкесінің 

əкесі (ƏƏƏ)
Бірегейлендіру нөмірі
Тіркеу нөмірі
Асыл тұқымды кітап-
маркасы, том нөмірі
Тұқымы
Тұқымдылығы
Жасы, жыл
Кешенді сынып 
(селекциялық индекс*)

Асыл тұқымдық пайдаланулар
Қашырыл-
ған жылы

Аты, жеке 
нөмірі, айғыр-
дың тұқымы

Биенің 
құлындаған 

күні

Төл

Са
уы

лы
м

ке
зе
ңі

Құлынның тірідей 
салмағы, кг

Сауылымның 2 айында 
сауылған сүт мөлшері

жынысы түсі жеке
нөмірі

класс үш 
күндік

бір 
айлық

алты 
айлық

сүт, 
килограмм

май, 
пайыз

ақуыз, 
пайыз

Дене бітімінің сипаттамасы мен бағасы

№ Дене 
мүшелері бірінші бағалау

Дене 
мүше-
лерінің 
бағасы

екішші бағалау
Дене 
мүше-
лерінің 
бағасы

үшінші бағалау
Дене 
мүше-
лерінің 
бағасы

1 Басы үлкен, пропорциональды, 
кішкентай.

үлкен, пропорциональды, 
кішкентай.

үлкен, пропорциональды, 
кішкентай.

2 Мойыны майлы жотасы дамыған, 
бұлшық етті, жіңішке, ұзын, 
орташа, қысқа.

майлы жотасы дамыған, 
бұлшық етті, жіңішке, ұзын, ор-
таша, қысқа.

майлы жотасы дамыған, 
бұлшық етті, жіңішке, ұзын, 
орташа, қысқа.

3 Кеудесі терең, орташа, жіңішке; терең, орташа, жіңішке; терең, орташа, жіңішке;
4 Арқасы түзу, жұмсақ, дөңес; түзу, жұмсақ, дөңес; түзу, жұмсақ, дөңес;
5 Белі тегіс, майысқан, дөңес; тегіс, майысқан, дөңес; тегіс, майысқан, дөңес;
6 Сауыры айыр, дөңгеленген, сопақ, 

шатыр тəрізді; ұзын, орташа, 
қысқа*

айыр, дөңгеленген, сопақ, 
шатыр тəрізді; ұзын, орташа, 
қысқа*

айыр, дөңгеленген, сопақ, 
шатыр тəрізді; ұзын, орта-
ша, қысқа*

7 Бұлшық 
еттері

жақсы дамыған, 
қанағаттандырарлықтай 
дамыған, нашар дамыған;

жақсы дамыған, 
қанағаттандырарлықтай 
дамыған, нашар дамыған;

жақсы дамыған, 
қанағаттандырарлықтай 
дамыған, нашар дамыған;

8 Желіні тостаған тəрізді, 
дөңгелектенген, ешкінікі 
тəріздес;

тостаған тəрізді, 
дөңгелектенген, ешкінікі 
тəріздес;

тостаған тəрізді, 
дөңгелектенген, ешкінікі 
тəріздес;

9 Үрпі цилиндр тəріздес, конус 
тəрізді, ақаулары бар;

цилиндр тəріздес, конус 
тəрізді, ақаулары бар;

цилиндр тəріздес, конус 
тəрізді, ақаулары бар;

10  Аяқтары кемшіліктерсіз,алшақ, 
аяқтары маймақ,сыртқы 
тұяқтары, брокдаун, ешкі 
тəріздес, талтақ, Х-тəріздес, 
жұмсақ табан, О-тəріздес, 
қылыш тəріздес, шеккі, шор 
сүйек; тұяқтары: қалыпты, 
жарылған, формасы өзгерген.

кемшіліктерсіз,алшақ, аяқтары 
маймақ,сыртқы тұяқтары, 
брокдаун, ешкі тəріздес, 
талтақ, Х-тəріздес, жұмсақ 
табан, О-тəріздес, қылыш 
тəріздес, шеккі, шор сүйек; 
тұяқтары: қалыпты, жарылған, 
формасы өзгерген.

кемшіліктерсі з,алшақ, 
аяқтары маймақ,сыртқы 
тұяқтары, брокдаун, 
ешкі тəріздес, талтақ, 
Х-тəріздес, жұмсақ та-
бан, О-тəріздес, қылыш 
тəріздес, шеккі, шор сүйек 
тұяқтары: қалыпты, жарыл-
ған, формасы өзгерген.

Дене бітімнің орташа балы Дене бітімнің орташа балы Дене бітімнің орташа балы

Бағалау 
жасы

Бағалау 
күні

Өлшемдері, сантиметр Тірі 
салмағы, 
кило-
грамм

Қоңды-
лығы, 

(катего-
риясы)

Бағалау, баллы

Кл
ас
с

Шоқты-
ғының 
биіктігі

Шаршы-
лама 

ұзындығы

Кеуде 
орамы

Сирақ 
орамы

гено-
тип

өлшемдері 
мен 

салмағы

Дене 
бітімі

сүт-
тілігі

Қабілет-
тілік 

сапалары

Ұрпағы-
ның 

сапасы

Бағалауды жүргізді біріншісін екішісін үшіншісін
тегі, аты жəне 
əкесінің аты, 
жеке басын 
куəландыратын 
құжатта бар болса)

қолы, 
анық

тегі, аты жəне 
əкесінің аты, 
жеке басын 
куəландыратын 
құжатта бар болса)

қолы, 
анық

тегі, аты жəне 
əкесінің аты, 
жеке басын куə-
ландыратын құжат-
та бар болса)

қолы, 
анық

Шаруашылық 
басшысы

Жарамсыз 
деп танылды күні себебі

тегі, аты жəне əкесінің аты, жеке басын 
куəландыратын құжатта бар болса)

қолы күні Карточканы 
тексерді

Зоотехник – 
селекционер

тегі, аты жəне əкесінің аты, жеке басын 
куəландыратын құжатта бар болса)

қолы күні тегі, аты жəне əкесінің аты, 
жеке басын куəландыратын 
құжатта бар болса)

қолы күні Ескерту

(Жалғасы бар) 


