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Кириш с¼з
Бул Колдонмо кеѕейтилген коллегиянын отурумунун 2010-ж. 6февралындагы №4-«Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин
ишинин 2009-жылдын жыйынтыктары жана 2010-жылга карата милдеттери
жјніндј» чечимин ж³з¼гј ашыруу боюнча Иш-чаралар планынын 8.7 пунктуна
ылайык даярдалды. Анын методологиялык негизи болуп, «Керект¼¼ бааларынын
индекстери
боюнча
колдонмо:
теория
жана
тажрыйба.
МОТ/МВФ/ОЭСР/Евростат/ЕЭК ООН/Б³тк³л д³йн¼л³к банк, Вашингтон, МФВ,
2007-ж.» китебинин стандарттары жана сунуштары эсептелет.
Ушул документте товарлардын, тейл¼¼л¼рдін керект¼¼ баалары жана
тарифтери жјніндј маалыматтарды чогултуу боюнча нускама кјрсјтілді, ошондой
эле, сапаттык жана техникалык мінјздјмјлјрін камтыган, товарлардын жана
тейл¼¼л¼рд³н спецификациясы берилди, мунун натыйжасында ч¼лк¼мд¼рдј
сапаттары боюнча бирдей болгон товарлардын жана тейл¼¼л¼рдін тандап
алынышын камсыз кылууга мімкінчілік тізіл¼т.
Документ
мамлекеттик
статистиканын
аймактык
кызматкерлеринин-бааларды каттоочулардын тажрыйбасында
багытталган.
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органдарынын
колдонуу ічін

I. Товарлардын жана тейл¼¼л¼рдін баалары жана тарифтери жјніндј
маалыматтарды чогултуу боюнча бааларды каттоочуулар ічін нускама
1.1. Соода жана тейл¼¼ ч¼йрјсінін базалык ишканаларын тандоо
Ар бир соода тійініндј бааларды (тарифтерди) каттоо мімкінчілігі
болбогондугунан жана каттоонун пайдасыздыгынан улам, товарлар менен
тейл¼¼л¼рдін ар тірдіілігінј байланыштуу, тјмјнкілјрді тандап алуу зарыл:
• баалар (тарифтер) тіздјн-тіз каттала турган соода жана тейл¼¼ чјйрјсінін
ишканалары;
• баалардын динамикасы байкала турган товарлар жана ¼к³л-тейл¼¼л¼р.
Соода жана тейл¼¼ ч¼йрјсінін ишканаларын тандоо тјмјнкідјй жіргізілјт:
керект¼¼ бааларын (тарифтерин байкоо ³ч³н тандалган калктуу пункттун
аймагында жайгашкан алардын біт жыйындысынын ичинен тандалып алынат.
Тандоонун негизи катары, ишканалардын статистикалык регистрлери, чекене
соода жігіртіі кјлјмі туурасында мамлекеттик статистикалык отчеттуулуутун
маалыматтары, бизнес маалымдамалар, каталогдор колдонушу мімкін.
Бааларды байкоо ³ч³н тандалган соода жана тейл¼¼ ч¼йрјсінін ишканалары
базалык болуп саналып, аларда ар дайым керект¼¼ баалары (тарифтери) катталып
турат.
Мамлекеттик статистиканын аймактык органдарынын адистери, т.а. ар бир
калктуу пунктта баалар боюнча маалыматтарды чогултуу ³ч³н жооптуу каттоочулар
базалык ишканаларды тандашат. Мында жеке кызыкчылыкка таянып, соода жана
тейл¼¼ ч¼йрјсінін ишканаларын тандоого жол бербестен, тандоо, бјлјк кызыктар
тармактык бјлімдјрінін адистери менен бирге жіргізіліші керек (мисалы,
керект¼¼ рыногу жана тейл¼¼ статистикасы б¼л³м³ менен). Тандалган
ишканалардын тизмеси мамлекеттик статистиканын аймактык органдарынын
жетекчилиги менен макулдашылып, Улутстатком тарабынан бекитилет.
Баалардын деѕгээли жана алардын динамикасы туурасында анык маалымат
алуу максатында бааларды каттоо ічін соода ишканалардын тандалышы
тјмјнкідјй жіргізілјт: бул тандоонун жыйынтыктары, мімкін болушунча
сооданын так жергиликтіі јзгјчјліктјрін чагылдырышы керек. Бул ічін,
тандалма жыйындыга тјмјнкі соода тійіндјрі кириши керек:
 шаардын ар кайсы райондорунда (шаардын борбор б¼л³г³нд¼, турак жай
массивдеринде, четтеринде) жайгашкан соода тійіндјрі;
 жігіртіінін ¼лч¼мі боюнча айырмаланган соода тійіндјрі – товарлардын
жана тейл¼¼л¼рдін кеѕири ассортименти бар ири ишканалар; товарлардын
жана тейл¼¼л¼рдін бир же эки тірін сатып јткјріічі орто жана чакан соода
тійіндјрі; буюм-терим, аралаш жана азык-т³л³к базарлар;
 менчиктин ар т³рдіі формасындагы соода тійіндјрі (мамлекттик, жеке менчик
ж.б.).
Тандоодо, ошондой эле, тјмјнкі мінјздјмјлјр эсепке алынышы керек:
 базалык ишканаларда товарлардын (тейл¼¼л¼рдін) тынымсыз сатылып турушу;
 тандалган соода жана тейлјј чјйрјсінін ишканаларында сатылып жаткан
товарлардын (тейл¼¼л¼рдін) бааларынын (тарифтеринин) деѕгээлинин
катардагы керект¼¼ч³ ічін пайдалануу мімкінчілігі;
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 баалардын каттоосун туруктуу жіргізіігј ишкананын даярдыгы.
Кийимдин эксклюзивдик моделдерин же саркеч бут кийимди саткан салондікјндјрдј (бутиктерде) бааларды каттоого сунуш берилбейт. Анткени, баалардын
деѕгээли жогору болгондон тышкары, бул д³к¼ндјргј да товарлар, эреже катары,
бир жолку партия менен жана чакан кјлјмдј тіш¼т, алардын ассортименти
туруктуу жаѕыланып турат, ушундан улам сатылып турган товарлардын
салыштырылып жаткан тірлјрінін бааларына байкоо ж³рг³з³³н³ кыйла
татаалдандат.
Мамлекеттик статистиканын аймактык органдары милдеттіі тірдј соода
жана тейлјј чјйрјсінін ишканаларынын ээлерине (жетекчилигине) - алардын
ишканасын баалар жјніндј маалыматтарды чогултуу боюнча изилдјјгј киргизіі
тууралуу жана маалыматтын купуялуулугун сактоого кепилдик беріі туурасында
маалымдама беріі керек.
Ишканалардын саны тјмјнкі эсеп менен тандоого алынат: керектјј тобунун
ичиндеги товарлардын (тейл¼¼л¼рдін) ар бир тірі боюнча Бишкек шаарында
сооданын (тейлјј чјйрјсінін) 5 ишканасынан аз эмес жана изилденип жаткан
калган калктуу пункттарында 3 ишканасынан аз эмес байкоого киргизилиши
керек.
Ошондой эле, кандайдыр бир объективдик зарылдык боюнча базалык
ишканаларды алмаштыруу ічін, базалык ишканаларда болгон товарларга
(тейл¼¼л¼ргј) шайкеш келген товарлардын ассортиментин, баалардын деѕгээлин,
аларды сатуу шарттарын камтыган, соода жана тейлјј чјйрјсінін экинчи
ишканаларын алдын ала тандап коюу сунушталат.
Базалык ишкана башка ишканага тјмјнкі шарттар пайда болгон учурда
алмаштырылат:
• байкоо жіргізіліп жаткан ишкана узак мјјнјткј (6 айга) жабылганда же
жоюулганда;
• эгерде бааларды (тарифтерди) каттоо учурунда, базалык ишканада мурдагы
каттоо убагындай эле, ушул эле јкіл-товардын (тейлјјнін) да баасын каттоого
мімкінчілік болбой калганда (мисалы, товар сатууда жок, базалык ишкана
убактылуу иштебейт ж.б.).
Мындай учурда, базалык ишкана кыска мјјнјттін (2-3 айдын) ичинде башка
(экинчи) ишканага алмаштырылат, муну менен бирге алгачкы тандалган базалык
ишкана байкалып жаткан ишканалардын тизмесинде сакталып калат. Базалык
ишканада товар (тейл¼¼) узак мјјнјткј чейин жок болсо, анда экинчи жолу
кошумча тандалып алынган ишканада туруктуу байкоо жіргізіліп турат. Мында,
кошумча тандалып алынган (экинчи) ишкананын мурда байкалып жіргјн базалык
ишкана менен бир тірдіілігі сјзсіз сакталышы керек, тактап айтканда, бул
ишканаларда товарларды (тейлјјлјрді) сатуу шарттары бири-бирине шайкеш
келиши зарыл, ошондой эле бир товарга (тейл¼¼г¼) болгон баалардын деѕгээлин
бири-бирине салыштыруу ічін мімкіндік болушу керек.
Сезондук товарлар боюнча базалык ишкана сакталышы м³мк³н, эгерде
мындан да узак (6 ай жана андан ашык) мјјнјттін ичинде байкалып жаткан товар
жок болуп калса.
М³мк³н болушунча, базалык ишканаларды жылына бир жолудан кјп эмес
алмаштыруу керек.
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Мамлекеттик статистиканын аймактык органдарынын адистери-каттоочулар
тарабынан тандалган базалык ишканалардын негизинде алардын тизмесин
(каталогун) т³з³³ керек, буга базалык ишканалардын толук аталыштары,
даректери, телефондору, бул ишканаларда катталып жаткан товарлардын
(тейл¼¼л¼рдін) аталыштары, баалары (тарифтери) кирет. Рыноктордо (базарларда)
байкоого алынган соода т³й³нд¼р³н бирдейлештир³³ ³ч³н, каталогдо базардын
аталышы жана жайгашкан жери, ошондой эле соода катарынын номери жана орду,
байкалып жаткан товарлардын аталышы жана м³мк³н болсо, ишкердин аты-жјні
к¼рс¼т³л¼т.
Базалык ишканалардын тизмелерин
(декабрда) Улутстаткомго тапшырылат.

бекитіі

ічін,

алар

жыл

сайын

1.2. Јкіл-товарларды жана тейлјјлјрді тандоо
Бааларды каттоо ічін товарларды (јкіл-тейлјјлјрді) тандап алуу – туура
багытталган тандоо ыкмасы аркылуу этап-этабы менен ишке ашырылат.
Республиканын бардык чјлкјмдјрі ічін Кыргыз Республикасынын Улуттук
статистика комитети тарабынан калктын эѕ кјп керектелген товарлардын
(тейлјјлјрдін) тизмеси бекитилип, анын негизинде бааларга байкоо жіргізіліп,
керектјј бааларынын индекси эсептелет.
Тізімі жагынан алганда, бул тизме, т.а. керектјј товарларынын жана
тейлјјлјрінін тобу јзінј товарлардын (тейлјјлјрдін) ирилештирилген тірлјрін 369 товардык чакан топторун камтыйт, анын ар бири јз алдынча конкреттіі јкілтоварларга (тейлјјлјргј) бјлінјт.
Јкіл-товар - товардык топтун ичинде товардын бир тірінін жыйындысы,
алар бири-биринен мааниліі эмес мінјздјмјлјр (бјліктјр) менен гана
айырмаланышы мімкін, бул јзгјчјліктјр негизги керектјј сапаттарына таасир
тийгизишпейт, бирок, алар јзінін керектјј багыты боюнча бирдей болушу керек.
Мамлекеттик статистиканын аймактык органдарынын адистери-каттоочулар
керектјј бааларына байкоо жіргізіігј катышкан ар бир калктуу пунктта базалык
ишканалардын
жумушчулары
(сатуучулары)
менен
бирге
товарлардын
(тейлјјлјрдін) ар бир ирилештирилген тірі боюнча сатылып жаткан товардын
ушул тірінін ассортиментинин ичинен алардын конкреттіі тірлјрін тандашат.
Тандалган
товарлардын
(тейлјјлјрдін)
бааларынын
деѕгээлине
жана
динамикасына байкоо жіргізілјт.
Товарлардын ассортиментин тандоо учурунда каттоочу, божомолдор боюнча,
узак мезгилге чейин сатыла турган товарларды тандоо керек.
Баалар жјніндј маалыматты чогултуу максатында тандалган јкілтоварлардын (тейлјјлјрдін) ассортименти каттоочунун жеке артыкчылыктарын
эмес, калкка мјніздіі болгон керектјјні чагылдырышы керек.
Керектјј тобуна кирген товарлардын (тейлјјлјрдін) ар бир тірі боюнча
јкіл-товарлардын (тейлјјлјрдін) 5тен аз эмес (10го чейин) тірі тандалышы керек,
бул товарлар (тейлјјлјр) јзінін біт жыйындысын чагылдырып, эѕ мааниліі
тірлјр болушу керек. Товарлардын (тейлјјлјрдін) айрым тірлјрі (электр
энергиясы, ысык суу, борбордук жылытуу, шаардык муниципалдык транспорт,
байланыш тейлјјлјрі ж.б.у.с.) бул топко киргизилбейт, анткени аларга бирдей
баалар жана тарифтер бекитилген.
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Бир соода ишканасында бир гана јкіл-товардын ассортименттик тірін
тандоо зарыл. Эгерде байкоо жіргізіліп жаткан калктуу пунктунда дукјндјрдін
саны аз болсо, анда бир соода ишканасында товарлардын 2 ассортименттик тірін,
же бир базарда 2 соода орунун (контейнерди) тандоого уруксат берилет.
Јкіл-товарды (тейлјјні) бирдейлештир³³ максатында, спецификация
иштелип чыгат. Спецификация – конкреттіі товарды (тейлјјні) тигил же бул
товардык тобуна киргизіігј мімкіндік беріічі, анын жалпыланган керектјј
мінјздјмјлјрін чагылдыруучу баян.
Кыргыз Республикасынын Улутстаткому тарабынан керектјј жыйымынын
ар бир товардык тобу ічін јзінчј спецификациясы иштелип чыкты, бул
спецификация јзінј керектјј сапаттарынын жеткиликтіі тірдјгі жалпыланган
баяндамасын камтып, ар кайсы чјлкјмдјрінін каттоочулары ічін бирдиктіі багыт
катары кызмат кјрсјтјт. Бул спецификация ушул Колдонмонун экинчи бјлігіндј
келтирилди.
Тандалган конкреттіі товарларга, јз кезегинде, каттоочулар тарабынан
кеѕири спецификация тізілјт, мында товардын (тейлјјнін) так сапаттык жана
техникалык јзгјчјліктјрі: товардын аталышы, јндіріічі јлкј, соода фирмасы,
сорту, јлчјмі ж.б. сапаттары камтылат. Бул мінјздјмјлјр сјзсіз жумушчу
дептерге жазылат, мунун натыйжасында байкалып жаткан товарды мындан ары
башка тірлјрдјн бјліп, бир эле соода тійініндј бирдейлешкен товарлардын жана
тейлјјлјрдін бааларын ар башка мезгилдерде ыраттуулук менен каттоого
мімкіндік тізілјт.
Товарды сатуу ыкмасы, тактап айтканда, товар - салмагына жараша, же
таѕгактоо менен же дааналап сатылганы милдеттіі тірдј катталышы керек жана
мындан кийинки изилдјјлјрдін жірішіндј товардын ушул тандалган вариантына
токтолуу зарыл.
Конкреттіі јкіл-товарларды (тейлјјлјрді) тандоо учурунда каттоочулар
калктын бул товарларга (тейлјјлјргј) болгон суроо талабын эске алуу керек,
ошондой эле базалык ишканада аларды сатуунун туруктуулугуна кјѕіл буруу
зарыл.
Тјмјндј кјрсјтілгјн шарттарда сатылып жаткан товарларды байкоого
киргизіігј сунуш кылынбайт:
• кыска мјјнјттік сатуу учурунда (акция жіргізіліп жатканда);
• жеѕилдетилген баалар боюнча калктын айрым категорияларына сатылып
жатканда;
• діѕ соода менен сатылганда (мешок менен);
• бутиктерде жана башка эксклюзивдик соода тійіндјріндј сатылганда.
Кийимдин жана бут кийимдин айрым тірлјрінін бааларына байкоо
жіргізіі ічін тандоодо саркеч товарларды эмес, салттуу моделдерди тандоо керек,
анткени аларга узак мјјнјтткј чейин байкоо жіргізіі мімкінчілігі бар.
Биздин мекенибизде јндірілгјн товарлардай эле, КМШ јлкјлјріндј жана
алыскы чет јлкјлјрдј јндірілгјн импорттук товарлар деле байкоого алынышы
керек.
Бааларга байкоо жіргізіі ічін тандалган калктуу пункттарда Кыргыз
Республикасынын Улутстаткому тарабынан бекитилген, керектјј тобуна кирген
товарлардын жана тейлјјлјрдін біт тизмеси боюнча бааларды жана тарифтерди
чогултууга аракет кылуу керек.
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1.3. Байкоо мезгилин тандоо
Керектјј баалар жана тарифтер ай сайын катталып турат.
Азык-тілік товарларынын баалары бир айдын ичинде апталык негизде
байкоого алынат.
Азык тілік эмес товарлардын жана калкка кјрсјтілгјн тейлјјлјрдін баалары
жана тарифтери бир айдын ичинде 1-2 жолу катталат.
Бирок, керектјј бааларынын индексине жума сайын мониторинг жіргізіі
учурунда, бир аптанын ичинде шашылыш иретинде катталган маалыматты айлык
негизде эсептелген керектјј бааларынын индексине шайкеш келтиріі зарылдыгы
пайда болууда.
Буга байланыштуу азык тілік эмес товарлардын жана тейлјјлјрдін
бааларынын катталышын бир айдын ичинде тјмјнкі иретте бјліштіріі зарыл.
Айдын биринчи жумасында - тейл¼¼, электр энергиясы, газ, суу, эмерек, ири жана
кичи
тиричилик
приборлор,
автомобилдер,
велосипеддер,
телевизорлордун
бааларын
жана
тарифтерин каттоо сунушталат:
Тейл¼¼лјр

Тейл¼¼лјр

03.1.4.0.175
03.1.4.0.176

Эркектердин костюмун тигіі
Шым тигіі

03.1.4.0.177

Аялдардын к¼йн¼гін тигіі

03.1.4.0.178
03.1.4.0.361

Эркектердин костюмун
химиялык тазалоо
Эркектердин шымын оѕдоо

03.2.2.0.198

Такага кагылгыч каптоо

04.1.1.0.199
04.3.2.0.365

Коммуналдык тейл¼¼лјр
Сырдоочу иштер

04.3.2.0.366

Жайлардын ички дубалдарын
кафель плиткасы менен каптоо
Муздаткычтарды оѕдотуу
Терапевт-дарыгердин алгачкы
кабыл алуусу
Стоматолог тарабынан
бейтапты алгачкы кароо

05.3.3.0.240
06.2.1.0.266
06.2.2.0.376
06.2.2.0.377
06.2.2.0.268
06.2.2.0.378

06.2.2.0.379
07.2.3.0.380

10.1.0.0.315 Мектепке чейинки
мамлекеттик
(ведомстволук) балдар
мекемесине баруу
10.1.0.0.316 Мектепке чейинки
муниципалдык балдар
мекемесине баруу
10.2.0.0.317 Атайын орто окуу
жайларында окутуу

Чектелген оорутпоо менен тиш
жулдуруу
Кариести дарылоо
Бјйрјкті жана бјйрјктін
істіндјгі органдарды ультра
індіі изилдјј

10.4.0.0.318 Жогорку окуу жайларында
окутуу
11.1.1.0.320 Чайканадагы чай
11.1.1.0.319 Кіндіз, заказ боюнча
ресторанда тішкі
тамактануу
11.1.2.0.321 Ашканада, жеѕил
тамактануучу жайда тішкі
тамактануу
11.2.0.0.322 Мейманканада жашоо
11.2.0.0.323 Санаторий, эс алуу ійі
11.2.0.0.324 Туристтик барып-келіі
12.1.1.0.325 Аялдар залында моделдуу
чач кыркуу
12.1.1.0.326 Эркектер залында чач
кыркуу

Кандын жалпы анализи
Инжекторду (форсунканы)
жууп тазалоо
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07.2.3.0.381

ГБМ (газды бјліштіріічі
механизмдин) кайыш боосун
алмаштыруу
Жергиликтіі жана шаар
тегерегиндеги каттам боюнча
поездде жол жіріі
Жакынкы каттам боюнча
поезддин купе вагонунда жол
жіріі

12.1.1.0.327 Мончонун жалпы
пайдалануучу залында
жууну
12.7.0.0.341 Нотариалдык конторада
менчиктіі мілкін алып
коюу келишимдерди
кібјлјндіріі
12.7.0.0.342 Нотариалдык конторада
менчиктіі мілкті белекке
берііні кібјлјндіріі

Алыскы каттам боюнча
поезддин купе вагонунда жол
жіріі
Шаардык муниципалдык
автобус менен жол жіріі

12.7.0.0.343 Мірзјні кол менен казуу

04.4.1.0.206

Муздак суу

Маршруттук такси менен жол
жіріі

04.5.1.0.207

Электр энергиясы

04.5.2.0.208

Жаратылыш газ

07.3.2.0.384

Троллейбус менен жол жіріі

04.5.2.0.209

07.3.2.0.281
07.3.2.0.282

Такси менен жол жіріі
Республиканын ичинде шаар
аралык автобуста 35 км жол
жіріі
Республиканын ичинде шаар
аралык автобуста 100 км жол
жіріі
Жакынкы чет јлкјлјргј
автобус менен жол жіріі
Алыскы чет јлкјлјргј автобус
менен жол жіріі
Ички рейстеги самолеттун
экономикалык класстагы
салонунда учуу
Эл аралык рейстеги самолеттун
экономикалык класстагы
салонунда жакынкы чет
јлкјлјргј учуу
Эл аралык рейстеги самолеттун
экономикалык класстагы
салонунда алыскы чет
јлкјлјргј учуу
Республиканын ичинде катты
жеткиріі
Алыскы чет јлкјлјргј катты
жеткиріі, АВИА кошо
Телефон менен пайдалануу
ічін абоненттик акы
Республиканын чегинде
автоматтык теріі аркылуу шаар
аралык сійлјшіілјр

04.5.5.0.212

Суюлтулган газ
Ысык суу

04.5.5.0.213

Жылытуу (к¼мір, газ)

07.3.1.0.277

07.3.1.0.278

07.3.1.0.279

07.3.2.0.382
07.3.2.0.383

07.3.2.0.283

07.3.2.0.344
07.3.2.0.345
07.3.3.0.284

07.3.3.0.285

07.3.3.0.346

08.1.0.0.286
08.1.0.0.287
08.3.0.0.288
08.3.0.0.289

Электр энергиясы, газ, суу
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Эмерек
05.1.1.0.214 Жумшак олтургучу бар
стул
05.1.1.0.215 Стулдары менен
ашканалык жумушчу істјл
05.1.1.0.216 Тамактануу ічін істјл
05.1.1.0.217 Кјйнјктјр жана
шейшептер ічін шкаф
05.1.1.0.218 Керебет
05.1.1.0.219 Баланын керебети
05.1.1.0.220 Жумшак эмерек тобу
05.1.1.0.221 Корпустук эмерек тобу
Ири жана кичи турмуш-тиричилик
приборлор
05.3.1.1.233
05.3.1.2.234
05.3.1.3.235
05.3.1.3.236

Эки камералуу
муздаткыч
Автоматтык кир жуугуч
машина
Чаѕ соргуч
Кјтјріп жірмј тигіічі
машина

08.3.0.0.290

КМШ јлкјлјрі менен
автоматтык теріі аркылуу эл
аралык сійлјшіілјр
08.3.0.0.291
Республиканын ичинде
жјнјкјй телеграмма жиберіі
08.3.0.0.1.347 Уюлдук байланыш боюнча
жергиликтіі кошулуу
09.1.5.0.299
Теле-, радиоаппаратураны
оѕдоо
09.3.5.0.348
Жаныбарларды эмдјј

05.3.1.3.237

Турмуш-тиричилик газ
плита

05.3.1.3.368
05.3.2.0.238
05.3.2.0.239
09.1.1.0.293

Турмуш-тиричилик
электр плита
Электр ітігі
Электр чайнеги
Тістіі телевизор

07.1.1.0.269

Жаѕы жеѕил автомобиль

09.4.2.0.304

Кинотеатр

07.1.3.0.270

09.4.2.0.305

Театр

Чоѕ адамдар ічін жол
велосипеди

09.4.2.0.306

Документттер ічін сірјткј
тартуу
Компьютердик оюндар

09.4.2.0.347

Айдын экинчи жумасында – кийимдин бааларын, кийим тигіі ічін материалдар,
бут кийим, кийимдин башка бјліктјрінін жана ага
тийиштіі буюмдарынын бааларын каттоо:
Кийим тигіі ічін материалдар

Кийим

03.1.1.0.114 Кјйнјк ічін пахта кездемеси

03.1.2.3.164 Балдар ічін кыска байпак

03.1.1.0.115 Кјйнјк ічін жасалма жибек
кездемеси
03.1.1.0.116 Жіндјн жана жарымжартылай жіндјн жасалган
костюмдук кездеме

03.1.2.3.165 Балдар ічін гольфы
03.1.2.3.166 Балдар ічін жарымжартылай жіндјн джемпер,
свитер, пуловер
03.1.2.3.167 Мектеп курагына чейинки
кыздардын жайкы кјйнјгі
03.1.2.3.168 Мектеп курагындагы кыздар
ічін жарым-жартылай жін
же аралашма кездемеден
кјйнјк
03.1.2.3.169 Мектепке чейинки курактагы
балдар ічін аралашма же
синтетика кездемеден
тигилген, ичилиги бар,
жылуулукталган комбинезон
(костюм)

Кийим
03.1.2.1.117 Эркектердин демисезондук
пальтосу
03.1.2.1.118 Плащ, эркектердин
демисезондук курткасы
03.1.2.1.119 Эркектердин костюм-шымы
03.1.2.1.120 Эркектердин шымы
03.1.2.1.121 Джинсы кездемеден тигилген
эркектердин шымы
03.1.2.1.122 Эркектердин кјйнјгі, узун
жеѕдіі
03.1.2.1.123 Спорттук кјйнјк, пахта
кездемеден тигилген,
эркектердин футболкасы
03.1.2.1.124 Эркектердин жарымжартылай жіндіі свитери,
джемпери, пуловери
03.1.2.1.126 Эркектердин спорттук
костюму

03.1.2.3.170 Пахта трикотаж болотнайдан
ползунки
Кийимдин башка буюмдары жана
кийимге тиешеліі бјліктјр
03.1.2.1.132

03.1.2.1.128 Пахта буласынан кыска
байпак

03.1.2.1.133
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Жарым-жартылай жіндјн
жасалган, эркектердин
шарфы
Норкадан жасалган,
эркектердин тери баш
кийими

03.1.2.1.129 Аралашма буладан кыска
байпак
03.1.2.1.130 Эркектер ічін майка

03.1.2.2.150

03.1.2.1.131 Эркектер ічін трусы

03.1.2.2.152

03.1.2.2.134 Жін кездемеден же жарымжартылай жін кездемеден
жасалган, аялдардын кышкы
пальтосу

03.1.3.0.171
03.1.3.0.172

Жін кездемеден жасалган
баш жоолук
Аялдардын трикотаж
шарфы
Норкадан жасалган,
аялдардын тери баш
кийими
Пахта буладан жасалган
тигіі жиби
Жін буласы

03.1.2.2.135 Аялдар ічін плащ

03.1.3.0.173

Сыдырма

03.1.2.2.136 Жарым-жартылай жін
кездемеден тигилген,
аялдардын костюм-юбкасы
же костюм-шымы
03.1.2.2.137 Трикотаж болотнайдан
тигилген, аялдардын костюмюбкасы же костюм-шымы
03.1.2.2.138 Жарым-жартылай жін
кездемеден же трикотаж
болотнайдан тигилген,
аялдардын юбкасы
03.1.2.2.360 Аралашма кездемеден
тигилген, аялдардын шымы
03.1.2.2.139 Аялдардын блузкасы

03.1.3.0.174

Галстук

03.1.2.2.151

Бут кийим
03.2.1.1.179
03.2.1.1.180

03.2.1.1.181
03.2.1.1.183

Істі накта булгаарыдан
жасалган, эркектердин
кышкы јтігі, ботинкасы
Істі накта булгаарыдан
жасалган, эркектердин
туфлиси
Эркектердин жайкы
туфлиси
Істі булгаарыны
алмаштыруучу материалдан
жасалган, чоѕ адамдар ічін
кроссовка-туфли

03.1.2.2.140 Жарым-жартылай жін
кездемеден тигилген
аялдардын кјйнјгі
03.1.2.2.141 Пахта кездемеден тигилген
аялдардын жайкы кјйнјгі
03.1.2.2.142 Пахта кездемеден тигилген
аялдардын халаты
03.1.2.2.143 Аялдардын свитери,
джемпери, пуловери
03.1.2.2.145 Аялдардын колготкасы
03.1.2.2.146 Эмчек тарткыч
03.1.2.2.147 Аялдар ічін трусы
03.1.2.2.149 Аялдардын тінкі кјйнјгі

03.2.1.2.185

03.1.2.3.153 Аралашма кездемелерден
тигилген, балдар ічін кышкы
куртка, істі менен
03.1.2.3.154 Балдардын шымы

03.2.1.2.188

Істі накта булгаарыдан
жасалган, такасы жапыз,
аялдардын жабык туфлиси
Аялдардын жеѕил туфлиси

03.2.1.2.189

Улуттук бут кийим, маасы

03.2.1.2.362

Чоѕ адамдар ічі галош

03.2.1.2.190

Ійдјгі бут кийим, істі
текстиль, чоѕ адамдар ічін
Істі накта булгаарыдан
жасалган, мектеп
курагындагы балдар ічін
јтік
Балдардын кізгі туфлиси

03.2.1.2.184

03.2.1.2.186

03.2.1.2.187

03.1.2.3.155 Джинсы кездемеден тигилген
балдардын шымы
03.1.2.3.156 Жеѕил трикотаж
болотнайдан тигилген,
балдардын шортысы
03.1.2.3.157 Плащтык кездемеден
тигилген, балдар ічін
демисезондук куртка, істі
менен

03.2.1.3.191

03.2.1.3.193
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Істі накта булгаарыдан
жасалган, аялдардын
кышкы јтігі
Жасалма булгаарыдан
жасалган, аялдардын кізгі
јтігі
Істі накта булгаарыдан
жасалган, аялдардын
моделдіі туфлиси

03.1.2.3.158 Балдар ічін костюм

03.2.1.3.194

03.1.2.3.159 Мектеп курагындагы балдар
ічін спорттук костюм
03.1.2.3.160 Пахта кездемеден футболка

03.2.1.3.195

03.1.2.3.161 Мектеп курагындагы балдар
ічін сырткы кјйнјк

03.2.1.3.196

03.1.2.3.162 Балдар ічін трусы

03.2.1.3.197

03.1.2.3.163 Балдар ічін колготки

Балдардын жайкы туфлиси,
сандалеталары
Істі булгаарыны
алмаштыруучу материалдан
жасалган, балдар ічін
кроссовка-туфли
Балдар ічін, істі
текстилден жасалган ійдјгі
бут кийим
Мектепке чейинки балдар
ічін, ичи жылуулукталган
ботинка, кыска ботинка

Айдын ³ч³нч³ жумасында – турак жайларды кезектеги кітіі жана оѕдоо ³ч³н
материалдар, катуу отун, фармацевтикалык продукция,
жеке
транспорттук
каражаттарынын
запастык
б¼л³кт¼р³нін жана шаймандарынын бааларын каттоо.
Іч³нч³ жумада, ошондой эле, азык-т³л³к товарларынын айрым т³рл¼р³нін:
кургатылган жемиш жана жа¾гак, консервалар,
алкоголдук ичимдиктер жана тамеки, алкоголсуз
суусундуктардын бааларын каттоо керек.
Турак жайларды кінімдік кітіі жана оѕдоо
ічін материалдар

Катуу отун

04.3.1.0.200
04.3.1.0.201

Кирпич
Дубалга чаптагыч

04.5.4.0.210 Кјмір
04.5.4.0.211 Жыгач отун

04.3.1.0.202

Жыгач материалдары

04.3.1.0.203

Цемент

04.3.1.0.204

Майлуу боёк, эмаль

01.1.6.2.61

Кургатылган жізім

04.3.1.0.205

Терезе айнектин тилкеси

01.1.6.2.62

Кургатылган алма

04.3.1.0.4.355

Курулуш куму

01.1.6.2.63

Курага

04.3.1.0.363

Шифер

01.1.6.2.64

Грек жаѕгагы

04.3.1.0.364

Керамикалык плитка

05.1.2.0.226

Линолеум

Кургатылган жемиш жана жаѕгак

Консервалар

06.1.1.0.255

Ампициллина тригидрат

06.1.1.0.256

Феноксиметилпенициллин

06.1.1.0.257

Минералсыз поливитаминдер

06.1.1.0.372

Нитроглицерин

06.1.1.0.373

Валидол

06.1.1.0.374

Корвалол, тамчылар

Накта балык консервалар
жана май кошулган
консервалар
01.1.7.4.80 Томат паста
01.1.7.4.81 Консерваланган жашыл
буурчак
01.1.2.6.22 Демтеп бышырылган,
консерваланган уйдун
эти
Алкоголсуз суусундуктар, шире
01.2.2.0.103 Минералдык суу

06.1.1.0.375

Раунатин

01.2.2.0.104 Газдаштырылган суу

01.1.3.4.32

Фармацевтика продукциясы
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06.1.1.0.259

Ацетилсалицил кычкылтеги
(Аспирин)

01.1.6.3.65

06.1.1.0.260

Парацетамол

02.1.1.0.105 40 градустук арак

06.1.1.0.261

Метамизол натрий
(Анальгин)
Вишневскийдин майы

02.1.1.0.106 Коньяк, биздин јлкјдј
чыгарылган
02.1.2.0.107 Кызыл шарап

Медициналык лейкопластырь
(бир тоголок)
Гигроскопиялык кебез
Кјз айнектер ічін айнек
линзалары

02.1.2.0.108 Ак шарап

06.1.1.0.262
06.1.2.0.263
06.1.2.0.264
06.1.3.0.265

Алкоголдук ичимдиктер

Жеке транспорттук каражаттардын
запастык тетиктери жана шаймандары
07.2.1.0.271

Жемиш ширеси

02.1.2.0.109 Биздин јлкјдј
чыгарылган кјбіктіі
шарап
02.1.3.0.110 Пиво, бјтјлкјдј
02.1.3.0.111 Пиво, банкада

Жеѕил автомобиль ічін
дјѕгјлјк

Тамеки
02.2.0.0.112 Сигарета, фильтр менен
02.2.0.0.113 Сигарета, фильтрсиз,
папироса

Айдын тјрт³нч³ жумасында – ій тиричилик буюмдары, килем, тиричилик текстиль
буюмдары, айнектен жасалган буюмдар, ашканалык
приборлор, инструменттердин бааларын каттоо.
Турмуш-тиричилик буюмдар

Аспаптар

05.1.1.0.222 Люстра

05.5.2.0.250

Пол ічін килем
05.1.2.0.223 Жіндјн, жарым-жартылай
жіндјн килем
05.1.2.0.224 Синтетикалык палас
05.1.2.0.225 Килем дорожкасы

05.5.2.0.251

Кол аспаптар жана
бакчачылык шаймандар
Электр лампасы

05.5.2.0.252
Электр батарейка
Кыска мјјнјттік колдонуудагы
турмуш-тиричилик товарлар
05.6.1.0.253

Кир самын

05.6.1.0.254

Жуугуч порошок

05.2.0.0.227 Жаздык

05.6.1.0.370

05.2.0.0.228 Шырылган жууркан

05.6.1.0.371

Кікім тіріндјгі
тазалоочу каражаттар
Ширеѕке

Турмуш-тиричилик текстиль буюмдары

05.2.0.0.229 Пахта кездемеден тигилген
шейшеп
05.2.0.0.230 Пахта кездемеден тигилген
жууркан шейшеп

Жабдуу

05.2.0.0.231 Дасторкон

09.1.1.0.292
09.1.1.0.294
09.1.2.0.296

Радиоприемник
Стерео магнитола
Фотоаппарат

05.2.0.0.232 Тюль, гардина болотнайы

09.1.2.0.385

DVD - плейер

05.2.0.0.367 Мончо сілгісі

09.1.4.0.297

Фотопленка

09.1.4.0.2.355 Компакт-диск (CD),
жазуулары жок

Айнек буюмдары, ашканалык приборлор
05.4.0.0.241 Тарелка

Кеѕсе товарлары

05.4.0.0.242 Чыны
05.4.0.0.243 Кант салгыч

09.5.4.0.311
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12 барактан турган,
мектеп дептери

05.4.0.0.244 Дат баспаган болоттон
жасалган ашканалык
приборлор
05.4.0.0.245 Тунуке кастрюл

09.5.4.0.312

05.4.0.0.246 Сковородка

09.5.4.0.314

09.5.4.0.313

05.4.0.0.247 Казан

Автоматтык
шариккалемсап
Кара графиттіі
карандаш
Конверт

Жеке пайдалануучу буюмдар жана
товарлар

05.4.0.0.248 Жјнјкјй айнектен жасалган
ваза
05.4.0.0.369 Жјнјкјй айнектен жасалган
фужер
05.4.0.0.249 Пластиктен жасалган чака
Оюнчуктар
09.3.1.0.300 Мектепке чейинки балдар ічін
оюнчуктар
09.3.1.0.386 Балдар ічін жумшак
оюнчуктар
Спорт, туризм жана эс алуу ічін
жабдуулар
09.3.2.0.303 Футбол ічін топ
Китептер, гезиттер
09.5.1.0.307 Китеп

12.1.3.0.328

Шампунь

12.1.3.0.329

Тиш пастасы

12.1.3.0.330

Атыр самын

12.1.3.0.331

Бетке сійкјј ічін крем

12.1.3.0.332

Колго сійкјј ічін крем

12.1.3.0.333

Атыр, атыр суу

12.1.3.0.334

Дезодорант

12.1.3.0.335

Эрин ічін помада

12.1.3.0.336

Сакалды же чачты алуу
ічін устара
Даараткана кагазы

12.1.3.0.387

09.5.2.0.308 Бир аптада 2-3 жолу чыккан,
чекене сатылган гезит
09.5.2.0.309 Апта сайын чыккан, чекене
сатылган гезит
09.5.2.0.310 Апта сайын чыккан, чекене
сатылган журнал

Зергер буюмдар, сааттар

Жеке керектјј ічін башка буюмдар

12.3.1.0.337

Ійлјніі алтын шакеги

12.3.1.0.338

Механикалык кол сааты

12.3.1.0.339

Кварц колго тагуучу
саат

12.3.2.0.340 Балдарды сейилдетіічі коляска
12.3.2.0.388 Кол чатыр

Биринчи кезекте колдонулуучу товарлардын бааларына кін сайын
мониторинг жіргізіі ічін катталып жаткан кійіічі-майлоочу материалдарынын
баалары апталык негиздей эле, айлык негизинде да КБИни эсептјјдј колдонулат.
Баалар жјніндј маалымат аптанын ичинде чогултулат, мындай
бјліштіріінін натыйжасында каттоочуларга тішкјн жік бир айдын ичиндеги
кіндјргј теѕ бјлінјт.
Каттоолордун ортолорунда бир айлык интервал болушу керек, бул ічін
азык-тілік эмес товарлардын (тейлјјлјрдін) бааларын жана тарифтерин каттоо
боюнча бекитилген мјјнјттјрін сактоо зарыл.
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1.4. Бааларды каттоо
Бааларды каттоонун эѕ мааниліі принциптеринин бири - бааларды ізгілтіксіз
каттоо жана баалардын «таза» јзгјрілішін каттоо. Баалардын таза јзгјрілішінј
байкоо жіргізіі тјмјнкіні билдирет - бааларды эки мезгилде теѕ каттоо учурунда,
ар бир товардын же тейлјјнін сапаты бирдей болушу керек, аларды сатуу жана
акы тјлјј шарттары бирдей болуп, саны окшош белгилери бар бирдиктерге ээ
болушу керек.
Мамлекеттик статистиканын аймактык органдарынын адистери-каттоочулар
тарабынан товарлардын (тейлјјлјрдін) конкреттіі тірлјрінін бааларын
(тарифтерин) каттоо аркылуу керектјј баалары жјніндј маалымат чогултулат.
Каттоочулар тарабынан соода жана тейлјј чјйрјсінін ишканаларына јздјрі
барып, атайын иштелип чыккан кагаз тіріндјгі алып жіріічілјрдј – мамлекеттик
статистикалык отчеттуулуктун «Азык-тілік, азык-тілік эмес товарлардын жана
калкка кјрсјтіліічі тейлјјлјрдін бааларын жана тарифтерин каттоо ічін
жумушчу дептер» формасына жазуу аркылуу баалардын жана тарифтердин
катталышы ишке ашырылат.
Тандалган ар бир јкіл-товардын (тейлјјнін) баасын каттоо учурунда,
товардын аталышын жана анын спецификациясын, тактап айтканда, товардын
толук мінјздјмјлјрін камтуучу маалыматты жумушчу дептерге жазуу керек.
Мінјздјмјлјр тјмјнкі иретте жазылышы керек: узак мјјнјттін ичинде
ушул товардын баасын (тейлјјнін бир тірінј болгон тарифти) каттоого
мімкінчілік болушу керек, ошондой эле ушул айда жазууларды киргизген адис
ічін гана эмес, бул ишке жаѕыдан тартылган адам ічін да кийинки каттоо
учурунда сатууда товарды бирдейлештиріігј мімкінчілік тізіліші керек.
Керектјј рыногунда эркин сатылып жаткан (жарандардын айрым
категорияларына жеѕилдетилген шарттарда сатылып жаткан товарлардан башка)
жана накта акча менен тјлјніп жаткан товардын (тейлјјнін) чыныгы (чекене)
баасы каттоого тийиш. Керектјј баа (тариф) – керектјјнін акыркы баасы болуп
эсептелет, буга кошумча нарк салыгы, акциз, сатуудан салык жана башка кыйыр
салыктар кирет.
Базарларда жана кјчјјлјрдј суралып жаткан бааны эмес, чынында канчага
сатылган бааны каттоо керек. Ошондой эле, соода кічјп жаткан убакытта каттоо
жіргізіліші керек.
Муну менен бирге, бир кіндін ичинде бааларды каттоо учуру (мисалы,
тішкј чейин) тез бузула турган азыктар боюнча (јзгјчј жаѕы бышкан мјмјжемиштер жана жашылча боюнча) кийинки каттоолордо да сакталышы керек.
Анткени, азыктарды сактоо ічін жайдын жоктугуна байланыштуу, азыктардын
бузулуп калуу коркунучу пайда болсо, анда сатуучулар кјпчілік учурларда
азыктарды сатып тігјтіі ічін кечинде бааларды тјмјндјтіп коюшат. Ошондуктан,
бааларды ар апта (ай) сайын ирет-ирети менен бирдей шарттарда каттоо керек,
андай болбосо, анда каттоонун эки мезгилинин ортосундагы баалардын «таза»
јзгјріліші эмес, товардын сапатынын тјмјндјшінін натыйжасындагы
јзгјріліші катталып калат, ушундан улам мындай каттоо туура эмес болуп калат.
Эгерде товарлардын же тейлјјлјрдін баалары АКШнын доллары менен
кјрсјтілсј, анда бааларды каттоо кінінј карата Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы тарабынан жарыяланган курсуна ылайык же сатуучу сурап жаткан
курсуна жараша долларларды сомго айландыруу мімкін.
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Эгерде баалар бири-бирине шайкеш келбей калса, анда чынында бјлініп
таѕгакталган товардын катталган баасы, бекитилген јлчјј бирдигине ылайык
келген баага айландырылат. Эсептјј тјмјнкі формула менен жіргізілјт:

Ps =

pn
* q s , мында
qn

p s - бекитилген јлчјј бирдигинин баасы,
p n - товардын чынында бјлініп таѕгакталган бјлігінін баасы,
q n - товардын чынында бјлініп таѕгакталган бјлігінін салмагы,
q s - бекитилген јлчјј бирдигинин салмагы.
Мындай эсептјјдј тјмјнкі шарт сакталышы керек: бекитилген бирдик ічін
салмак менен чынында таѕгакталган салмак теѕ јлчјј бирдигине келтирилиши
зарыл: грамм, килограмм, литр ж.б.
Бирок, «Пахта майы», «Кінкарама майы» категориялары боюнча бир литр
ічін катталган баа бир килограмм ічін баага кайра эсептелген учурда, кайра
эсептјјнін 0,93 коэффициенти пайдаланылат, башкача айтканда, јсімдік
майынын бир литри 0,93 килограммга барабар.
Айрым јкіл-тейлјјлјрдін баалары туурасындагы маалыматтар телефон
аркылуу алынса болот. Муну менен бирге, телефон боюнча алынган
маалыматтарды бир нече убакыттан кийин кагаз тіріндј далилдјј керек.
•
•
•
•

•
•

Тјмјнкі јкіл-товарлардын (тейлјјлјрдін) баалары катталбайт:
жарандардын айрым категорияларына жеѕилдетилген баа (тариф) менен
сатылып жаткан товарлар;
товардык кјрінішін жоготкон: кир, бузулган, јндіріштік кемчилиги бар
товарлар;
пайдалануу мјјнјті јтіп кеткендигинин натыйжасында же калдыктары
сатылып жаткан товарлар;
сезон мезгили башталганда, товардын чектелген саны рынокко тішіп,
азырынча массалык талап кылынбаган жана јтј жогорку баа менен
сунушталган товарлар;
соода
ишканасы
жабылгандыгына
(жоюулгандыгына)
байланыштуу
жеѕилдетилген баа менен сатылып жаткан товарлар;
сезон аяктагандан кийин же болбосо акция јткјріліп жаткан убакытта кыска
мјјнјттін ичинде (3 жумадан аз) сатылып жаткан товарлар.

Бир соода тійінінјн экинчи соода тійінінј чейин жол жіріігј кјп убакыт
кетет, ошондуктан баалар жјніндј маалыматтарды чогултуу графигин иштеп чыгуу
зарыл, ага ылайык алдын ала тізілгјн маршруттар боюнча бир кіндін (аптанын,
айдын) ичинде базалык ишканалар кыдырылат. Бул графикте бааларды каттоого
контролдук текшерііні жіргізіі ічін аныкталган бир убакыт да эске алынышы
керек.
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1.4.1. Сезондук ¼к³л-товарларынын баасын каттоо
Сезондук товарлар (тейлјјлјр) - айрым азык-тілік товарлары (мјмјжемиш, жашылча), кийимдин жана бут кийимдин айрым тірлјрі, жылуулук
тейлјјлјрі ж.б.
Эгерде сезондук јкіл-товар (тейлјј) жылына бир же бир нече ай бою
сатылбай калса, анда жумушчу дептерге товар (тейлјј) сатыкта жок деп
белгилениши керек. Отчеттук айдын ичинде дептерде акыркы катталган баа
(тариф) мурунку айдын баасы (тарифи) катары чагылдырылбайт.
Сезондук товар пайда болуп, баасы ушул айдын ичинде катталса ( pt ), анда
мурунку айдын шарттуу баасын, тактап айтканда, маалыматтар жок болгон
базистик баасын эсептјј керек ( pty−1 ).
Эсеп жіргізіі ічін пайда болгон сезондук јкіл-товардын жаѕы баасын
каттап, каттоонун акыркы баасын ( p 0 ) жазып, жаѕы баа пайда болгонго чейинки
акыркы баа катталган учурдан тартып узак мјјнјттіі салыштырмалуу
кјрсјткічтјрінін динамикасын (LTR) (ар бир калктуу пункт боюнча D
таблицадан, 1-барак ) кјрсјтіі керек.
Андан кийин мурунку айдын шарттуу баасынын эсептјјлјрі тјмјнкі
формула боюнча жіргізілјт:
 LTRt −1 
 * p 0 , мында
pty−1 = 
 LTR0 
LTRt −1 - мурунку айдын, т.а. сезондук товар пайда болгонго чейинки айдын узак
мјјнјттіі салыштырмалуу кјрсјткічі;
LTR0 - сезондук товардын акыркы баасы катталган айдын узак мјјнјттіі
салыштырмалуу кјрсјткічі;
p 0 - сезондук товардын акыркы катталган баасы;
pty−1 - мурунку айдын шарттуу баасы.

Эсептјјнін натыйжасында алынган мурунку айдын шарттуу баасы мындан
ары жеке индекстерди эсептјјдј базистик баа катары колдонулат.
Эрте бышкан картошканын баасы жана мурунку жылдагы картошканын
баасы бјліштіріліп, јзінчј катталат. Эрте бышкан картошканын баасы жјніндј
маалымат бул товарды кеѕири сатып баштаган учурдан тартып, керектјј
бааларынын индексин эсептјјгј киргизилет. Эрте бышкан картошканы эсептјјгј
киргизіі учуру болуп июнь саналат.
Істібіздјгі жылы алынган тішімдін продукциясынын салыштырма салмагы
акырындык менен јсіідј, ушундан улам эрте бышкан (жаѕы тішімдін)
жашылчаларынын баалары алар кеѕири сатып баштаган учурдан тартып
катталышы керек:
редис, капуста – апрелде,
чеснок – майда,
пияз, кызылча – июнда.
Ошондой эле, калктуу пункттардын базарларында мјмј-жемиштерди (чие,
кулпунай), абрикосту жана жаѕы бышкан жізімді кеѕири сатып баштаган учурдан
тартып алардын баасы каттоого алынышы керек.
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1.4.2. Товарлар менен тейл¼¼л¼рд³н салыштырмалуулугу
Керект¼¼ бааларынын индексин эсепт¼¼ ³ч³н колдонулган эѕ так жана анык
маалыматты алуунун негизги шарттарынын бири - отчеттук жана базистик
мезгилдердеги баалардын салыштырмалуулугун сактоо болуп саналат.
Баалардын салыштырмалуулугуна мындай шарттын болушу талап кылынат –
біт отчеттук жыл бою ар бир товарга (тейл¼¼г¼) катталып жаткан баалык
котировкаларынын саны бирдей болушу керек. Эгерде, бул эреже сакталбаса, анда
баалардын индекстери туура эмес эсептелиши м³мк³н.
Мисалы, эгерде базистик мезгилдин ичинде кандайдыр бир ¼к³л-товарга 6
баа катталып, отчеттук мезгилде 5 баа катталып, баалык котировкалардын ар бир
мезгилинде катталган бардык орточо баалар эсептелсе, анда орточо баалардын
¼зг¼р³ліш³ катталып калышы м³мк³н, ал эми ошол эле учурда баалардын дээрлик
біт баардыгы ¼зг¼р³³с³з калып, базистик мезгилде баасы катталган товардын бир
эле конкретт³³ тірі сатылбай калган.
Базистик мезгилге салыштырганда отчеттук мезгилде конкретт³³ керектјј
сапаттарына ээ болгон товардын (тейл¼¼нін) салыштырмалуу баасы деп, сооданын
(тейлјј чјйрјсінін) бир эле уюмунда бир эле товарга катталган баа эсептелет.
Баалык маалыматтардын салыштырмалуулугун камсыз кылуу ічін (мисалы,
конкретт³³ соода ишканасында же біт чјлкјмдј бул товар сатылбаса), алмаштыруу
ыкмасы колдонулат.

1.5. Товарларды жана тейл¼¼л¼рд³ алмаштыруу
Эгерде товардын сатылып жаткан кјлјмі жетишсиз болуп калса же кадимки
шарттарда сатылбай калса, анда товарлардын жана тейл¼¼л¼рд³н алмаштыруусу
талап кылынышы мімкін.
Товар жетишсиз болуп калгандан кийин биринчи 3 айдын ичинде товарды
алмаштыруу зарыл. Баалык катардын ³зг³лт³кс³з болушун жана анын
салыштырмалуулугун камсыз кылуу ³ч³н алмаштыруунун (кошумча эсептјјнін)
тјмјнкі ыкмалары колдонулат:
1)

Соодага мурдагы кјлјмдј тішпјй калган товарлар боюнча:

- жоголуп кеткен товардын ассортименттик тірінін ордуна, ага окшош
керектјј сапаттарына ээ болгон жана сатууда жаѕы пайда болгон товар тандалат;
- бул базистик ишканада жоголуп кеткен товардын (тейл¼¼н³н) баасы башка
ишканадагы тийиштіі баага алмаштырылат, бул ишкана окшош менчик
формасына ээ болуп, жайгашкан жери жана сатуу шарттары базистик ишканага
шайкеш келиши керек;
- келечекте пайдалануу мімкінчілігі эѕ жогору болгон товардын т³р³
тандалат.
2)

Убактылуу жоголуп кеткен, бирок сезондук товарларга тиешеси жок товарлар
боюнча:

- баалар ¼зг¼рілб¼г¼н же бир аз эле јскјн (тјмјндјг¼н) учурда, жоголуп
кеткен товардын баасынын ордуна акыркы жолу катталган баа колдонулат.
Бул ыкма мімкін болушунча аз колдонулушу керек, анткени бул ыкманы
пайдалануунун натыйжасында эсептелип жаткан жалпыланган индекс азайтылып,
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системалык ката кетирилип, жоголуп кеткен ¼к³л-товардын баасы кайрадан
катталганга чейин индекстин јзгјріліші кескин айырмаланып калышы м³мк³н;
- сатылып жаткан ¼к³л-товарларга болгон баалардын орточо ¼зг¼р³ілјрін
колдонуп, жоголуп кеткен ¼к³-товардын баасын шарттуу тірдј эсепт¼¼ керек:
Јк³л-товар
A
B
C

Баалар
Январь
60,00
70,00
50,00

Февраль
50,00
80,00
60,00

Март
85,00
50,00

А ¼к³л-товар іч³н мартта шарттуу тірдј эсептелген баа:
50,00 * ((85,00 + 50,00)/(80,00 + 60,00)) = 48,00
Бул шарттуу тірдј эсептелген баа, жумушчу дептеринде жылдызча (*) менен
белгиленип, мындан ары орточо бааны эсепт¼¼д¼ колдонулат.
Шарттуу тірдј эсептелген бааларды пайдалануу мезгили узак болбошу керек
(2-3 айдан кјп эмес).
Алмаштырууда т¼м¼нк³ негизги шарттарды сактоо керек:

ар башка базалык ишканалардагы товарлардын (тейл¼¼л¼рд³н) бир т³р³ же
ар кайсы товарлар (тейл¼¼л¼р) салыштырылбайт;

ар кандай ¼лк¼л¼рд¼ чыгарылган товарлар салыштырылбайт;

бир ¼лк¼д¼ чыгарылган товарлардын сапаты дээрлик бирдей болсо, аларды
салыштырса болот (тактап айтканда, бул кийимдерге тиешел³³ - ар кандай
¼нд³р³³ч³л¼р чыгарган товарларды салыштырса болот, бирок, буга бир гана учурда
уруксат берилет: эгерде бир ¼нд³р³³ч³ чыгарган товарларды тандап алууга
м³мк³нч³л³к болбосо);

к¼л¼м³ жана салмагы айрымаланган товардын бир т³р³н³н баалары кайрадан
эсептелсе (мисалы, 550 жана 350 граммдык банкадагы консервалар);

эгерде ар башка ¼лч¼мд³³ бир моделдин баасы бири-биринен
айрымаланбаса, анда ¼лч¼м³ менен гана айырмаланып турган, бирок бирдей
моделдердин бааларын салыштырса болот.
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II. Бааларга жана тарифтерге байкоо жіргізіі ічін керект¼¼ тобуна кирген товарлардын жана тейл¼¼л¼рд³н
спецификациясы
МЖКК
боюнча код 1
01.
01.1.
01.1.1
01.1.1.1
01.1.1.1.1

01.1.1.1.2

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Тамак-аш азыктары жана алкоголсуз суусундуктар
Тамак-аш азыктары
Нан азыктары жана акшак
Кіріч
Орто дандуу кіріч

кг

Узун дандуу кіріч

кг

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Узун жана кыска дан. Иштетіі деѕгээлине жараша:
жылмаланган (істі жылмакай, жылтыраган) жана
жылмартылган (істі кіѕірт, анча-мынча бодуракай) кіріч.
Биздин јлкјбіздј (Баткен, Јзгјн) жана чет јлкјдј
чыгарылат (Казакстан, Кытай, Корея).
Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Узун жана кыска дан. Жылмартылган кіріч. Чет јлкјдј
чыгарылат (Пакистан, Индия). Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

01.1.1.2
01.1.1.2.3

Ун жана акшак
Жогорку сорттогу буудай уну

кг

Дандын ички бјлігінјн гана турган, тазартылган ун.
Салмагы боюнча сатылат жана јлчјп оролгон боюнча
сатылат (кагаз пакеттери). Биздин јлкјбіздј жана чет
јлкјдј чыгарылат. ("Акун", "Яшар", "Цесна" ж.б.).
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

01.1.1.2.4

Биринчи сорттогу буудай уну

кг

Салмагы боюнча сатылат жана јлчјп оролгон боюнча
сатылат (кагаз пакеттери). Биздин јлкјбіздј жана чет
јлкјдј (Казакстан, Јзбекстан) чыгарылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
01.1.1.2.5

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Манка акшагы

Јлчјј
бирдиги
кг

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Орточо диаметри 0,25 до 0,75 мм болгон, жоон тартылган
буудай акшагы. Салмагы боюнча сатылат жана
таѕгакталып сатылат. Биздин јлкјбіздј жана чет јлкјдј
чыгарылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

01.1.1.2.4.6

Таруу

кг

Сыдырылып, кылкандардан бошотулган таруунун даны.
Жылмартылган. Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

01.1.1.2.3.352

Гречиха акшагы - талкаланбаган акшак

кг

Талкаланбаган акшак - гречиха акшагынын бир тірі - бітін
(талкаланбаган) дандан јндірілгјн акшак (иштетіідј
істіѕкі кабыгы гана алынып салынат), бітін дан.
Салмагы боюнча сатылат жана таѕгакталып сатылат. Чет
јлкјдј чыгарылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

кг

Биринчи сорттогу буудай унунан жасалган нан.
Бышыруу ыкмасы боюнча: формалык (нанды бышыра турган
формага салынып бышырылат) жана подовый (нан бышыруучу
бетте, табада бышырылат).
Орточо эсеп менен 350-450 гр. салмактагы бјлкј.
1 кг ічін баага келтирилсин.
Тандырга бышырылган май токоч. Тегерек, салмагы болжол
менен 200-300 гр. Жогорку сорттогу жана биринчи сорттогу
буудай унунан жасалган нан.
1 кг ічін баага келтирилсин.
Лаваштан башка.
Кесилген жана экинчи жолу бышырылган нан. Буудай нанынан
жасалган жјнјкјй жана классикалык кургатылган нан.
Јндіріштік таѕгакта. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Панировка ічін (майдаланган) нандан башка.

01.1.1.3
01.1.1.3.7

Нан
Биринчи сорттогу буудай унунан жасалган
нан

01.1.1.3.8

Тандыр нан

кг

01.1.1.3.9

Кургатылган нан

кг
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МЖКК
боюнча код 1
01.1.1.4
01.1.1.4.10

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Башка бышырылган азыктар
Печенье

01.1.1.4.11

Бисквит торту

01.1.1.4.12

Пирожный

01.1.1.5
01.1.1.5.13

01.1.1.5.14

Јлчјј
бирдиги
250 гр.

кг

Макарон азыктары
Макарон азыктары

Вермишель, кесме

Кадимки печенье - сіт, кант кошулуп ачытылган камырдан
бышырылат же кайнатма печенье ("Зоологическое"),
кошулмаларсыз жана глазурсуз. Јлчјп оролгон эмес, салмагы
боюнча сатылат.
Баасы 250 гр. ічін кјрсјтілсін.
Негизи - буудай унунан бышырылган бисквит корждору.
Биздин јлкјбіздј чыгарылат. ("Сладости Востока",
"Куликовский", "Ширин" ж.б.). 1 кг ічін баага келтирилсин.

100 гр.

Сіт, кант кошулуп ачытылган камырдан бышырылган,
кјлјмі анча чоѕ эмес кондитердик буюмдар, адатта ичине
крем же башка азык салынат.
Кайнак сууга жуурулган камырдан бышырылган, бисквиттик,
кабатталган, ібјлјнмј ("Корзиночка", "Кольцо", "Картошка",
"Трубочка с кремом", "Заварное", "Медовое" ж.б.).
Бир даанадан сатылат.
100 гр. ічін баага келтирилсин.

кг

Жумутка кошулган же кошулбаган буудай унунан јндірілјт.
Макарондор (узундугу 15 см кем эмес, жоондугу 1,5 мм кјп
эмес тітік јѕдіі азыктар), спираль, тітік, іліл кабыгы
формадагы рожкалар (1,5 см узундуктагы азыктар). Биздин
јлкјбіздј жана чет јлкјдј чыгарылат. ("Акун", "Султан"
ж.б.). Јлчјп оролгон, јндіріштік таѕгакта.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Вермишель - жип јѕдіі макарон азыктары. Кесилишинин
јлчјмі боюнча: паутинка - 0,8 мм чейин, ичке - 1,2 мм чейин,
жјнјкјй - 1,5 мм чейин жана жактыруучу - 3 мм чейин.
Кесме - тасма јѕдіі ун азыктары, јлчјмінј жараша: узун
(бир тасма жана кош кабат ийилген) жана кыска кесме
("Китлап", "Ролла" ж.б.). Салмагы боюнча сатылат жана
таѕгакталып сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

кг
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МЖКК
боюнча код 1
01.1.2

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

01.1.2.1.15

Жаѕы союлган эт
Уйдун эти

кг

01.1.2.3.16

Чочконун эти

кг

01.1.2.4.17

Койдун эти

кг

Жаѕы союлган эт (бир да жолу тоѕдурулган эмес) сјјгі менен
(40-60% эт). Филе, сулп эттен башка.
Жаѕы союлган эт (бир да жолу тоѕдурулган эмес) сјјгі менен
(40-60% эт). Филе, сулп эттен башка.
Жаѕы союлган эт (бир да жолу тоѕдурулган эмес) сјјгі менен
(40-60% эт). Филе, сулп эттен башка.

01.1.2.8.26

Жылкынын эти

кг

Жылкынын эти. Жаѕы союлган эт, сјјгі менен.
Союлган тооктун бітін эти. Ійдікі жана фермердик
(канаттуулар фабрикасы), бройлерлер. Даярдалган, жулунган
жана ичеги-карыны алынган (башы, таманы, жірјгі жана
карыны жок). Жаѕы союлган жана тоѕдурулган.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Булчуѕдары жабышкан чоѕ жото жиликтен жана кичи
жото жиликтен турган, союлган тооктун кесим эттери
(тооктун сан эти). Тоѕдурулган (кайрадан эритилген).
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

01.1.2.5

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Эт

Ій канаттуунун эти

01.1.2.5.180

Тооктор

кг

01.1.2.5.356

Тооктун сан эти

кг

01.1.2.6

Колбаса жана башка консерваланган эт азыктары

01.1.2.6.19

Бышырылган колбаса

кг

01.1.2.6.20

Орто ышталган колбаса

кг
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Колбаса фаршынан жасалган азыктар (уй эти, чочко эти),
атайын иштетіідјн кийин бышырылган. Биздин јлкјбіздј
чыгарылат (Докторская, Любительская, Чайная ж.б.).
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Бышырылган, ышталган жана кургатылган.
Биздин јлкјбіздј чыгарылат (Сходненская, Сервелат,
Таллиннская, Московская ж.б.).
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
01.1.2.6.21

01.1.2.6.22

01.1.2.8
01.1.2.8.25

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Сосиска, сарделька

Јлчјј
бирдиги
кг

Демдеп бышырылган, консерваланган уйдун
эти

Тамак-аш субпродуктулар
Уйдун боору

500 гр.

Накта сырттары менен бышырылган ичке (сосиска) жана
жоон (сарделька) колбасалардын тірлјрі (сосискалар:
Венские, Молочные, Любительские ж.б.; сарделькалар:
шпикачки (бышырылган-ышталган)).
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Тоѕ май, јсімдік сырье кошулган же кошулбаган уйдун
этинен жасалган азыктар, каѕылтыр темир банкаларга
герметикалык жабылган, стерилизацияланган же
пастеризацияланган.
500 гр. ічін баага келтирилсин.

кг

Союлган ири мійіздіі малдан алынган экинчи даражадагы
азык, субпродукт. Жаѕы союлган, кесилген.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Башы жана куйругу менен бітін балык. Жаѕы кармалган
жана муздатылган.
Деликатес эмес (Сазан, толстолобик, судак ж.б.у.с.).
Тоѕдурулган балыктан башка.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Тоѕдурулган жана бјлінбјгјн балык (кесилбеген),
ичеги-карыны алынган, баш эти менен жана ичеги-карыны
алынган, баш эти жок.
Деликатес эмес.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Муздак жана ысык ышталган.
Бјлінбјгјн (кесилбеген), ичеги-карыны алынган, баш эти
менен жана ичеги-карыны алынган, баш эти жок
(Камбала сыяктуу, скумбрия, окунь, треска ж.б.).
Деликатестен башка.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

01.1.3
01.1.3.1.27

Балык
Жаѕы кармалган жана муздатылган балык

кг

01.1.3.1.28

Тоѕдурулган жана бјлінбјгјн балык

кг

01.1.3.2.29

Ышталган балык

кг
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МЖКК
боюнча код 1
01.1.3.2.30

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Ышталган деликатес балыгы

01.1.3.2.31

Туздалган сельдь

01.1.3.4.32

Накта балык консервалар жана май
кошулган консервалар

01.1.4
01.1.4.1.330

Јлчјј
бирдиги
кг

кг

125 гр.

Сіт азыктары, сыр жана жумуртка
Пастеризацияланбаган куйма накта сіт

01.1.4.1.357

Пастеризацияланган накта сіт,
стерилизацияланган, майлуулугу 2,5-3,2%

01.1.4.2.34

Коюланган сіт, кант менен

л

л

400 гр.

24

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Муздак жана ысык ышталган.
Деликатес: осетр, лосось, семга, горбуша, кета, форель.
Бјлінгјн: тилке, жарым тилке, баш эти менен жана баш
эти жок, кесим, капталы.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Ар тірдіі туздалган: орто туздалган, аз туздалган, жакшы
жыттуу туздалган, маринаддалган. Майлуулугу ар тірдіі.
Бітін, бјлінбјгјн, ичеги-карыны тазаланбаган.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Каѕылтыр темир банкаларга салынган балык консервалары
(деликатес эмес) (герметикалык жабылган,
стерилизацияланган), накта консервалар, май кошулган
консервалар, майга чыланган консервалар.
(Шпроттор, сардина, майга чыланган скумбрия).
125 гр. ічін баага келтирилсин.
Жаѕы саалган уйдун сіті, каймагы алынбаган (накта) сіт,
термикалык иштетилбеген.
Куюлуп сатылат. Баасы 1 литр ічін кјрсјтілсін.
Термикалык иштетилген сіт: пастеризацияланган же
стерилизацияланган, майлуулугу 2,5-3,2%. Јнјр жайда
чыгарылат ("Бишкексіт", "Талас сіт", "Іміт жана Ко"
ж.б.). Бир жолку пайдалануучу таѕгактарда: кагаз
пакеттери (тетра) жана полиэтилен пакеттери.
Баасы 1 литр ічін кјрсјтілсін.
Коюланган канттуу сіт - бууландыруу жолу менен суунун
белгиліі кјлјмінјн ажыратып, андан кийин кантты кошуп,
консервалап же стерилизациялап, жаѕы саалган сіттјн же
майлуулугу аз сіттјн јндірілјт. Майлуулугу ар кандай.
Каѕылтыр темир банкаларда же пластик бјтјлкјлјрдј.
400 гр. ічін баага келтирилсин.

МЖКК
боюнча код 1
01.1.4.2.35

01.1.4.3.36

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Балдардын тамактануусу ічін сіттіі кургак
аралашмалары

Јлчјј
бирдиги
кг

Кефир, айран

л

01.1.4.3.37

Сметана

л

01.1.4.3.38

Каймак

л

01.1.4.3.39

Майлуу быштак

кг

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Балдардын аралашма тамактануусу же жасалма
тамактануусу ічін витаминдер жана минералдар менен
байытылган кургак сіт аралашмасы. Герметикалык
каѕылтыр темир банкаларга же картон коробкаларына
салынган. ("Малыш", "NAN", "Nestogen" ж.б.).
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Кефир - уйдун сітінін негизинде ачытылган сіт-кычкыл
суусундук. Майлуулугу 3,2% жана 2,5%. Јндіріштік
таѕгакта.
Айран - накта сітті да, иштетилген сітті да ачытуу жолу
менен ійдін ичинде даярдалуучу сіт-кычкыл суусундуктун
тірі.
Баасы 1 литр ічін кјрсјтілсін.
Нормалаштырылган каймакты ачытуу жолу менен
даярдалат.
Майлуулугу жогору - 40% жана тјмјн болот - 10-20%.
Салмагы боюнча сатылат (+ ійдін ичинде жасалган) жана
таѕгакталган болот (јнјр жайда чыгарылган, пластик
контейнер) .
Баасы 1 литр ічін кјрсјтілсін.
Сепаратор менен бјлінгјн, сіттін майлуу бјлігі.
Пастеризацияланган, майлуулугу 8-10%.
Јндіріштік таѕгакта.
Баасы 1 литр ічін кјрсјтілсін.
Майлуу быштак - накта сітті ачытуу жолу менен алынат,
андан кийин сіттін сары суусу алынып салынат.
Майлуулугу 5% жана андан ашык (20 пайызга чейин).
Јнјр жайда јндірілјт, јлчјп оролгон (кагаз пакеттери).
1 кг ічін баага келтирилсин.
Ійдін ичинде жасалган быштактан башка.
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МЖКК
боюнча код 1
01.1.4.3.40

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Майсыз быштак

01.1.4.4.41

Катуу сычуж сыр

01.1.4.4.42

Эритилген сыр

01.1.4.4.43

Брынза, сулугуни

01.1.4.5.44

Тооктун жумурткасы

01.1.5

Јлчјј
бирдиги
кг

кг

250 гр.

кг

10
даана

Май жана тоѕ май
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Майлуулугу азайтылган сітті ачытуу жолу менен алынат,
андан кийин сіттін сары суусу алынып салынат.
Майлуулугу 5 пайыздан аз.
Салмагы боюнча сатылат (ійдін ичинде жасалган) жана
јлчјп оролгон.
1 кг ічін баага келтирилсин.
Сітті сычуж фермент менен уюту аркылуу алынат.
Кургак заттын майлуулугу 40-50%. ("Тильзитский",
"Голландский", "Российский" ж.б.).
Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Тамактын даам компоненттерин: жакшы жыттуу
татымалдарды, кантты, какао-кікімді, балыкты жана
этти ыштагандан кийин алынган заттарды кошуу менен
бирге накта сычуж жана сіт-кычкыл сырлардан, ошондой эле
башка сіт азыктарынан иштетилип чыккан ар тірдіі
майлуулуктагы сырлар.
Колбаса тіріндјгі жана паста тіріндјгі сырлар, эритилген
таѕгакталган сырлар ("Колбасный", "Назик", "Сливочный",
"Viola" ж.б.).
Јндіріштік таѕгакта.
250 гр. ічін баага келтирилсин.
Туздуу сууга салынып јндірілгјн сырларга тийиш (туздуу
сууда жетилет). Уйдун, эчкинин жана койдун
пастеризацияланган сітінјн же алардын аралашмасынан
јндірілјт. Даамы анча туздуу эмес.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Тооктун жумурткасы, жјнјкјй, канаттуулар фабрикасынан
жана ійдјгі.
Баасы 10 даана ічін кјрсјтілсін (1 ондук).

МЖКК
боюнча код 1
01.1.5.1
01.1.5.1.45

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Чалган май
Чалган май

кг

Сіттін майын топтоо жолу менен јндірілјт, андан кийин
аны механикалык иштеп чыгат.
Туздуу эмес, кошулмаларсыз. Майлуулугу 72,5 % кем эмес.
Салмагы боюнча сатылат жана таѕгакталып сатылат
(јндіріштік таѕгакта).
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Сары майдан, бутерброддук маргаринден башка.

01.1.5.2
01.1.5.2.46

01.1.5.3

Маргарин
Маргарин

кг

Арамотизаторлорду кошуу менен бирге, јсімдік майынын,
суунун, эмульгаторлордун негизинде јндірілгјн азык.
Ашканалык (тамак-ашты даярдоо ічін) жана бутерброддук
(нанга сійкјј ічін, малдын тоѕ майынан же јсімдік майынан
јндірілјт) маргарин.
Салмагы боюнча сатылат жана таѕгакта сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Пахтанын тірлјрінін уруктарынан пресстјј аркылуу
алынган јсімдік майы.
Тазартылган, жыттууланган жана тазартылган эмес.
Куюлуп сатылат жана 1 литрден 5 литрге чейинки пластик
бјтјлкјлјрдј сатылат ("Доня").
1 кг ічін баага келтирилсин.
Кінкараманын уруктарынан алынган јсімдік майы.
Тазартылган, жыттууланган жана тазартылган эмес.
Куюлуп сатылат жана 1 литрден 5 литрге чейинки пластик
бјтјлкјлјрдј сатылат ("Золотое семечко", "Ideal", "Олейна",
"Шедевр" ж.б.).
1 кг ічін баага келтирилсин.

Тамактык јсімдік май

01.1.5.3.47

Пахта майы

кг

01.1.5.3.48

Кінкарама майы

кг
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МЖКК
боюнча код 1
01.1.5.4
01.1.5.4.49
01.1.5.4.50

01.1.6
01.1.6.1
01.1.6.1.51

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Башка малдын тоѕ майлары жана јсімдік майлар
Уйдун тоѕ майы
Койдун тоѕ майы

кг
кг

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Малдын майынан иштелип чыгат. Сызгырылган тоѕ май
жана чийки (ички) тоѕ май. Салмагы боюнча сатылат.
Малдын майынан иштелип чыгат. Сызгырылган тоѕ май
жана чийки (ички жана куйрук) тоѕ май.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

Жемиш
Жаѕы бышкан жемиш
Алма

кг

Уруктуу мјмјлјргј тийиш, ширеліі былпылдактан жана
уруктун уясынан турат.
Жаѕы бышкан. Сапаты жакшы. Ар тірдіі сорттогу.
Бышкан мезгилине жараша жайкы, кізгі, кышкы сорттогу.
Уруктуу мјмјлјргј тийиш.
Жаѕы бышкан. Сапаты жакшы. Ар тірдіі сорттогу.
Данектіі мјмјлјргј тийиш, ширеліі былпылдактан жана
данектен турат.
Жаѕы бышкан. Сапаты жакшы. Ар тірдіі сорттогу.
Мјмј. Жаѕы бышкан. Сапаты жакшы.
Ар тірдіі сорттогу.

01.1.6.1.52

Алмурут

кг

01.1.6.1.53

Aбрикос

кг

01.1.6.1.54

Кулпунай, малина

кг

01.1.6.1.55

Чие

кг

Жаѕы бышкан. Сапаты жакшы.

01.1.6.1.56

Жаѕы бышкан жізім

кг

01.1.6.1.57

Aпельсин

кг

01.1.6.1.58

Лимон

кг

Жаѕы бышкан. Ашканалык сорттору. Ак же кызыл, данеги
менен. Сапаты жакшы.
Цитрус субтропикалык жана тропикалык мјмј.
Жаѕы бышкан. Сапаты жакшы. Ар тірдіі сорттогу.
Цитрус субтропикалык жана тропикалык мјмј.
Жаѕы бышкан. Сапаты жакшы. Кабыгы жоон же ичке, уругу
менен жана уруксуз. Ар тірдіі сорттогу.

01.1.6.1.59

Коон

кг

Жаѕы бышкан. Сапаты жакшы. Ар тірдіі сорттогу.

01.1.6.1.60

Дарбыз

кг

Жаѕы бышкан. Сапаты жакшы. Кабыгы бузулбаган (бітін,
бырышы жок). Ар тірдіі сорттогу.
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МЖКК
боюнча код 1
01.1.6.2
01.1.6.2.61

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Кургатылган жемиш жана жаѕгак
Кургатылган жізім

Јлчјј
бирдиги
кг

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Кургатылган жемиш. Кара жана ак мейиз, данеги менен же
данексиз - кишмиш. Салмагы боюнча сатылат.
Кургатылган жемиш. Сапаты жакшы.
Салмагы боюнча сатылат.
Кургатылган жемиш. Кургатылган данексиз абрикос.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

01.1.6.2.62

Кургатылган алма

кг

01.1.6.2.63

Курага

кг

01.1.6.2.64

Грек жаѕгагы

кг

Кабыгындагы (тазаланбаган) бітін жаѕгак.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

кг

Жаѕы бышкан. Тоголок ак капуста. Салмагы боюнча
сатылат жана дааналап сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Бышкан пияз, кірјѕ кургак кабыгы менен. Орто јлчјмдјгі.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

01.1.7
01.1.7.1
01.1.7.1.68

Жашылча
Жаѕы бышкан жашылча
Жаѕы бышкан капуста

01.1.7.1.69

Баш пияз

кг

01.1.7.1.70

Кызылча

кг

01.1.7.1.71

Сабиз

кг

01.1.7.1.72

Жаѕы бышкан бадыраѕ

кг

01.1.7.1.73

Ашкабак

кг
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Тамыр жемиш јсімдік. Ашканалык кызылча, кызыл, сабагы
жана жалбырагы жок. Сапаты жакшы.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Тамыр жемиш јсімдік. Сабагы жана жалбырагы жок.
Жуулган жана жуулбаган. Сапаты жакшы.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Ар тірдіі сорттогу. Јстіріі ыкмасы боюнча: кыртышка
јстірілгјн, теплицада, парникте јстірілгјн. Сезонго,
талаптын жогору болушуна жараша. Сапаты жакшы.
Салмагы боюнча сатылат.
Ашканалык сорттор. Ар кандай тістјгі жана формадагы.
Кесилбеген. Сапаты жакшы. Салмагы боюнча сатылат же
дааналап сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
01.1.7.1.74

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Жашыл пияз

Јлчјј
бирдиги
кг

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Жаѕы бышкан. Сапаты жакшы. Бир боо болуп сатылат.
1 кг ічін баага келтирилсин.
Жаѕы ізілгјн чјптјр: укроп, кинза, сельдерей, петрушка.
Сапаты жакшы. Бир боо болуп сатылат.
1 кг ічін баага келтирилсин.
Ар тірдіі сорттогу. Кыртышка же парникте јстірілгјн.
Сезонго, талаптын жогору болушуна жараша.
Сапаты жакшы. Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Черри помидордон, бутакта јстірілгјн помидордон башка.

01.1.7.1.358

Тамактык чјптјр

кг

01.1.7.1.75

Жаѕы бышкан помидор

кг

01.1.7.1.76

Редиска, туруп

кг

01.1.7.1.77

Баклажан

кг

01.1.7.1.78

Буурчак

кг

01.1.7.1.11.353

Маш буурчак

кг

01.1.7.1.79

Чеснок

кг

Жаѕы бышкан чеснок. Бјліктјрдјн турган, ак, кочкул
фиолет, кызгылт фиолет тістіі орто јлчјмдјгі башы.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

кг

Майдаланган помидорлорду кайнатуу жолу менен алынган
концентрацияланган азык. Салмагы боюнча сатылат жана
јндіріштік таѕгакта сатылат (айнек жана каѕылтыр
темир банкаларда). Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

01.1.7.4
01.1.7.4.80

Тамыр жемиш јсімдіктјр. Редис: тамырдын тісі боюнча кызгылт, ак, кызыл. Тоголок жана сійрі. Сезонго, талаптын
жогору болушуна жараша. Салмагы боюнча сатылат жана
бир боо болуп сатылат.
Туруп: боз-жашыл, жашыл тістіі (маргелан).
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Боз жана кочкул фиолет тістіі. Ар башка формада.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Кабыгынан ажыратылган буурчак. Кургак. Тазаланган, бітін
же майдаланган. Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Жјнјкјй маш буурчак, кургатылган. Ар кандай тістіі: ак,
кызыл ж.б. Салмагы боюнча сатылат. Жергиликтіі јндіріі.

Консерваланган жашылча жана жашылча азыктары
Томат паста
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МЖКК
боюнча код 1
01.1.7.4.81

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Консерваланган жашыл буурчак

Јлчјј
бирдиги
420 гр.

01.1.7.4.82

Кычкыл капуста

кг

01.1.7.4.83

Туздалган бадыраѕ

кг

01.1.7.5
01.1.7.5.84

01.1.8

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Консерваланган накта жашыл жумшак буурчак.
Каѕылтыр темир жана айнек банкаларда сатылат.
420 гр. ічін баага келтирилсин.
Туз менен жыттуу татымалдарды кошуп, тоголок ак
капустадан жасалат. Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Туз менен жыттуу татымалдарды кошуп, бочкада
даярдалат. Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

Картошка жана башка жемиш тамыр јсімдіктјр
Картошка

кг

Бышкан мезгилине жараша: эрте, орто, кечки.
Орто тамырлуу. Ар тірдіі сорттогу. Сапаты жакшы.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Тростниктен жана кызылчадан жасалган кесексиз тјгілмј
ак кант. Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Варенье - кант кошуп, мјмј-жемиштерди кайнатуунун
натыйжасында алынган десерттин тірі, мјмј-жемиштер јз
формасын сактайт.
Джем - мјмј-жемиштерди желе тірінј жеткенге чейин
кант сиробунда кайнатуу. Мјмјлјрдін кесеги болушу мімкін.
Повидло - мјмјнін же жемиштин пюресин кант менен
кайнатуунун натыйжасында алынган тамак-аш азык. 34
пайыздан кем эмес нымдуулукту жана 60 пайыздан аз эмес
кантты камтыйт (алма, кара јрік, абрикос повидлосу ж.б.)
Айнек банкада сатылат, повидло - ошондой эле салмагы
боюнча сатылат. 1 кг ічін баага келтирилсин.
Тунук. Ар тірдіі чјптјрдјн, гілдјрдјн. Салмагы боюнча
сатылат же пластикте сатылат (идиштин наркынан
башка). Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

Кант, джем, бал, шоколад жана конфеттер

01.1.8.1.85

Кумшекер

кг

01.1.8.2.86

Варенье, джем, повидло

кг

01.1.8.2.87

Аарынын накта балы

кг
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МЖКК
боюнча код 1
01.1.8.3.88

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Плиткалык шоколад

Јлчјј
бирдиги
100 гр.

01.1.8.4.89

Вафелдик торт

кг

01.1.8.4.90

Сырты оролгон карамель, начинка менен

кг

01.1.8.4.91

Сырты оролбогон карамель, набат тіріндј

кг

01.1.8.4.92

Помадка начинкасы бар шоколад конфетасы

01.1.8.4.93

Мармелад

250 гр.

кг
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Какао данын пайдалануу менен жасалган кондитердик
азыктын тірі. Плитка тіріндј. Жјнјкјй, кошумчаларсыз
жана начинкасыз.
Майда тешиктіі шоколаддан жана "Сникерс", "Баунти",
"Шок" јѕдіі шоколад батончиктеринен башка.
100 гр. ічін баага келтирилсин.
Шоколад-вафелдик торт вафель кабаттарынан турат, алар
сіт креми же шоколад-жаѕгак крем, шоколад глазурь менен
катмарланган.
Биздин јлкјбіздј жана чет јлкјдј чыгарылат («Нооруз»,
«Мамулин торт» јѕдіі).
Јндіріштік таѕгакта (картон коробкасы).
1 кг ічін баага келтирилсин.
Начинка менен (жемиш, мјмј, шоколад, сіт, ликер жана
башка аралашмалар) карамель массасынан жасалган жана
глазурь шоколады кошулбаган кондитерлик азык. Сырты
оролгон. Биздин јлкјбіздј жана чет јлкјдј чыгарылат.
Салмагы боюнча сатылат. Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Начинкасыз, жемиштіі жыты бар. Сырты оролбогон. Тјрт
бурчтуу же цилиндр формада (тунук, барбарис, театралдык,
жалбыз), жана майда карамель ("Монпансье" каѕылтыр
темир коробкада). Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Помадка начинкасы бар шоколад глазурь менен конфеталар
("Ласточка", "Василек", "Цитрон", "Пилот", "Буревестник").
Сырты оролгон. Салмагы боюнча сатылат.
250 гр. ічін баага келтирилсин.
Желе тіріндјгі кондитерлик азык, жемиштіі жыты бар.
Істі кумшекер менен себеленген.
Салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
01.1.8.4.94

01.1.8.5.95

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Халва

Јлчјј
бирдиги
кг

Каймак балмуздак

кг

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Канттан, май алынуучу јсімдіктјрдін майдаланган
уруктарынан же жаѕгактан жасалган чыгыш десерти
(кінкарама халвасы, кунжут, жаѕгак, жер жаѕгагы).
Јндіріштік таѕгакта жана салмагы боюнча сатылат.
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Муздатылган таттуу десерт. Жакшы жыттуу
татымалдарды кошуу менен, негизинен, сіт, каймак, май,
канттан жасалат.
Балмуздактын таѕгагы: вафли, кагаз жана пластик
стаканчик, чыбыкка жабыштырылган балмуздак (эскимо),
вафелдик рожок.
Биздин јлкјбіздј чыгарылат.
1 кг ічін баага келтирилсин.
Брикет жана торт-балмуздак, жемиштик муздан башка.

01.1.9
01.1.9.1.96

Башка категорияларга киргизилбеген тамак-аш азыктары
Туз

кг

01.1.9.1.97

Майонез

кг

01.1.9.1.98

Ачыткыч

50 гр.

01.1.9.1.99

Кара мурч

100 гр.
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Ашканалык (тамакка салынуучу туз, таш туз),
йоддоштурулган туз. Ири туз жана майда тартылган туз
(экстра). Салмагы боюнча сатылат жана таѕгакта
сатылат (јндіріштік кутуча).
Баасы 1 кг ічін кјрсјтілсін.
Јсімдік май, жумуртканын сарысы, уксус же лимон ширеси,
горчица, канттан, кээде башка татымалдардан жасалган
соус. Сорттору: классикалык, жеѕил, Провансаль ж.б.
Јндіріштік таѕгакта сатылат.
1 кг ічін баага келтирилсин.
Нан бышыруучу, пресстелген, кургак.
50 гр ічін баага келтирилсин.
Буурчак (калемпир јсімдіктін кургатылган жемиши) жана
майдаланган (кікім тіріндјгі азык).
Јндіріштік таѕгакта сатылат (пакет) жана салмагы
боюнча сатылат (стакан).
100 гр ічін баага келтирилсин.

МЖКК
боюнча код 1
01.1.9.1.359

01.1.9.1.4.353

01.2
01.2.1

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Майдаланган кызыл калемпир

Јлчјј
бирдиги
100 гр.

Эт экстракты

1 кубик

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Саадактуу калемпирдин кургатылган жемишинен жасалган,
майдаланган, кікім тіріндјгі азык. Ачуу жана анча ачуу
эмес, паприка.
Таѕгакталып (пакет) же салмагы боюнча сатылат. Кошумча
заттарсыз.
100 гр ічін баага келтирилсин.
Сорпо кубиктери (уйдун, тооктун этинин сорпосу).
MAGGI, KNORR, GALLINA BLANCA маркалары.
Баасы 1 кубик ічін кјрсјтілсін.

Алкоголсуз суусундуктар
Кофе, чай жана какао

01.2.1.0.101

Эригич накта кофе

100 гр.

01.2.1.0.102

Кара байха чай

100 гр.

Куурулган жана талкаланган накта кофеден жасалат,
кошулмаларсыз. Кікім же гранула тіріндј, сублимацияланган
("Nescafe Classic", "Nescafe Gold", "Jacobs", "Tchibo", "Moccona"
ж.б.).
Айнек банкада.
100 гр ічін баага келтирилсин.
Дайыма кјгјріп туруучу чай бактын (бадалдын)
жалбырактары менен жаш бутактарды ферменттештиріі
аркылуу алынат.
Бир бідір чайдын јлчјмі боюнча: гранулаштырылган, ири
жана майда жалбырактуу чай.
Жыттуу кошулмаларсыз жана чјпсіз.
Јндіріштік таѕгакта (картон пачкасы).
100 гр ічін баага келтирилсин.
Пакетиктерге салынган чайдан башка.
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МЖКК
боюнча код 1
01.2.1.0.2.354

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Кјк чай

Јлчјј
бирдиги
100 гр.

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Чай бадалдын жашыл чырпыктарын жана жалбырактарын
буу менен иштетіідјн же кургатуудан кийин алынган чай. Ар
тірдіі сорттогу (кытай, цейлон, јзбек).
Ири жана майда жалбырактуу.
Жыттуу кошулмаларсыз жана чјпсіз.
("Бета Ти", "Пиала", "Ассам", "Bayce" ж.б.).
Јндіріштік таѕгакта (картон пачкасы).
100 гр. ічін баага келтирилсин.
Пакетиктерге салынган чайдан башка.

01.2.2

Минералдык суу, суусундук, шире

01.2.2.0.103

Минералдык суу

0,5 л

01.2.2.0.104

Газдаштырылган суу

0,5 л

Белгиліі туз жана башка химиялык аралашмалар менен.
Туздуулугуна жараша: ашканалык, дарылоо-ашканалык суу.
Биздин јлкјбіздј чыгарылат. ("Жалал-Абад", "Ысык-Ата"
ж.б.).
Пластик бјтјлкјлјрдј (ар башка јлчјмдј).
0,5 л ічін баага келтирилсин.
Газдаштырылган суусундуктар: лимонад, Кола-Кола, Fanta
ж.б. Пластик бјтјлкјлјрдј.
0,5 л ічін баага келтирилсин.
Газдаштырылган минералдык суудан, квастан башка.

01.1.6.3.65

02.
02.1

Жемиш ширеси

л

Алкоголдук ичимдиктер, тамеки
Алкоголдук ичимдиктер
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Ширелер: накта (кантсыз жана консерванттарсыз), кант
менен, концентратташтырылган, калыбына келтирилген.
Жемиштин бјліктјрі жок (тунук жана тунук эмес) жана
жемиштин бјліктјрі менен. ("Фруктовый сад", "Любимый
сад", "J7" , "Сандора" ж.б.).
Јндіріштік идиште (айнек же кагаз).
Баасы 1 литр ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
02.1.1
02.1.1.0.105

02.1.1.0.106

02.1.2
02.1.2.0.107

02.1.2.0.108

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Спирт ичимдиктери
40 градустук арак

Коньяк, биздин јлкјдј чыгарылган

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

0,5 л

Активдіі кјмір менен суу-спирт эритмесин иштеп чыгуу
жана андан кийин фильтирлјј процессинде алынган кічтіі
алкоголдук ичимдик. Арактагы спирттин курамы 40%.
Биздин јлкјбіздј чыгарылган белгиліі маркалар.
Айнек бјтјлкјлјрдј (0,5 - 1 л кјлјмдјгі).
0,5 л ічін баага келтирилсин (бјтјлкјнін наркын кошкондо).
Жізім шараптарын кызытуу жолу менен алынган спирттен
даярдалган кічтіі алкоголдук ичимдик, андан кийин ал эмен
бочкаларында узак мјјнјттј сакталат.
Коньяктын кічтіілігі 40—57%.
Маркалык коньяк - жогорку сапаттагы коньяк, эмен
бочкаларында 6-10 жана андан ашык жыл сакталган
коньяктык спирттерден иштелип чыгат.
Жјнјкјй коньяк 3-5 жыл сакталган коньяктык спирттен,
спирттик суудан, кант сиробунан жана кійгізілгјн канттан
жасалат.
Биздин јлкјбіздј чыгарылат ("Бишкек", "Кыргызстан").
Айнек бјтјлкјлјрдј.
0,5 л ічін баага келтирилсин (бјтјлкјнін наркын кошкондо).

0,5 л

Вино
Кызыл шарап

0,7 л

Ак шарап

0,7 л
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Жізім же мјмј-жемиш (кээде спирт же башка заттар
кошулган) ширени толугу менен же жарым-жартылай
спирттик ачытуу аркылуу алынган алкоголдук ичимдик
(кічтіілігі: накта шарап - 9-16 %, кічјтілгјн шарап - 1622 %). Жізімдін кара (кызыл) сортторунан.
Ашканалык жана десерттик. Айнек бјтјлкјлјрдј.
0,7 л ічін баага келтирилсин.
Жізімдін ак сортторунан. Ачык-боз тістјн янтарь тіскј
чейин же жакшы демделген чайдын тісінј чейин.
("Монастырский дворик", "Мускат").
Айнек бјтјлкјлјрдј. 0,7 л ічін баага келтирилсин.

МЖКК
боюнча код 1
02.1.2.0.109

02.1.3

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Биздин јлкјдј чыгарылган кјбіктіі шарап

Јлчјј
бирдиги
0,7 л

Кјбіктіі шарап - кјмірдун кычкылтеги газы менен экинчи
жолу ачытуу процессинде байылтылган шарап. Кургак,
жарым-жартылай кургак, жарым-жартылай таттуу,
таттуу. "Советское шампанское". Биздин јлкјбіздј
чыгарылат. Айнек бјтјлкјлјрдј.
0,7 л ічін баага келтирилсин.

Пиво

02.1.3.0.110

Пиво, бјтјлкјдј

0,5 л

02.1.3.0.111

Пиво, банкада

0,33 л

02.2

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Пивонун ачыткычы менен солод суслосун спирттик
ачытуудан алынган алкоголу аз суусундук.
Продукт биздин јлкјбіздј жана чет јлкјдј чыгарылат.
("Арпа", "Наша марка", "Балтика" ж.б.). Айнек бјтјлкјлјрдј.
0,5 л ічін баага келтирилсин.
Чет јлкјдј чыгарылат ("Сибирская корона", "Балтика").
Каѕылтыр темир банкаларда.
0,33 л ічін баага келтирилсин.

Тамеки

02.2.0.0.112

Сигарета, фильтр менен

пачка

02.2.0.0.113

Сигарета, фильтрсиз, папироса

пачка
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Сигарета - чегіі ічін ичинде майдаланган тамеки жана
атайын фильтри бар кагаз цилиндри. Кічтіілігі (никотин)
боюнча катуу, жеѕил, абдан жеѕил, ментол сигареталарга
бјлінјт.
Биздин јлкјбіздј жана чет јлкјдј чыгарылат.
Сигаретанын 1 пачкасы ічін баасы кјрсјтілсін (негизинен,
20 сигаретасы бар катуу кагаз кутуча).
Папироса - майдаланган тамеки салынган папирос кагазынан
жасалган гильза. Гильзанын бир учуна андан да катуу
кагаздан жасалган башка гильза жабыштырылат.
Сигаретага салыштырганда кагаздын структурасы менен
айырмаланат жана фильтри жок болот.
20 сигаретасы бар 1 пачка ічін баага келтирилсин.

МЖКК
боюнча код 1
03.
03.1
03.1.1
03.1.1.0.114

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

м2

Демисезондук (поплин, репс, тафта), жайкы (батист,
маркизет), кышкы (бумазея, фланель, байка) жана жасалма
жибектин жиптери менен (чыт, сатин, джинсы), ар тірдіі
жасалмалар менен.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
Жасалма булалардан жибек кездеме: креп (креп-сатин, крепжоржет), гладь кездемелери (поплин, атлас).
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
Ар кандай токулган, тыгыздалган, тізілгјн (тігі менен же
тігі жок), ар башка булалар кошулган. Жіндін курамы 60
пайызга чейин (драп, твид, букле ж.б.).
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.

Кийим жана бут кийим
Кийим
Кийимди тигіі ічін материалдар
Кјйнјк ічін пахта кездемеси

03.1.1.0.115

Кјйнјк ічін жасалма жибек кездемеси

м2

03.1.1.0.116

Жіндјн жана жарым-жартылай жіндјн
жасалган костюмдук кездеме

м2

03.1.2

Тышкы кийим

03.1.2.1
03.1.2.1.117

Эркектердин кийими
Эркектердин демисезондук пальтосу

даана

03.1.2.1.118

Плащ, эркектердин демисезондук курткасы

даана
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Бир жакка жана эки жакка теѕ камтылама пальто,
жанаша жаткан же тіз формасы менен. Бітін куралган же
шлица менен аякталган тигиши бар уча. Клапаны бар
сырттагы чјнтјк же істінј тигилген чјнтјк.
Жылытуучу материалсыз, ичилиги менен.
Плащ - эки жакка теѕ камтылама плащ, кайырма жакасы,
манжеталары, куру, артындагы кесилиши менен, суу
јткјзбјгјн материалдан, ичилиги менен (полиамид же
вискоза). Сырткы чјнтјк.
Куртка - сырткы кыска заманбап кийим. Плащтык
аралашма же синтетикалык кездемеден, істінјн астына
чейин топчу же сыдырма менен, же болбосо, ачык фасондуу,
кайырмалар, істінкі же ички чјнтјктјр, ичилиги, капюшон
менен же капюшонсуз.

МЖКК
боюнча код 1
03.1.2.1.119

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Эркектердин костюм-шымы

Јлчјј
бирдиги
даана

03.1.2.1.120

Эркектердин шымы

даана

03.1.2.1.121

Джинсы кездемеден тигилген эркектердин
шымы (джинсы)

даана

03.1.2.1.122

Эркектердин кјйнјгі, узун жеѕдіі

даана

03.1.2.1.123

Спорттук кјйнјк, пахта кездемеден
тигилген, эркектердин футболкасы

даана

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Эки бјліктјн: пиджак жана шымдан, бир кездемеден бир
стилде тигилген тышкы кийимдин комплекти.
Пиджак - бир жакка камтылама (топчунун бир катары бар)
же эки жакка теѕ камтылама (топчунун эки катары), узун
жеѕдіі жана кайырма ачык жакасы бар.
Классикалык фасондуу жана чјнтјгі бар шым.
Жін, жарым-жартылай жін жана аралашма кездемелерден.
Тышкы кийимдин тірі. Классикалык стиль - тіз, же кызыл
ашык томугуна чейин бігіші менен.
Чјнтјгі: асты жагында бир же эки, арты жагында эки
чјнтјк. Ичилиги менен же анысы жок, куру ічін илмек,
сыдырма менен.
Жарым-жартылай жін жана аралашма кездемелерден.
Тыгыз пахта кездемеден тигилген, чјнтјктјрдін тигиштери
бастыргыч менен кысылган, эркектердин шымы.
Бир тістіі (кјк, сірјті - бышкан же жуулган тіріндј, бир
тістіі), тіз, узун, бели ортодо, куру ічін илмек, сыдырма
бар.
Узун жеѕдіі, топчу ічін манжетасы менен, пахта же
аралашма кездемеден тигилген, эркектердин сырткы кјйнјгі.
Классикалык (тіз же ичке). Ичилиги катуу, кайырма жака
(же стойка), сол жагында бир чјнтјгі менен.
Кайырма жакасы, эки же іч топчусу бар, манжета менен
узун (кыска) жеѕдіі спорттук кјйнјк. Капюшонсуз. Поло
јѕдіі кјйнјк.
Футболка - кјпчілік учурларда топчусу, жакасы жана
чјнтјгі жок, узун (кыска) жеѕдіі, денени жаап туруучу
кийим. Моюндун оюгу тоголок же V тіріндј.
Жеѕил трикотаж кездемеден: накта пахта же аралашма
пахта (эластан, полиэстер) менен кездеме.
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МЖКК
боюнча код 1
03.1.2.1.124

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Эркектердин жарым-жартылай жіндіі
свитери, джемпери, пуловери

Јлчјј
бирдиги
даана

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Свитер - топчусуз, узун жеѕдіі жана моюнга жабышып
турган, бир же эки кабаттуу кайырма жакасы бар, дененин
істінкі бјлігі ічін, токулган кийим.
Джемпер - топчусуз, моюндун оюгу тоголок (стойка жакасы
жок кийим јѕдіі свитер) дененин істінкі бјлігі ічін,
токулган кийим же трикотаж кийим.
Пуловер – трикотаж кийим, баштан кийіічі фуфайка.
Денеге жабышып турган, моюндун оюгу V јѕдіі свитердин
тірі.

03.1.2.1.126

Эркектердин спорттук костюму

даана

03.1.2.1.128

Пахта буласынан кыска байпак

тігјй

03.1.2.1.129

Аралашма буладан кыска байпак

тігјй

03.1.2.1.130

Трикотаж пахта болотнайдан жасалган,
эркектер ічін майка

даана
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Бели чоюлма, манжета жана жакасы бар, узун жеѕдіі,
чјнтјгі жок.
Жарым-жартылай жіндјн, аралашма буладан жана
трикотаждан.
Эки бјліктјн: курткадан (жакеттен) жана шымдан турган
эркектердин спорттук двойка-костюму.
Куртка: істінјн астына чейин сыдырма, эки чјнтјк, чоюлма
кур жана манжеталар.
Шым: чоюлма кур, эки чјнтјк.
Аралашма же синтетика материалдарынан.
Кыска байпак - трикотаждан жасалган, бутка кийиліічі
кийим.
Пахтадан, трикотаждан жасалган же токулган,
фабрикалык јндіріі. Істі чоюлма, учу жана согончогу
бекемдетилген. Бир тістіі.
Пахта буласы менен синтетика жибинин, синтетика
кездемесинин аралашмасы. Істі чоюлма, учу жана согончогу
бекемдетилген. Бир тістіі.
Жеѕи жок футболканын бир тірі катары ички кийим.
Моюндун жана жеѕдин оюгу бекемдетилген. Моюндун арткы
оюгуна салыштырганда, астынкы оюгу чоѕураак. Пахтанын
чоюлма же тор кездемесинен.

МЖКК
боюнча код 1
03.1.2.1.131

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Трикотаж пахта болотнайдан жасалган,
эркектер ічін трусы

Јлчјј
бирдиги
даана

03.1.2.2

Аялдардын кийими

03.1.2.2.134

Жін кездемеден же жарым-жартылай жін
кездемеден жасалган, аялдардын кышкы
пальтосу

даана

03.1.2.2.135

Аялдар ічін плащ

даана

03.1.2.2.136

Жарым-жартылай жін кездемеден тигилген,
аялдардын костюм-юбкасы же костюмшымы

даана

03.1.2.2.137

Трикотаж болотнайдан тигилген, аялдардын
костюм-юбкасы же костюм-шымы

даана

03.1.2.2.138

Жарым-жартылай жін кездемеден же
трикотаж болотнайдан тигилген, аялдардын
юбкасы

даана
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Ички кийим. Эркектер ічін трусы – ій-білјлік трусы
(кјпчілік учурларда тістіі, ичке натуралай кездемеден
жасалган шорты, боксеры (кыска тар шорты), брифы
("плавки" јѕдіі трусы). Трикотаж пахта болотнайдан.
Классикалык стиль (тіз же багалеги анча-мынча кеѕ), узун
куралган (тизеден тјмјн). Бир жакка жана эки жакка теѕ
камтылама пальто, тери жакасы жок, капюшонсуз. Топчуга
камтыланат. Ичилиги ватинден.
Суу јтпјгјн материалдан же суу сиѕбеген заттар кошулган
кездемеден тигилген сырткы кийим. Узундугу орто, бир
жакка жана эки жакка теѕ камтылама пальто, куру,
топчусу, чјнтјгі менен. Капюшону бар же капюшонсуз.
Жылытуучу материалдары жок.
Эки бјліктјн: пиджак менен юбкадан же пиджак менен
шымдан турган костюм. Жарым-жартылай жін кездемеден
классикалык стилде тигилген.
Пиджак: бир жакка камтылама пиджак, классикалык
узундуу (узун) тигилген жеѕ, жака, ичилиги бар чјнтјк.
Юбка: тіз куралган, куру бар, узундугу тизеге чейин, ичилиги
бар. Же шым: тіз, ичилиги жок.
Тыгыз трикотаж болотнайдан тигилген, жакет менен
юбкадан же жакет менен кјйнјктјн (кјйнјк-костюм)
турган, двойка-костюм. Узун жеѕдіі, ичилиги жок жакет.
Юбка: тіз куралган, артында тилик, узундугу тизеге чейин,
ичилиги жок.
Жайкы моделдерден башка.
Классикалык стилдеги юбка: тіз, біктјліші жок, артында
тилик, узундугу тизеге чейин, ичилиги бар, сыдырмасы менен,
чјнтјгі жок.
Жеѕил кездемеден тигилген жайкы моделдерден башка.

МЖКК
боюнча код 1
03.1.2.2.360

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Аралашма кездемеден тигилген, аялдардын
шымы

Јлчјј
бирдиги
даана

03.1.2.2.139

Аялдардын блузкасы

даана

03.1.2.2.140

Жарым-жартылай жін кездемеден тигилген
аялдардын кјйнјгі

даана

03.1.2.2.141

Пахта кездемеден тигилген аялдардын
жайкы кјйнјгі

даана

03.1.2.2.142

Пахта кездемеден тигилген аялдардын халаты

даана

03.1.2.2.143

Аялдардын свитери, джемпери, пуловери

даана

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Cинтетика бар аралашма кездемеден тигилген.
Тіз, біктјліші бар же жок, анча-мынча кеѕ багалеги менен.
Куру ічін илмек бар, сыдырма же топчу бар, ичилиги жок.
Кыска, денеге жабышкан кјйнјк тіріндјгі, ичке кездемеден
тигилген аялдардын сырткы кийими. Блузканын жеѕи,
жакасы, манжетасы бар жана жабо, бійірмј, рюш, ошондой
эле бисерден жасалган аппликация тіріндјгі жасалгалар бар.
Натуралай же жасалма жибектен, пахта жана синтетика
кездемеден. Біктјліші жана чјнтјгі жок, жабышма узун
жеѕдіі.
Бітін куралган же кесилме куралган кјйнјк. Денеге
жабыштырып куралган, жарым-жартылай жін кездемеден,
шлица менен, узундугу тизеге чейин (же андан узунураак),
жакасыз (тоголок оюлган). Жеѕи классикалык узундуу (узун),
чолок жеѕи бар же жеѕи жок (сарафан).
Тіз же кеѕ багалеги менен, кенен куралган. Тизеден
узунураак, жеѕи чолок (же жеѕи жок), жакасыз, моюндун
оюгу ар тірдіі (V јѕдіі, тоголок, татаал), чјнтјгі жок.
Камтыланган же істінјн астына чейин топчулама, багалеги
узун, ій кийими, кјпчілік учурларда пахта кездемеден. Куру,
чјнтјгі бар, топчулама же топчусуз, узун же кыска жеѕдіі
Жін, жарым-жартылай жін же аралашма буладан, узун
жеѕдіі, куру жана манжетасы - токулган резинка, узуну ар
тірдіі, чјнтјгі жок.
Свитер - топчусуз, узун жеѕдіі жана моюнга жабышып
турган, бир же эки кабаттуу кайырма жакасы бар, дененин
істінкі бјлігі ічін, токулган кийим.
Джемпер - топчусуз, моюндун оюгу тоголок, дененин істінкі
бјлігі ічін, токулган кийим же трикотаж кийим.
Пуловер - трикотаж кийим, баштан кийіічі фуфайка.
Денеге жабышып турган, моюндун оюгу V јѕдіі свитердин
тірі.
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МЖКК
боюнча код 1
03.1.2.2.145

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Аялдардын колготкасы

Јлчјј
бирдиги
даана

03.1.2.2.146

Эмчек тарткыч

даана

03.1.2.2.147

Аялдар ічін трусы

даана

03.1.2.2.149

Аялдардын тінкі кјйнјгі

даана

03.1.2.3

Балдардын жана ымыркайлардын кийими

03.1.2.3.153

Тыбыт-жін жана синтепон менен
жылуулукталган, аралашма кездемелерден
тигилген, балдар ічін кышкы куртка, істі
менен

даана
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Ар тірдіі чоюлма материалдардан жасалат: жибек, нейлон,
спандекс, лайкра. Тісі жана тыгыздыгы боюнча ар башка.
Тыгыздыгы жана чоюлмасы боюнча денье (DEN) менен
јлчјнјт: den мааниси канчалык чоѕ болсо, материал
ошончолук тыгыз.
Байкоого 15-20 DEN колготкалар алынат.
Трикотаж колготкадан (жін, жарым-жартылай жін,
пахта), дарылоо-алдын алуу (варикозго каршы) жана тор
колготкадан башка.
Эмчекти тартуу ічін ар тірдіі кездемеден же синтетика
трикотаж болотнайдан тигилген, аялдардын ички кийими.
Кичинекей тор жасалгалар, жасалма сјјктјрді кармап
турган чашечкалар, бретелькалар ар башка, аркасы
топчулама.
Аялдардын ички кийими. Пахта же аралаш трикотаж
болотнайдан, капталында тигилиштери менен, ластовицада
пахта трикотаждан кошумча кабат. Куру: резинка. Аялдар
ічін трусы: стринги же танга, слип (артын жаап турган
жјнјкјй трусы), трусы-шорты (бардык жактардан узуну
бирдей).
Пахта, аралашма кездемеден же трикотаж болотнайдан.
Узун же кыска жеѕдіі, жасалмалары менен.
Узуну: узун же кыскараак.
Жакасы жасалма териден же кездемеден тигилген, тыбытжін, синтепон жана холофайбер менен жылуулукталган,
топчулама, кыстыргыч же сыдырмасы бар, аралашма
кездемелерден тигилген, мектеп курагындагы (10-12 жаш)
балдар ічін кышкы куртка.
Ар тірдіі фасондуу, капюшон менен.
Узундугу орто.

МЖКК
боюнча код 1
03.1.2.3.154

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Балдардын шымы

Јлчјј
бирдиги
даана

03.1.2.3.155

Джинсы кездемеден тигилген балдардын
шымы

даана

03.1.2.3.156

Жеѕил трикотаж болотнайдан тигилген,
балдардын шортысы

даана

03.1.2.3.157

Плащтык кездемеден тигилген, балдар ічін
демисезондук куртка, істі менен

даана

03.1.2.3.158

Балдар ічін костюм

даана

03.1.2.3.159

Мектеп курагындагы балдар ічін спорттук
костюм

даана
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Мектеп курагындагы (10-12 жаш) балдар жана кыздар ічін
шым. Аралашма кездемеден, ичилиги жок, тіз куралган, узун.
Капталында жана артында чјнтјгі бар, топчу, кыстыргыч
же сыдырмасы бар.
Мектеп курагындагы (10-12 жаш) балдар жана кыздар ічін.
Тіз куралган, узун, бир тістіі (кјк). Топчу же сыдырмасы
бар. Капталында жана сыртында чјнтјгі менен.
Тизеге чейин шорты (бермуды), пахта же аралашма
трикотаж болотнайдан, бир тістіі. Куру - резинка, чјнтјгі
бар, сыдырма.
7-10 жаштагы балдар ічін.
Плащтык аралашма же синтетика кездемеден тигилген,
мектеп курагындагы (10-12 жаш) балдар ічін демисезондук
куртка, ичилиги менен (жылытылбаган), манжетасы резинка, топчу, кыстыргыч же сыдырмасы бар. Капюшон
менен же капюшонсуз. Ар тірдіі фасондуу.
Аралашма кездемеден. Эки буюмдан: пиджак жана шымдан
турган костюм. 10-12 жаштагы балдар ічін. Жилети жок.
Пиджак: бир жакка камтылама, эки капталында жана
астында чјнтјк бар.
Шым: тіз куралган, капталында чјнтјк бар, сыдырма менен,
кур ічін белинде илмек бар.
Мектеп курагындагы (10-12 жаш) балдар ічін эки буюмдан
турган спорттук костюм. Аралашма же синтетика
кездемеден.
Куртка асты жагынан істінјн ылдый сыдырма, узун жеѕдіі,
капталында чјнтјк, чоюлма кур жана манжета,
капюшонсуз.
Шым: чоюлма кур, сызма менен, капталында чјнтјк,
топчусуз, лампас менен же лампас жок.

МЖКК
боюнча код 1
03.1.2.3.160

03.1.2.3.161

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Пахта кездемеден футболка

Јлчјј
бирдиги
даана

03.1.2.3.162

Мектеп курагындагы балдар ічін сырткы
кјйнјк
Балдар ічін трусы

даана
даана

03.1.2.3.163

Балдар ічін колготки

даана

03.1.2.3.164

Балдар ічін кыска байпак

тігјй

03.1.2.3.165

Балдар ічін гольфы

тігјй

03.1.2.3.166

Балдар ічін жарым-жартылай жіндјн
джемпер, свитер, пуловер

даана

03.1.2.3.167

Мектеп курагындагы кыздар ічін жайкы
кјйнјк

даана

03.1.2.3.168

Мектеп курагындагы кыздар ічін жарымжартылай жін же аралашма кездемеден
кјйнјк

даана

03.1.2.3.169

Мектепке чейинки курактагы балдар ічін
аралашма же синтетика кездемеден
тигилген, ичилиги бар, жылуулукталган
комбинезон (костюм)

даана
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Мектеп курагындагы (10-12 жаш) балдар ічін кыска жеѕдіі
футболка, моюну тоголок оюлган, пахта же аралашма
буладан.
Пахта же аралашма кездемеден узун жеѕдіі кјйнјк.
Жакасы, чјнтјгі бар, топчулама.
Пахта же аралашма трикотаж болотнайдан трусы-шорты,
трусы-плавки. Куру - резинка, ластовица калыѕдатылган.
7-10 жаштагы балдар ічін.
7-10 жаштагы балдар ічін. Пахта же аралашма буладан.
Согончогу, учу жана шымы калыѕдатылган.
7-10 жаштагы балдар ічін. Пахта же аралашма буладан.
Согончогу, учу жана тизеге жетпеген жагы калыѕдатылган.
7-10 жаштагы кыздар ічін. Узундугу тизеге чейин. Пахта,
вискоза, капрон же аралашма буладан жана жиптен.
Жарым-жартылай жіндјн жана аралашма жиптен.
10-12 жаштагы балдар ічін. Жеѕи узун, жакасы тегерек же
V тіріндј, белинде жана манжеталарында резинка,
чопчуламасы: сыдырма менен же сыдырмасы жок, балким, бир
бјлігі сыдырма менен, капюшонсуз.
Жеѕил пахта, аралашма кездемеден тигилген 5-6 жаштагы
кыздар ічін жайкы кјйнјк. Бітін куралган же кесилип
куралган, істі ичке, багалеги кеѕ, жеѕи кыска, узуну
тизесине чейин, топчу же сыдырма бар.
Жарым-жартылай же аралашма кездемеден тигилген 10-12
жаштагы кыздар ічін кјйнјк. Бітін куралган же кесилип
куралган, істі ичке, багалеги кеѕ, же тіз куралган, багалеги
анча-мынча кеѕ. Тизеден узун, жеѕи узун же жеѕи жок
(сарафан). Топчу же сыдырма бар.
6 айдан эки жылга чейинки курактагы балдар ічін, аралашма
же синтетика кездемеден, жылуулукталган, ичинде кабып
тигилген пахта материалы бар, капюшону менен, астында
сыдырмасы, жеѕинде жана шымында чоюлма манжетасы жок.

МЖКК
боюнча код 1
03.1.2.3.170

03.1.3

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Пахта трикотаж болотнайдан ползунки

Јлчјј
бирдиги
даана

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
4-6 ай курагындагы балдар ічін. Жылуулукталбаган, ийинде
тарткычы бар же жок, резинка менен.
Пахта буладан же кездемеден, синтетика буласы кошулган.

Кийимдин башка буюмдары жана кийимге тиешеліі бјліктјр

03.1.2.1.132

Жарым-жартылай жіндјн жасалган,
эркектердин шарфы

даана

03.1.2.1.133

Норкадан жасалган, эркектердин тери баш
кийими

даана

03.1.2.2.150

Жін кездемеден жасалган баш жоолук

даана

03.1.2.2.151

Аялдардын трикотаж шарфы

даана

03.1.2.2.152

даана

03.1.3.0.171

Норкадан жасалган, аялдардын тери баш
кийими
Пахта буладан жасалган тигіі жиби

03.1.3.0.172

Жін буласы

03.1.3.0.173

Сыдырма

даана

Бјлінбјгјн сыдырма. Тасмасы пахта же нейлон кездемеден,
тиштердин материалы - пластик. Узундугу 20 - 30 см.

03.1.3.0.174

Галстук

даана

Аксессуар. Классикалык - жибектен, ичилиги менен.
Майда сірјті бар.

Моюнга кийгизіічі жарым-жартылай жіндјн жасалган узун
кездеме.
Јлчјмі (30-40) х (120-140) см.
Тігі, бахрома менен же анысы жок.
Бітін норка терилеринен жасалган, эркектердин кышкы баш
кийими. Шапка - ушанка.
Жіндјн токулган же тигилген, тјрт же іч бурчтуу, бахрома
менен же анысы жок.
Трикотаж болотнайдан жасалган, аялдардын шарфы. Тјрт
бурчтуу, тігі, бахрома менен же анысы жок.
Норкадан жасалган, аялдардын тери баш кийими

200 м

Катушкага оролгон жип (оролмонун стандарттуу узундугу 200 м).
Тірі жана маркасы боюнча: катуу, кіѕірт жана жылмакай.
Тісі боюнча: катуу, ак, кара жана тістіі.
оролмо Буладан ийрилген жип. Накта жіндјн (койдун, эчкинин,
нун
ламанын, тјјнін жана коендун жінінјн (ангорка)).
салмагы Кайсы болсо да кийим ічін колдонулат.
100 гр. Салмагы100 граммдык 1 оролмо ічін баа кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
03.1.4

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Јз кездемесинен эркектердин "двойка" костюмун тигіі.
1 костюмду тигіі ічін баа (тариф) кјрсјтілсін.
Кјмјк материалдарынын жана фурнитуранын наркынан
башка.
Костюмдун моделинин, татаалдыгынын, јлчјмінін жана
кездеменин тірінін окшоштугу боюнча байкоо жіргізіі керек.
Јз кездемесинен эркектердин же аялдардын шымынын
жјнјкјйлјтілгјн моделдерин тигіі.
Кјмјк материалдарынын жана фурнитуранын наркынан
башка.
Байкоо жіргізіідј шымдын моделинин, јлчјмінін жана
кездеменин тірінін окшоштугун сактоо керек.
Јз кездемесинен аялдар ічін жјнјкјй куралган кјйнјк тигіі.
1 кјйнјкті тигіі ічін баа (тариф) кјрсјтілсін.
Кјмјк материалдарынын жана фурнитуранын наркынан
башка.
Кјйнјктін моделинин, татаалдыгынын, јлчјмінін жана
кездеменин тірінін окшоштугу боюнча байкоо жіргізіі керек.
Химчистка - кадимки кир жууганда кетпеген кирди же
такты жок кылуу ічін кайсы-бир эритмени пайдалануу
менен кийимди физикалык-химиялык процесс аркылуу
тазалоо.
Кара тістіі эркектердин 1 «двойка» костюм ічін баа
(тариф) кјрсјтілсін.
"Экспресс" тейлјјдјн башка.
Эки багалегин кыскартуу, шымдын аягын иштетіі,
тасмасын тигіі.
Жабышма тасмадан башка.
Кјмјк материалдарынын наркын кошкондо, иштин бир тірі
ічін баа (тариф) кјрсјтілсін.

Кийимди тазалоо, оѕдоо жана прокатка беріі

03.1.4.0.175

Эркектердин костюмун тигіі

даана

03.1.4.0.176

Шым тигіі

даана

03.1.4.0.177

Аялдардын кјйнјгін тигіі

даана

03.1.4.0.178

Эркектердин костюмун химиялык тазалоо

даана

03.1.4.0.361

Кездеменин бардык тірінјн тигилген,
эркектердин шымын оѕдоо

иштин
бир
тірі
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МЖКК
боюнча код 1
03.2
03.2.1

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Бут кийим, оѕдоону кошкондо
Ботинка, туфли жана башка бут кийим

03.2.1.1
03.2.1.1.179

Эркектердин бут кийими
Істі накта булгаарыдан жасалган,
эркектердин кышкы јтігі, ботинкасы

03.2.1.1.180

Істі накта булгаарыдан жасалган,
эркектердин туфлиси

тігјй

03.2.1.1.181

Эркектердин жайкы туфлиси

тігјй

03.2.1.1.183

Істі булгаарыны алмаштыруучу материалдан
жасалган, чоѕ адамдар ічін кроссовка-туфли

тігјй

03.2.1.2
03.2.1.2.184

Аялдардын бут кийими
Істі накта булгаарыдан жасалган, аялдардын
кышкы јтігі

03.2.1.2.185

Жасалма булгаарыдан жасалган, аялдардын
кізгі јтігі

тігјй

тігјй

тігјй
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Јтік - бут кийимдин істі узун тірі.
Ботинка (кыска јтік) - кызыл ашык томугун жапкан бут
кийим.
Кышкы, накта же жасалма тери менен жылуулукталган.
Істі - накта булгаары. Жапыз така. Таманы - кјбіктіі
резинадан же полиуретандан. Сыдырма (ички жагынан) же
боолонмо.
Туфли - такасы бар, томукка жетпеген бут кийим.
Булгаарыдан. Классикалык, жасалгалары жок.
Боосу менен же боосу жок.
Батеги - булгаары, таманы - синтетикалык резина.
Эркектердин жайкы сандалы.
Буттун істі жагы анча-мынча жабылган. Накта
булгаарыдан (нубук) же текстилден.
Спорттук бут кийим, томукка жептейт. Істі синтетика
тордон же булгаарыдан, же болбосо текстиль менен
аралашкан материалдан. Таманы резина. Батеги текстиль.
Боолору менен.
Тизеге чейин жеткен (бийик) же чолок (кыска) јтік.
Кышкы, накта же жасалма тери менен жылуулукталган.
Істі - накта булгаары. Сыдырма (ички жагынан).
Жапыз же орто такада (4 см ашпаган) же танкеткада.
Бийик туруктуу така менен (6 см ашык), узундугу тизеге
жеткен демисезондук (жазгы-кізгі) јтік. Жасалма жана
синтетика булгаарыдан (булгаарыны алмаштыруучу
материалдан). Ички капталышы жана батеги текстиль
материалдардан. Сыдырма.

МЖКК
боюнча код 1
03.2.1.2.186

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Істі накта булгаарыдан жасалган, аялдардын
моделдіі туфлиси

Јлчјј
бирдиги
тігјй

03.2.1.2.187

Істі накта булгаарыдан жасалган, такасы
жапыз, аялдардын жабык туфлиси

тігјй

03.2.1.2.188

Аялдардын жеѕил туфлиси

тігјй

03.2.1.2.189

Улуттук бут кийим, маасы

тігјй

03.2.1.2.362

Чоѕ адамдар ічін галош

тігјй

03.2.1.2.190

Ійдјгі бут кийим, істі текстиль, чоѕ
адамдар ічін

тігјй

03.2.1.3
03.2.1.3.191

Балдардын бут кийими
Істі накта булгаарыдан жасалган, мектеп
курагындагы балдар ічін јтік

тігјй
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Бийик такасы бар (шпилька 8-10 см), накта булгаарыдан
жасалган, "лодочка" тіріндјгі туфли. Ички капталышы
жана батеги булгаарыдан.
Накта булгаарыдан жасалган, такасы жапыз жана
талпагай, жабык моделдіі туфли. Ички капталышы жана
батеги булгаарыдан. Таманы синтетика материалынан.
Кјчјдј кийип жіріічі кінімдік туфли.
Жыѕайлак бутка кийиліічі, аялдардын жайкы бут
кийиминин тірі, бутту толук жаппайт (учу же согончогу
ачык).
Істі накта же жасалма булгаарыдан, таманы - синтетика.
Таканын бийиктиги 4-6 см.
Жумшак учу жана ички катуу согончогу бар, јтік тіріндјгі
жеѕил бут кийим.
Улуттук бут кийим. Жогорку сапаттуу (хром), кара, кээде
істі жылмакай булгаарыдан жасалган, саймасы менен.
Таманын бекитіі ыкмасы боюнча - тигилген-тјшјлгјн.
Жылуулукталбаган.
Резина галошу, жылуулукталбаган.
Ички капталышы жана батеги текстилден.
Таманын желемделген, быдыры менен.
Согончогу ачык, ійдјгі тапочка (учу да ачык болушу мімкін).
Істі - текстиль, таманы - синтетика.
Жасалгалары капталган, милте, тор тигилиштери бар.
Ичи накта же жасалма териден жасалган кышкы јтік.
Істі накта булгаары. Сыдырма. Такасы: синтетикалык
резина же кјбіктіі резина.
Мектеп курагындагы балдар ічін (10-12 жаш).
Кыздар ічін јтіктін бийиктиги тизеге чейин,
балдар ічін кыскараак (кыска јтік).

МЖКК
боюнча код 1
03.2.1.3.193

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Балдардын кізгі туфлиси

Јлчјј
бирдиги
тігјй

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
10-12 жаштагы балдар ічін. Істі накта же жасалма
булгаары. Кыздар ічін такасы менен же такасыз. Жабык.
Таманы синтетикалык резина. Ички капталышы жана
батеги булгаарыдан же текстилден.
Жайкы ачык бут кийим (сандалеталар), кыздар ічін
"балерина" тіріндј болушу мімкін.
8-10 жаштагы балдар ічін. Істі жасалма булгаарыдан же
текстиль материалдан, курлары менен болушу мімкін.
Бекитмеси менен. Таманы синтетикалык резина.
Спорттук бут кийим, боолор же жабыштырмалар менен
кроссовка. 8-10 жаштагы балдар ічін. Істі синтетикалык
же жасалма булгаарыдан, текстиль менен аралашы мімкін.
Таманы резина. Ички капталышы жана батеги текстилден.
Согончогу жабык тигилген ійдјгі тапочка. Істі текстиль,
таманы синтетика. 10-12 жаштагы балдар ічін.

03.2.1.3.194

Балдардын жайкы туфлиси, сандалеталары

тігјй

03.2.1.3.195

Істі булгаарыны алмаштыруучу материалдан
жасалган, балдар ічін кроссовка-туфли

тігјй

03.2.1.3.196

Балдар ічін, істі текстилден жасалган
ійдјгі бут кийим

тігјй

03.2.1.3.197

Мектепке чейики балдар ічін, ичи
жылуулукталган ботинка, кыска ботинка

тігјй

Мектепке чейинки курактагы 3-5 жаштагы балдар ічін.
Істі булгаары, таманы синтетикалык резина.
Ичи жасалма териден же текстилден капталган.
Боолор же жабыштырмалар менен. Ботинка бийик болот,
кыска ботинка - томуктан јйдј болот.

тігјй

Эркектердин жана аялдардын бут кийимин оѕдоо. Тірдіі бут
кийимге (јтік, ботинка, туфли) ар башка материалдан
(резина, резинит, полиуретан, металл ж.б.) такага
кагылгычты алмаштыруу.
Эки кагылгычты алмаштыруу ічін тариф кјрсјтілсін.

03.2.2
03.2.2.0.198

04.
04.1
04.1.1.0.199

Бут кийим оѕдоо
Такага кагылгыч каптоо

Турак жай тейлјјлјрі, суу, электр энергиясы, газ жана отундун башка тірлјрі
Турак жай ічін ижара акысы
Коммуналдык тейлјјлјр, турак ійдін жалпы
пайдалануудагы жайларын кітіі жана оѕдоо

50

м2

Менчиктин бардык формасындагы ійлјрдін арасынан турак
ійлјрдін жалпы пайдалануудагы жайларды кітіі акысы.
Бул тейлјјлјрдін акысын толук эмес шартында тјлјгјн
жарандардын жеѕилдиктери эсепке алынбайт.

МЖКК
боюнча код 1
04.3
04.3.1
04.3.1.0.200

04.3.1.0.201

04.3.1.0.202

04.3.1.0.203

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Турак жайларды кінімдік кітіі жана оѕдоо
Турак жайларды кінімдік кітіі жана оѕдоо ічін материалдар
Кирпич
1000
Курулуш материал, тјрт бурчтуу катуу материал.
даана
Кирпичтин эки тірі бар: керамикалык (кызыл) кирпич – ар
кайсы кошулмалар менен, топурактан жасалат, кийин
бышырылат; экинчиси - силикаттык (ак) кирпич кум менен
акиташтан, ошондой эле цементтен жасалат.
Кадимкидей јлчјмдјгі, т.а. бир кабаттуу 1000 даана
керамикалык кирпич ічін баа кјрсјтілсін.
2
Дубалга чаптагыч
м
Ички дубалдар ічін жасалгалоочу материал, ал кагаз,
кездеме, флизелин жана полимер негизинде тірмјк тіріндј
чыгарылат.
Кагаз негизинде чыгарылган дубал каптагычтар т¼м¼нк³
тірл¼ргј бјлінјт: кадимки (грунтталбаган, грунтталган,
фондук жана басылган), винил (жуулуучу, нымга каршы)
жана ін јткјрбјјчі (істі тіктіі).
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
3
Жыгач материалдары
м
Жыгач араалоодон алынган материал.
Тірлјрі: тјрт кырдуу жыгач, такта; кырын иштетіі
боюнча - кесилген (бардык кырлары иштетилген) жана
кесилбеген; істін иштетіі боюнча - сірілгјн жана
сірілбјгјн.
1 м3 ічін баага келтирилсин.
Цемент
50 кг
Курулуш материал. Гидравликалык минералдык илээшкен зат,
кургап жатканда јтј катуу затка айланат, ошондой эле
бетонду жасоо ічін колдонулат. Анын бир тірі портландцемент - курулушта эѕ кјп пайдаланылат.
М 400 маркадагы цемент (цементтин бул тірі 400 кг/см2
жікті чыдайт дегенди билдирет). Боз.
50 кг ічін баага келтирилсин.
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МЖКК
боюнча код 1
04.3.1.0.204

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Майлуу боёк, эмаль

Јлчјј
бирдиги
кг

м2

04.3.1.0.205

Терезе айнектин тилкеси

04.3.1.0.4.355

Курулуш куму

50 кг

04.3.1.0.363

Шифер

10
тилке

04.3.1.0.364

Керамикалык плитка

04.3.2
04.3.2.0.365

м2

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Лак-боёк материалдар. Турмуш-тиричиликте пайдаланылат,
тышкы жана ички иштер ічін.
Кеѕири таралган тірлјрі: эмаль (алкиддик, пентафталдык)
жана майлуу боёк.
Каѕылтыр темир банкаларда.
1 кг ічін баага келтирилсин.
Терезе айнеги тилке менен чыгарылат. Турак жайлардын
терезелерине айнек салуу ічін багытталган.
Жоондугу боюнча: бир кабаттуу (2 мм), бир жарым
кабаттуу (2,5 мм), эки кабаттуу (3 мм),
калыѕдатылган (4-10 мм).
Баасы 1 чарчы метр ічін кјрсјтілсін.
Карьердик кум.
Катуу тоо кендер уралгандын натыйжасында тізілгјн, ар
тірдіі минералдардын шагыл аралашмалары, карьерлерде
ачык ыкма менен алынат.
Баасы 50 кг ічін кјрсјтілсін.
Асбест-цемент тилкеси, толкун-сымал, профилдіі, сырдалган
эмес.
Баасы 10 тилке ічін кјрсјтілсін.
20х30см јлчјмдјгі плитка, жылтырак же кіѕірт. Ички
дубалдарды каптоо ічін.
КМШ јлкјлјріндј чыгарылат.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.

Турак жайларды кінімдік кітіі жана оѕдоо ічін тейлјјлјр
Сырдоочу иштер (материалдардын наркынан
башка)

10 м2

Ички жайлардын чаѕын сіріі, тазалоо, жылмалоо жана сууэмульсия боёк же акиташ менен эки кабат сырдоо
тейлјјлјрі.
Баасы 10 чарчы метр ічін кјрсјтілсін.
Материалдардын наркынан башка.
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МЖКК
боюнча код 1
04.3.2.0.366

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Жайлардын ички дубалдарын кафель
плиткасы менен каптоо (материалдардын
жана алдын ала даярдоо иштеринин
наркынан башка)

Јлчјј
бирдиги
м2

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Ашкананын (жумуш дубалы), ваннанын тике дубалдарын
плитка менен каптоо тейлјјлјрі, кошумча жумуштары
менен.
1 чарчы метр ічін тариф кјрсјтілсін.
Алдын ала даярдоо иштеринин наркынан башка: эски
плитканы сыйруу, акиташтан же эски боёктон тазалоо,
дубалдарды штукатуркалоо.

04.4
04.4.1
04.4.1.0.206

04.5

Суу менен камсыз кылуу жана турак жайларга байланыштуу башка ар тірдіі тейлјјлјр
Суу менен камсыз кылуу
Муздак суу

бир айда
1 адам
ічін
акы

Калк тарабынан тјлјнј турган энчиліі счеттордун
(квитанциялардын) маалыматтарынын негизиндеги тариф.
Суу менен камсыз кылуу (муздак суу) жана канализация.
Бир айда 1 адам ічін тариф кјрсјтілсін.

Электр энергиясы, газ жана отундун башка тірлјрі

04.5.1
04.5.1.0.207

Электр энергиясы
Электр энергиясы

04.5.2
04.5.2.0.208

Газ
Жаратылыш газ

04.5.2.0.350

Жаратылыш газ

1 кВт
саат
бир айда
1 адам
ічін
акы

м3
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Калкка берилген электр энергиясы ічін бирдиктіі тариф.
1 кВт саат ічін тариф кјрсјтілсін.
Магистралдуу жаратылыш газы, бјліштіріічі тійіндјр
боюнча квартираларга ташылат.
Ійлјрдј жана квартираларда жашаган бир адам ічін айлык
тариф орточо эсеп менен кјрсјтілсін:
1) счетчиги жок; газ плита менен, бирок ысык суусу жок;
2) счетчиги жок: газ плита жана ысык суу менен;
3) газ колонкасы менен.
Бир адам ічін айлык тариф орточо эсеп менен кјрсјтілсін.
Магистралдуу жаратылыш газы, бјліштіріічі тійіндјр
боюнча квартираларга ташылат.
Жаратылыш газынын 1 м3 ічін, т.а. счетчик боюнча тариф
кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
04.5.2.0.209

04.5.4
04.5.4.0.210

04.5.4.0.211

04.5.5
04.5.5.0.212

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Суюлтулган газ

Катуу отун
Кјмір

м3

Жылуулук энергия
Ысык суу

Жылытуу (кјмір, газ)

04.5.5.0.213

Борбордук жылытуу

05.1

т

Жыгач отун

04.5.5.0.213

05.

Јлчјј
бирдиги
кг

бир айда
1 адам
ічін
акы

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Басым аркылуу алынган жеѕил углеводороддордун
аралашмасы. Баллон менен ташылат жана сакталат.
Тамак-ашты даярдоо, суу кайнатуу ічін колдонулат.
1 кг ічін баага келтирилсин. Ташуу наркынан башка.
Таш кјмір. Калк тарабынан жылуулук ічін пайдаланылат.
1 тонна ічін баасы кјрсјтілсін.
Ташуу наркынан башка.
Меште, каминде, очокто кійгізіі ічін колдонулган жыгач.
Бактардын ар башка тірлјрінјн, ар кайсы јлчјмдјгі жыгач.
1 м3 ічін баага келтирилсин.

Калк тарабынан тјлјнј турган энчиліі счеттордун
(квитанциялардын) маалыматтарынын негизиндеги тариф.
Ыѕгайлуулуктары бар ійлјрді, бардык ыѕгайлуулуктары
менен квартираларды ТЭЦ жана отканалар тарабынан ысык
суу менен камсыз кылуу.
Бир айда 1 адам ічін тариф кјрсјтілсін.
жалпы Жер-жерлердеги отканалардан берилген жылуулук энергия.
аянттын Белгиленген нормалардын чегинде.
Отундун кайсы тірі пайдалангандыгына карабастан.
1 м2
Жалпы аянттын айына 1 м2 ічін тариф кјрсјтілсін.
1 Гкал Калк тарабынан тјлјнј турган энчиліі счеттордун
(квитанциялардын) маалыматтарынын негизиндеги
ыѕгайлуулуктары бар ійлјрдј борбордук жылытуу ічін
(ТЭЦтен) тариф.
1 Гкал ічін тариф кјрсјтілсін.

Турмуш-тиричилик буюмдар, тиричилик техника
Эмерек жана пол каптагычтар
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МЖКК
боюнча код 1
05.1.1
05.1.1.0.214

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Эмерек жана турмуш-тиричилик буюмдар
Жумшак олтургучу бар стул

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

даана

Бир адам олтурууга багытталган, буту жана аркасы бар
эмерек. Олтургучу жана аркасы декоративдик гобелен
кездемелер менен тјшјлгјн же олтургучу гана тјшјлгјн, ал
эми аркасы жыгачы менен. Чыканактар ічін таянычы жок.
Бир-бирден сатылат.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Аркасы жок стулдары (табуреткалары) менен, тартмалары
жок ашканалык істјл. Жыгачтан жасалган, істі
(столешницасы) жасалма пленка менен капталган.
Істјлдін јлчјмі болжол менен 75 x 130 x 85 см.
Баасы бир істјлдјн жана 4 табуреткадан турган
1 комплект ічін кјрсјтілсін.
Горизонталдуу істі жагынан (столешница) жана таянуучу
негизинен турган эмерек.
Жайылбайт; рама, столешница, жыгачтан жасалган буту.
Істі жылмаланган же жылмаланбаган.
Четтери профилденген эмес жана декор салынган эмес.
Јлчјмі болжол менен 80 x 190 x 90 см.
Буюмдарды сактоо ічін арналган жабык эмерек.
Шкафтын ичинде туурасынан жыгач (кийим ичгич), кийим
салуучу полкалар жана тартмалар менен чоѕ бјлім бар.
Эшиктин орнотулушу боюнча – илгичке илиген ачылма эшик;
2 же 3 каалгасы бар эшик.
Ламинирленген ДСПдан.
Астындагы кізгідјн башка.
Уктоо ічін арналган эмерек. Бир кишилик керебет,
жыгачтан жасалган, матрасы бар (каптагыч менен).
Баш жагы прессшпондон (ДСП) жасалма каптагычтар
менен, жјнјкјй панель. Буттары менен.

05.1.1.0.215

Стулдары менен ашканалык жумушчу істјл

комплект

05.1.1.0.216

Тамактануу ічін істјл

даана

05.1.1.0.217

Кјйнјктјр жана шейшептер ічін шкаф

даана

05.1.1.0.218

Керебет

даана
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МЖКК
боюнча код 1
05.1.1.0.219

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Баланын керебети

Јлчјј
бирдиги
даана

05.1.1.0.220

Жумшак эмерек тобу

комплект

05.1.1.0.221

Корпустук эмерек тобу

комплект

05.1.1.0.222

Люстра

даана

05.1.2
05.1.2.0.223

Пол ічін килем жана каптагычтар
Жіндјн, жарым-жартылай жіндјн килем

м2

05.1.2.0.224

Синтетикалык палас

м2

05.1.2.0.225

Килем дорожкасы

м2
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Баланын керебети: 1) жыгач керебети – 4 тараптан теѕ
жыгач рейкалары, бир тараптан бийиктигин теске салса
болот, матрасы жок.
2) металл каркасы менен, матрас менен тјшјлгјн же ичинде
люлькасы бекитилген.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
2-3 буюмдан турган комплект: диван жана эки кресло,
диван-керебет жана эки кресло, бурчтук диван жана бир
кресло жана башка айкалышмалар. Таянуучу негизи: жыгач
жана ДСП (прессшпон). Ар кайсы тістіі декоративдик
гобелен кездеме же тіктіі кездеме менен тјшјлгјн.
Баасы 1 комплект (топ) ічін кјрсјтілсін.
Модулдук эмерек, эмеректин айрым буюмдары бир стилде
жана тістіі гаммада жасалган. 3-5 буюмдан турат:
кјйнјктјр жана шейшептер, идиш ічін шкаф, китеп шкафы,
секретер. Асты ДСП, МДФ, ламинирленген ДСП, негизги
жыгачтын катуу сортторунан жасалган.
Баасы 1 комплект (эмерек тобу) ічін кјрсјтілсін.
Жабык жайларды жарыктандыруу ічін багытталган илгизме
шып чырак. Люстранын негизи металлдан жасалат,
айнектен жасалган 3 плафону бар.
Аралашма (жін жана синтетика) материалдан жасалган
жана машина менен токулган килем. Јлчјмі 2 х 3 м.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
Синтетика материалдан жасалган жана машина менен
токулган палас. Јлчјмі 2 х 3 м.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
Машина менен токулган килем дорожкасы, кесилген тігі
менен. Синтетика материалдан жасалган жана негизи
синтетикалык джут же фетр.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.

МЖКК
боюнча код 1
05.1.2.0.226

05.2
05.2.0.0.227

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Линолеум

Јлчјј
бирдиги
м2

Турмуш-тиричилик текстиль буюмдары
Жаздык

даана

05.2.0.0.228

Шырылган жууркан

м2

05.2.0.0.229

Пахта кездемеден тигилген шейшеп

м2

05.2.0.0.230

Пахта кездемеден тигилген жууркан шейшеп

м2

05.2.0.0.231

Дасторкон

м2

05.2.0.0.232

Тюль, гардина болотнайы

м2

05.2.0.0.367

Мончо сілгісі (јлчјмі 80 х 160)

даана
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Пол каптоо ічін полимердик оролмо материал.
Текстиль негизинде.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
Тыбыт, куштун жіні, синтепон же башка жумшак
материал менен толтурулган, бардык тараптан тигилген
мешок тіріндјгі шейшептердин буюму.
Стандарттык јлчјм 70 х 70 см же европалык стандарт
50 х 70 см (тјрт бурчтуу форма).
1 даана ічін тариф кјрсјтілсін.
Денени жабуу ічін шейшептердин буюму.
Вата, тыбыт, жін, синтепон менен толтурулган, істі
пахта кездемеден тигилген жууркан. 1,5 кишилик.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
Тјшјкті жабуу ічін тјрт бурчтуу формадагы кездеме.
1,5 кишилик, јлчјмі 145 x 215 см. Пахта кездемеден,
сатинден, чыттан.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
1,5 кишилик, јлчјмі 145 x 215 см. Пахта кездемеден,
сатинден, чыттан.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
Істјлді жабуучу атайын текстиль буюм. Пахта кездемеден.
Јлчјмі 220 х 160 см.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
Жеѕил, тунук, тор же сайма кездемеден (пахта кездеме,
жарым-жартылай жибек, органза ж.б.) терезе пардасы.
Болотнайдын бийиктиги 280 см.
1 чарчы метр ічін баага келтирилсин.
Мончо сілгісі (100% пахта). Текши боёлгон, саймасы жок.
Јлчјмі болжол менен 80 х 160 см.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
05.3

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Жылуулук јткјрбјјчі камерада муздак температураны
сактаган жабдуу.
Полго коюлуучу, эки камералуу (муздаткыч жана тоѕдургуч
камера).
Муздаткыч камеранын иштеши автоматтык тірдј
токтотулат, тоѕдургуч камера кол менен токтотулат.
Текстиль буюмдарды жуу ічін жабдуу.
Автоматтык. 5 килограммга чейин кирди істінјн же
капталынан салуу.
Жігіртіінін максималдуу саны бир мінјттј 1000 жігіртіі.
Программаларды электрондук же кол менен тандоо.
Јндіріічілјр ар башка.
Кургак тазалоо ічін, чаѕ чогулткуч менен.
Сордуруучу металл тітігі, комплектте кошумча жабдуулар
бар, эки башка орнотулуучу щетка (пол/килем) жана ичке
кошумча жабдуу.
Тигіі ыкма аркылуу материалдарды бириктиріі же
жасалгалоо ічін техникалык жабдуу.
Электр механикалык машина, тигіі тездиги педалга басуу
жолу менен же "старт/стоп" кнопка аркылуу же болбосо
регулятор менен теске салынат. Кутусу менен.

Турмуш-тиричилик приборлор

05.3.1
05.3.1.1.233

Ири турмуш-тиричилик приборлор
Эки камералуу муздаткыч

даана

05.3.1.2.234

Автоматтык кир жуугуч машина

даана

05.3.1.3.235

Чаѕ соргуч

даана

05.3.1.3.236

Кутуда салынган, кјтјріп жіріічі кийим
тигіічі машина

даана

05.3.1.3.237

Турмуш-тиричилик газ плита

даана
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Јндіріштік тигіі машиналардан башка.
Жаратылыш газда иштеген, 4 конфоркасы бар ашканалык
плита. Духовка.
Істі эмаль; механикалык башкаруу.
Јлчјмі (Бийиктиги х Туурасы х Кеѕи): 85 х 50 х 60 см.
КМШ јлкјлјріндј чыгарылат.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
05.3.1.3.368

05.3.2
05.3.2.0.238

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Турмуш-тиричилик электр плита

Турмуш-тиричилик чакан электр приборлор
Жылуулукту теске салгычы жана буу менен
нымдалгычы бар электр ітігі

05.3.2.0.239

Электр чайнеги

05.3.3.0.240

Бардык маркадагы муздаткычтарды оѕдотуу

05.4
05.4.0.0.241

Јлчјј
бирдиги
даана

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
4 чоюн конфоркасы бар электр плита. Істі эмаль;
механикалык башкаруу: Духовка: электрлик, электр гриль,
жарыгы менен. Идиш сактоо ічін тартма (астында).
Јлчјмі (Бийиктиги х Туурасы х Кеѕи): 85 х 50 х 60 см.
КМШ јлкјлјріндј чыгарылат.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

даана

Кийимдин бігіштјрін жана бырыштарын тізјтіі ічін
турмуш-тиричилик техника. Ысыгын теске салса болот, суу
чачкыч менен кездемени нымдоо функциясы бар.
Таманы: жылмакай алюминий.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
даана
Электр энергиясы менен иштеген, сууну кайнатуу ічін
прибор.
Корпус: пластик же болот. Автоматтык јчіргічі менен.
Кјлјмі 1,5-1,7 л.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
иштин Ійдј кјрсјтіліічі тейлјј, устаны чакыргандыгы ічін акы
бир тірі кошулат. Муздаткыч агрегатын, термостатын,
терморегуляторун, кургаткычтын эшигин алып салуу, оѕдоо
жана алмаштыруу, кыймылдаткычты алмаштыруу ж.б.
Тетиктердин наркы эсепке алынбайт.
Иштин (тейлјјнін) бир тірінін наркы кјрсјтілсін.

Айнек буюмдары, ашканалык приборлор жана ійдін ичиндеги нерселер
Тарелка
даана
Ашканалык идиштин тірі, кјбінчј тегерек формада, тамакашты істјлгј коюу ічін. Керамикадан жасалат.
Пайдалануу боюнча: ашканалык тереѕ, же сорпо ічін тереѕ;
ысык «экинчи» тамак-аш жана закуска ічін ашканалык
чакан тарелка; пирожки ічін чакан тарелка; десерт ічін
тарелка.
Бир-бирден сатылат. Диаметр 18-20 см.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
05.4.0.0.242

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Чыны

Јлчјј
бирдиги
даана

05.4.0.0.243

Кант салгыч

даана

05.4.0.0.244

Дат баспаган болоттон жасалган ашканалык
приборлор

05.4.0.0.245

Тунуке кастрюл

05.4.0.0.246

Сковородка

даана

05.4.0.0.247

Казан

даана

05.4.0.0.248

Жјнјкјй айнектен жасалган ваза

даана

вилка,
кашык,
бычак
комплекти
даана
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Анча чоѕ эмес идиш, кармагычы жок чашка, жарым тоголок
же кыскартылган конус формада.
Керамикадан, жјнјкјй сірјті менен.
Бир-бирден сатылат.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Керамикадан же айнектен жасалат. Кармагычы бар же
жок. Капкагы менен.
Бир-бирден сатылат.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Ашканалык приборлор: кашык, вилка, бычак – жылмакай
хром болоттон (никелсиз).
Бир-бирден же набор менен сатылат.
Вилка, кашык, бычактан турган 1 комплект ічін баага
келтирилсин.
Ачык отто же меште бышыруу ыкмасы аркылуу тамакашты даярдоо ічін идиш, кармагычтары жана капкагы бар.
Тунуке. Кјлјмі болжол менен 3 л.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Тамакты кууруу ічін жабдуу, тегерек формада.
Кармагычтарсыз болушу мімкін, бир кармагычы же эки
кармагычы болушу мімкін. Чоюндан, алюминийден, дат
баспаган болоттон же ар кайсы эмаль, тефлон менен
капталган болоттон жасалат. Капкагы жок.
Диаметр болжол менен 26 см.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Тамак-ашты даярдоо ічін жарым-жартылай тегерек тібі
менен чоюн кастрюль (же тібі бир аз тіз). Же жезден
жасалышы мімкін. Кјлјмі болжол менен 6 л.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Айнектен жасалган кооз формадагы идиш.
Істјлгј коюлуучу, гіл ічін. Эѕ жјнјкјй моделдіі.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
05.4.0.0.369

05.4.0.0.249

05.5
05.5.2
05.5.2.0.250

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Жјнјкјй айнектен жасалган фужер

Јлчјј
бирдиги
даана

Пластиктен жасалган чака

даана

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Суу, шире, виски ічін жјнјкјй айнектен жасалган бокал:
сыйымдуулугу болжол менен 200-250 мл.
Цилиндр формада (буту жок).
6 даана набор менен сатылат.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Суюк жана кікім материалдарды сактоо жана ташуу ічін
идиш. Пластиктен, капкагы жок, кармагычы пластик.
Кјлјмі болжол менен 10 л.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

Турмуш-тиричиликте жана бакчачылыкта колдонулган аспаптар жана техника
Майда аспаптар жана ар тірдіі жабдуулар
Кол аспаптар жана бакчачылык шаймандар

даана

05.5.2.0.251

Электр лампочка

даана

05.5.2.0.252

Электр батарейка

даана

Кол аспаптар: тіз же чарчы бурагыч (кармагычы резина,
пластик менен капталган), балка, балта.
Бакчачылык аспаптар: кірјк, тырмоо (болжол менен 12
тиши бар), секатор (чырпыктарды кесіі ічін кайчы,
кармагычы пластик менен капталган).
Жыгачка бекитилет.
Катуу болоттон жасалат.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Жарыктын электр булагы, жалпы багыттагы ысыткыч
лампа. 60-100 Вт.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Кічтјніі элементи, ар тірдіі жабдууларды автономдук
кічјтіі ічін электр энергиясынын булагы.
Алгачкы, гальваникалык элементтер (кайра заряд берилбейт)
- цилиндр формасындагы батарейкалар (пальчиковый).
Аккумуляторлордон башка.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

05.6

Турмуш-тиричиликте колдонулган товарлар жана тейлјјлјр
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МЖКК
боюнча код 1
05.6.1
05.6.1.0.253

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
Јлчјј
товардын жана тейлјјнін аталышы
бирдиги
Кыска мјјнјттік колдонуудагы турмуш-тиричилик товарлар
Кир самын
250 гр.

05.6.1.0.254

Жуугуч порошок

100 гр.

05.6.1.0.370

Кікім тіріндјгі тазалоочу каражаттар

100 гр.

05.6.1.0.371

Ширеѕке

06.
06.1
06.1.1
06.1.1.0.255

1
коробка

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Майлуу кычкылтектер 72 пайыздан ашпаган жана кјп
кјлјмдјгі щелочь менен самындын сорту.
Турмуш-тиричилик химия каражаты, жуугуч каражат.
Катуу, бјлік-бјлік менен.
250 гр. ічін баага келтирилсин.
Кікім тіріндјгі синтетикалык жуугуч каражат, кир жуу
ічін багытталган, турмуш-тиричилик химия каражаты.
Кол менен жана жуугуч машина-автоматтарда кир жуу
ічін.
100 гр. ічін баага келтирилсин.
Ванна, раковина, ашканалык эмеректерди тазалоо ічін
абразивдіі тазалоочу порошок. Маркалар: Comet, GALA,
BARF, Bingo.
Болжол менен 500 граммдык пластик кутучада сатылат
100 гр. ічін баага келтирилсин.
Болжол менен 40-60 жыгач ширеѕкени камтыган бир
кичинекей коробок.
Ичи тартма секция менен коробок.
Баасы 1 коробка ічін кјрсјтілсін.

Саламатыкты сактоо
Дары-дармектер, дарылоо жабдуулары
Фармацевтика продукциясы
Ампициллина тригидрат

24
Ар тірдіі жугуштуу оорулар, дем алуу органдары, сийдиктаблетка зара жолдору, боор жана ичеги-карын ооруларын дарылоо ічін
колдонулган жарым синтетикалык антибиотик. Активдіі
зат - Ампициллин. Сатуу аталыштары: Ампициллин,
Ампициллина тригидрат.
Баасы 24 таблетка ічін кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
06.1.1.0.256

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Феноксиметилпенициллин

06.1.1.0.257

Минералсыз поливитаминдер

06.1.1.0.372

Нитроглицерин

06.1.1.0.373

Валидол

Јлчјј
Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
бирдиги
10
Пенициллин тобунан табигый антибиотик. Бактериялардын
таблетка бјлініі процессин басаѕдатуу жолу менен бактерияларга
каршы таасир тийгизет, ушундан улам бактериялар
жоголот. Жугуштуу ооруларды дарылоо ічін.
Баасы 10 таблетка ічін кјрсјтілсін.
таѕгак Бир кјлјмдј эки же андан кјп витамин камтыган жана бир
жолку ичіігј эсептелген (таблетка, капсула ж.б.)
медициналык препараттар.
Органикалык эмес заттарды - микроэлементтерди,
минералдарды камтыбаган.
Гексавит, Пиковит форте, Ундевит ж.б.
Баасы (сырты капталган 100 жана 50 драже, таблеткадан
турган) 1 таѕгак ічін кјрсјтілсін
20
Сатуу аталыштары: Нитроглицерин. Эл аралык
таблетка аталыштары: Нитроглицерин (Nitroglycerin). Топтун
тийиштіілігі: Вазодилатиялык каражат, нитрат. Чыгаруу
формасы: таблетка (тилдин астына салуучу), 0,5 мг.
Пайдалануу себеби: жірјктін ишемия оорусу - јткір
инфаркт миокарда; туруксуз жана инфаркттан кийинки
стенокардия; јпкјнін шишиги, стенокардия.
Баасы 20 таблетка ічін кјрсјтілсін.
20
Кан тамырларын кеѕейтіі таасири менен рефлексиялык
таблетка препарат. Сатуу аталыштары: Валидол. Эл аралык
аталыштары: Ментил изовалераттагы ментолдун эритмеси
(Menthol solution in menthyl isovalerate). Топтун тийиштіілігі:
Рефлексиялык таасири менен коронародилатираштырылган
каражат. Чыгаруу формасы: таблетка, 60 мг.
Пайдалануу себеби: кардиалгия, стенокардия, «баш чайкалуу»
синдрому, истерия, невроз.
Баасы 20 таблетка ічін кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
06.1.1.0.374

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Корвалол, тамчылар

Јлчјј
бирдиги
25 мл

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Јсімдіктјрдјн алынган седативдик (тынчытуучу жана кан
тамырларын кеѕейтіі таасири менен) каражат, аралашма
препарат. Чыгаруу формасы: ичіічі тамчылар, флакондо
чыгарылат. Пайдалануу себеби: жірјк-тамыр системасынын
функционалдык бузулуулары, јзгјчј кыжырлануу, уйкунун
бузуулушу, тахикардия менен коштолгон невроз јѕдіі абал.
Баасы 25 мл ічін кјрсјтілсін.

06.1.1.0.375

Раунатин

20
Сатуу аталыштары: Раунатин. Эл аралык аталыштары:
таблетка Раувольфия алкалоиддери (Rauwolfia alkaloids). Топтун
тийиштіілігі: Гипотензивдик аралашма каражат. Чыгаруу
формасы: сырты капталган таблетка. Пайдалануу себеби:
артериалдык гипертензия (жеѕил жана орто даражалуу).
Баасы 20 таблетка ічін кјрсјтілсін.

06.1.1.0.259

Ацетилсалицил кычкылтеги (Аспирин)

10
Анальгетикалык (оорутпоо), дененин ысыганын басаѕдатуучу,
таблетка сезгеніігј каршы таасир эткен дарылоо каражат.
Активдіі зат - Ацетилсалицил кычкылтеги. Сатуу
аталыштары: Ацетилсалицил кычкылтеги.
Баасы 10 таблетка ічін кјрсјтілсін.

06.1.1.0.260

Парацетамол

10
Дененин ысыганын басаѕдатуучу жана оорутпоо таасири бар
таблетка дарылоо каражат.
Анальгетик, сезгеніігј каршы чакан таасирге ээ.
Баасы 10 таблетка ічін кјрсјтілсін.

06.1.1.0.261

Метамизол натрий (Анальгин)

10
Антипирин тобуна кирген дарылоо каражат, оорутпоо жана
таблетка дененин ысыганын басаѕдатуучу таасирге ээ.
Активдіі зат - Метамизол натрия. Сатуу аталыштары:
Анальгин, Метамизол натрия.
Баасы 10 таблетка ічін кјрсјтілсін.

06.1.1.0.262

Вишневскийдин майы (Вишневский боюнча
бальзам линименти)
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25 гр.

Јзінј гана мінјздіі кічтіі жыты бар, антисептикалык
таасири менен мазь. Сырткы пайдалануу ічін.
Эл аралык аталыш: Трибромфенолят висмута + деготь.
Баасы 25 гр. ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
06.1.2
06.1.2.0.263

06.1.2.0.264

06.1.3
06.1.3.0.265

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Медициналык багыттагы башка продукция
Медициналык лейкопластырь (бир тоголок)

Гигроскопиялык кебез

Дарылоо жабдуулар жана аппараттар
Кјз айнектер ічін айнек линзалары

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

таѕгак

Териге жабышуу жјндјмдіілігі бар чоюлма масса тіріндјгі
дарылоонун тірі. Жабышкан тасма тіріндјгі бир тоголок,
дарылоо заттары жок, оролмолорду бекитіі ж.б. максаттар
ічін колдонулат. Таѕгакталган.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

200 гр.

Пахтадан жасалган тазаланган же тазаланбаган
гигроскопиялык ак кебез. Пластик пакетте.
Баасы 200 гр. ічін кјрсјтілсін.

2 линза

Кјз айнектер ічін айнек линзалары.
Фокус: бир фокалдуу. Материал: кадимки минерал. Сфералык
оптикалык кіч: -2 дптр. Чагылыштыруу кјрсјткічі
(рефракциялоо индекси) ne: 1,5.
Оправадан, линзалардын капталышынан жана
тонировкасынан башка.
Монтажды кошкондо, эки линзанын баасы кјрсјтілсін.

06.2
06.2.1.0.266

Амбулатордук тейлјјлјр
Терапевт-дарыгердин алгачкы кабыл алуусу

бир
барып
келіі

Менчик медициналык борбордун тейлјјлјрі.
Стандарттуу кароо, кеѕеш беріі жана бейтаптын абалына
диагноз коюу (сасык тумоо/вирустук оору), дары жазып
беріі.
Ійгј баруудан, шашылыш жардам беріідјн башка.
1 барып келіі ічін тариф кјрсјтілсін.

06.2.2.0.376

Стоматолог тарабынан бейтапты алгачкы
кароо

бир
барып
келіі
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Менчик стоматологиялык клиника.
Эрезеге жеткен бейтапты кароо жана кеѕеш беріі
тейлјјлјрі.
1 барып келіі ічін тариф кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
06.2.2.0.377

06.2.2.0.268

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Чектелген оорутпоо менен тиш жулдуруу

Јлчјј
бирдиги
жулдуруу

Кариести дарылоо

пломба

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Чектелген анестезияны кошкондо (оорутпоо укол),
татаалданууларсыз, рентгени жок, эрезеге жеткен
бейтаптын бир тамырлуу тишин менчик стоматологиялык
клиникада жулдуруу.
1 жулдуруу ічін баа кјрсјтілсін.
Менчик стоматологиялык клиника. Чектелген анестезия
кылбастан (оорутпоо укол жасабастан) кариести иштеп
чыгуу, пломба салуу тейлјјлјрі. Пломба композиттик
материалдардан турат.
Иштердин шашылыш аткарылышы, рентген, дарылоо эсепке
алынбайт.
1 пломба коюлганы ічін тариф кјрсјтілсін.

06.2.2.0.378

Бјйрјкті жана бјйрјктін істіндјгі
органдарды ультра індіі изилдјј

изилдјј

Бјйрјкті ультра індіі изилдјјдј (УІИ): бјйрјктін
жайгашуусуна, формасына, четтерине, јлчјмінј,
паренхиманын структурасына, чогултуучу органдардын
абалына, кошумча шишиктердин бар болушуна баа берилет;
бјйрјктін істіндјгі органдарды изилдјјдј: бјйрјктін
істіндјгі органдардын гиперплазиясы, сезгеніі јзгјріілјр,
гематомалар, кисталар, шишиктер аныкталат.
Диагноз коюучу (жеке менчик) борбордо бир изилдјј ічін
(натыйжаларга диагноз коюуну кошкондо) баа кјрсјтілсін.

06.2.2.0.379

Кандын жалпы анализи

анализ
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Менчик лабораторияда канды анализге алуу жана анын
натыйжаларынын негизинде диагноз коюу.
Кандын жалпы анализи: лейкоциттердин, эритроциттердин
саны, кандын группасы, РОЭ (эритроциттердин тібінј
тартуу ылдамдыгы), гемоглобин, мочевина, креатин, кандагы
кант, липиддер, холестерин. Анализ шашылыш эмес.
1 анализдин наркы кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
07.
07.1

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Транспорт
Автотранспортту сатып алуу

07.1.1
07.1.1.0.269

Автомобиль
Жаѕы жеѕил автомобиль

даана

Жабык кузову менен: седан, купе, хэтчбек, универсал.
Јткјріічілјрдін механикалык коробкасы менен базалык
модель.
Кыймылдаткычтын тірі боюнча: бензиндик, дизелдик.
Импорттук јндіріштін автомобилдери: "Nissan", "Toyota",
"Ford", "Mercedes", "Audi", "Hyundai" ж.б. КМШ јлкјлјрінін
автомобилдери: "ВАЗ", "Нива", "ГАЗ" јѕдіі.
Фирмалык автосалондордо же телефон боюнча заказ менен.

07.1.3
07.1.3.0.270

Велосипед
Чоѕ адамдар ічін жол велосипеди

даана

Бут педали аркылуу адамдын кічі менен кыймылга
келтиріічі транспорттук каражат.
Шаардык (жаратылышта активдіі эс алуу, шаар ичинде
кыймылдоо ічін багытталган), шоссейдик (алыска тез жетіі
ічін багытталган адистештирилген велосипед, кармагычы
ийри) жана тоолуу велосипед (јйдј-ылдый жерлерде
жіріічі).
Балдардын эки же іч дјѕгјлјгі бар велосипедден башка.
Баасы 1 даана (бир велосипед) ічін кјрсјтілсін.

07.2
07.2.1
07.2.1.0.271

Жеке транспорттук каражаттарды пайдалануу
Жеке транспорттук каражаттардын запастык тетиктери жана шаймандары
Жеѕил автомобиль ічін дјѕгјлјк
даана
Дјѕгјлјктін тегерегинде жайгашкан резинадан жасалган
кабык. Жайкы жана кышкы (ийнелери бар) дјѕгјлјк.
Камерадан, монтаждан, балансировкадан башка.
Баасы 1 дјѕгјлјк ічін кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
07.2.2
07.2.2.0.1.272

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Кійіічі-майлоочу материалдар
А-95 маркадагы автомобиль бензини

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

л

Тірі: Super же Eurosuper, этилдештирилген эмес, октан
числосу 95 же ага жакын. Май куюучу бекеттерде сатылат.
Баасы 1 литр ічін кјрсјтілсін.
Этилдештирилген эмес, октан числосу 93 же ага жакын.
Май куюучу бекеттерде сатылат.
Баасы 1 литр ічін кјрсјтілсін.
Этилдештирилген эмес, октан числосу 80. Май куюучу
бекеттерде сатылат. Баасы 1 литр ічін кјрсјтілсін.

07.2.2.0.273

А-92 маркадагы автомобиль бензини

л

07.2.2.0.274

А-80 маркадагы автомобиль бензини

л

07.2.2.0.275

Дизель майы

л

07.2.3
07.2.3.0.380

07.2.3.0.381

Дизелдик кыймылдаткычта отун катары пайдаланылган
суюк продукт. Жайкы жана кышкы дизель майына бјлінјт.
Май куюучу бекеттерде сатылат.
Баасы 1 литр ічін кјрсјтілсін.

Жеке транспорт каражаттарын техникалык тейлјј жана оѕдоо
Инжекторду (форсунканы) жууп тазалоо

иштин Фирмалык эмес сервис-борбордо тазалоонун суюктук
бир тірі (химиялык) принцибиндей эле, ультра індіі ыкмасы менен
форсункаларды тазалоо жана текшеріі ічін жабдууну
пайдалануу аркылуу инжекторду жууп тазалоо.
60000 км пробег бар автомобилдер (AUDI, VW, TOYOTA,
MAZDA).
Материалдардын баасын кошкондо, баасы иштин бир тірі
ічін кјрсјтілсін.
иштин Газды бјліштіріічі механизмдин кайыш боосун алмаштыруу
бир тірі (фирмалык эмес сервис-борбордо).
Автомобилдер: AUDI, VW Golf - 2003-ж. чыгарылган.
Материалдардын баасын кошкондо, баасы иштин бир тірі
ічін кјрсјтілсін.
Тартуучу роликтерди жана суу сордургучту (помпаны)
алмаштыруунун наркы киргизилбейт.

ГБМ (газды бјліштіріічі механизмдин)
кайыш боосун алмаштыруу
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МЖКК
боюнча код 1
07.3
07.3.1
07.3.1.0.277

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Транспорттук тейлјјлјр
Темир жол жіргінчі транспорту
Жергиликтіі жана шаар тегерегиндеги
каттам боюнча поездде жол жіріі

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

жолдун
100 км
эсептегенде

Темир жол менен жол жіріі, билет бир тарапка,
республиканын ичинде. Чоѕ адамдар ічін. Байкоо жіргізіліп
жаткан шаардан жјнјгјндј (Бишкек-Кайынды, БишкекТокмок, Токмок-Балыкчы).
Баасы жолдун 100 км ічін кјрсјтілсін.
Темир жол менен жол жіріі, билет бир тарапка, коѕшу
КМШ јлкјлјрінј. Чоѕ адамдар ічін. Байкоо жіргізіліп
жаткан шаардан жјнјгјндј (Бишкек-Алмата, болжол менен
580 км).
Купе, шейшептердин наркы эсепке алынат.
Баасы жолдун 500 км ічін кјрсјтілсін.
Темир жол менен жол жіріі, билет бир тарапка, алыскы
каттам. Чоѕ адамдар ічін. Байкоо жіргізіліп жаткан
шаардан жјнјгјндј (Бишкек-Москва, болжол менен 3775 км).
Купе, шейшептердин наркы эсепке алынат.
Баасы жолдун 1000 км ічін кјрсјтілсін.

07.3.1.0.278

Жакынкы каттам боюнча поезддин купе
вагонунда жол жіріі

жолдун
500 км
эсептегенде

07.3.1.0.279

Алыскы каттам боюнча поезддин купе
вагонунда жол жіріі

жолдун
1000 км
эсептегенде

07.3.2
07.3.2.0.382

Автомобиль жолдорунун жіргінчі транспорту
Шаардык муниципалдык автобус менен жол
жіріі

жол
жіріі

Жеѕилдиктери жок, негизги тариф боюнча, шаардык
автобуста бир жол жіріінін наркы кјрсјтілсін.

07.3.2.0.383

Маршруттук такси менен жол жіріі

жол
жіріі

Кіндіз, шаардын ичинде маршруттук такси (микроавтобус)
менен бир тарапка бир жол жіріінін наркы кјрсјтілсін.

07.3.2.0.384

Троллейбус менен жол жіріі

жол
жіріі

Жеѕилдиктери жок, негизги тариф боюнча, шаардык
троллейбуста бир тарапка бир жол жіріінін наркы
кјрсјтілсін.

07.3.2.0.281

Такси менен жол жіріі

жолдун
5 км
эсептегенде
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Байкоо жіргізіліп жаткан шаардын ичинде такси менен
жол жіріі (аэропортко жол жіріідјн башка).
Жумушчу кіндјрдјгі кіндізгі тариф.
Тариф жолдун 5 км ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
07.3.2.0.282

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Республиканын ичинде шаар аралык
автобуста 35 км жол жіріі

Јлчјј
бирдиги
жолдун
35 км
эсептегенде

07.3.2.0.283

Республиканын ичинде шаар аралык
автобуста 100 км жол жіріі

жолдун
100 км
эсептегенде

07.3.2.0.344

Жакынкы чет јлкјлјргј автобус менен жол
жіріі (эл аралык каттам)

бир
жолку
билет

07.3.2.0.345

Алыскы чет јлкјлјргј автобус менен жол
жіріі (эл аралык каттам)

бир
жолку
билет

07.3.3
07.3.3.0.284

Аба жіргінчі транспорту
Ички рейстеги самолеттун экономикалык
класстагы салонунда учуу

07.3.3.0.285

жолдун
300 км
эсептегенде
жолдун
1000 км
эсептегенде

Эл аралык рейстеги самолеттун
экономикалык класстагы салонунда
жакынкы чет јлкјлјргј учуу
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Республиканын ичинде жол жіріі - шаар тегерегинде же
шаар аралык каттам.
Билет айдоочудан же станцияда сатылып алынат. Чоѕ
адамдар ічін, жумушчу кіндјрі.
Байкоо жіргізіліп жаткан шаардан кетіі.
Баасы жолдун 35 км ічін кјрсјтілсін (билет бир тарапка).
Республиканын ичинде жол жіріі - шаар тегерегинде же
шаар аралык каттам.
Билет айдоочудан же станцияда сатылып алынат.
Чоѕ адамдар ічін, жумушчу кіндјрі.
Байкоо жіргізіліп жаткан шаардан кетіі.
Баасы жолдун 100 км ічін кјрсјтілсін (билет бир тарапка).
КМШ јлкјлјрінј (Казакстан, Јзбекстан) автобус же
микроавтобус менен жол жіріі - эл аралык каттам.
Билет айдоочудан же станцияда сатылып алынат. Чоѕ
адамдар ічін, жумушчу кіндјрі.
Байкоо жіргізіліп жаткан шаардан кетіі.
Бир тарапка 1 билеттин наркы кјрсјтілсін.
Алыскы чет јлкјлјргј автобус менен жол жіріі - эл аралык
каттам. Чоѕ адамдар ічін, жумушчу кіндјрі.
Байкоо жіргізіліп жаткан шаардан кетіі.
Бир тарапка 1 билеттин наркы кјрсјтілсін.
Ички аба линиялары менен экономикалык класстагы
авиабилеттер (авиакассаларда, турагенттиктерде
сатылат). Чоѕ адамдар ічін.
Баасы бир тарапка жана жолдун 300 км ічін кјрсјтілсін.
КМШ јлкјлјрінј эл аралык аба линиялары менен
экономикалык класстагы авиабилеттер (авиакассаларда,
турагенттиктерде сатылат).
Чоѕ адамдар ічін, учууга чейин 20 кін мурда сатылат.
Баасы бир тарапка жана жолдун 1000 км ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
07.3.3.0.346

08.

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Эл аралык рейстеги самолеттун
экономикалык класстагы салонунда алыскы
чет јлкјлјргј учуу

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Алыскы чет јлкјлјргј эл аралык аба линиялары менен
экономикалык класстагы авиабилеттер (Германия, Англия,
Тіркия ж.б.).
Чоѕ адамдар ічін, учууга чейин 20 кін мурда бронь коюлат.
Бир тарапка 1 билеттин наркы кјрсјтілсін
(авиакассаларда, турагенттиктерде сатылат).

Байланыш

08.1
08.1.0.0.286

Почта тейлјјлјрі
Республиканын ичинде катты жеткиріі

08.1.0.0.287

Алыскы чет јлкјлјргј катты жеткиріі,
АВИА кошо

08.3
08.3.0.0.288

Телефон жана факс байланыштарынын тейлјјсі
Телефон менен пайдалануу ічін абоненттик
акы

08.3.0.0.289

Јлчјј
бирдиги
билет
бир
тарапка

даана

даана

ай

Республиканын чегинде (облустун ичинде
жана облустар аралык) автоматтык теріі
аркылуу шаар аралык сійлјшіілјр

30
мінјт

Республиканын ичинде жјнјкјй стандарттуу катты почта
аркылуу жиберіі.
Салмагы 20 граммдан ашпаган кат.
Конверттин наркынан башка.
Заказ боюнча жиберилген каттан башка.
КМШ јлкјлјрінј жјнјкјй катты почта аркылуу жиберіі,
авиа. Салмагы 20 граммдан ашпаган кат.
Конверттин наркынан башка.
Заказ боюнча жиберилген каттан башка.
Туруктуу телефон байланышы ічін бир айлык абоненттик
акы.
Шаар аралык телефон чалуу, улуттук. Бир облустун
ичиндеги шаарлардын аралыгында жана ар башка облустар
аралык. Жумушчу кіндјрі кіндіз (эѕ кјп чалуулар болгон
сааттардын ичинде эмес).
Байланыштын туруктуу линиясынан байланыштын туруктуу
линиясындагы абонентке чалуу.
Сійлјшіінін 30 мінјті ічін тариф кјрсјтілсін (кошуу ічін
акыны эсептегенде, эгерде ал тјлјніігј милдеттіі болсо).
Жергиликтіі чалуулардан башка.
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МЖКК
боюнча код 1
08.3.0.0.290

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
КМШ јлкјлјрі менен автоматтык теріі
аркылуу эл аралык сійлјшіілјр

Јлчјј
бирдиги
3 мінјт

08.3.0.0.291

Республиканын ичинде жјнјкјй телеграмма
жиберіі

08.3.0.0.1.347

Уюлдук байланыш боюнча жергиликтіі
кошулуу

10 сјз
1 мінјт

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
КМШ јлкјлјрінј (Россия) эл аралык телефон чалуу. Жумушчу
кіндјрі кіндіз (эѕ кјп чалуулар болгон сааттардын ичинде
эмес). Байланыштын туруктуу линиясынан байланыштын
туруктуу линиясындагы абонентке чалуу.
Сійлјшіінін 3 мінјті ічін тариф кјрсјтілсін (кошуу ічін
акыны эсептегенде, эгерде ал тјлјніігј милдеттіі болсо).
Республиканын ичинде жјнјкјй телеграмма жиберіі.
10 сјздјн турган телеграмма.
Уюлдук байланыш боюнча кіндіз (тійіндјн тышкары)
сійлјшіінін бир мінјті ічін тариф (киріі жана чыгуу
кошулуулар).
Уюлдук байланыштын бир тутумунун уюлдук телефонунан
экинчи уюлдук телефонуна кошулуудан башка, ошондой эле эл
аралык кошулуулардан башка.

09.

Эс алууну жана маданий иш-чараларды уюштуруу

09.1

Аудиовизуалдык жабдуу жана фотоаппаратура

09.1.1
09.1.1.0.292

Інді жана сірјттјрді кабыл алуу, жазуу жана кайталоо ічін жабдуу
Радиоприемник
даана
Радиодиапазондун электр магниттик толкундарды кабыл
алуу ічін жабдуу, мындан кийин аларда камтылган
маалыматты пайдаланууга мімкін болгон тіргј айландыруу.
Радио уктуруучу, автономдук (кјчмј эмес), интегралдык
микросхемаларда, стационардык же кјтјріп жірмј.
Кічјтіі ыкмасы боюнча: тійіндік, автономдук же
универсалдуу.
Ар башка јндіріічілјр тарабынан чыгарылат.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
09.1.1.0.293

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Тістіі телевизор

Јлчјј
бирдиги
даана

09.1.1.0.294

Стерео магнитола

даана

09.1.2.0.296

Фотоаппарат

даана

09.1.2.0.385

DVD - плейер

даана

09.1.4
09.1.4.0.297

Жазуучу жабдуулар жана материалдар
Фотопленка

даана
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Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Ін коштолуучу, кыймылдабаган жана кыймылдап жаткан
сірјттјрді кјрсјтіі ічін багытталган жабдуу.
Тістіі сірјт. Экрандын тірі боюнча: электрондук-нур
тітігі менен, суюк кристаллдуу жана плазмалык
телевизорлор, ар кайсы диагональ менен.
Диагоналы 51-54 см болгон 1 телевизордун баасы
кјрсјтілсін.
Компакт-дисктерди ойнотууга арналган жабдуусу бар жана
радиоприемник менен бириктирилген, кјтјріп жірмј
магнитола.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Кесиптик эмес (турмуш-тиричилик) фотоаппарат.
Тасмалык жана цифралык (автоматтык, туруктуу фокус
аралыгы менен, фокус аралыгын јзгјртіі мімкінчілігі менен
(zoom), ЖК-дисплей ж.б. бар).
Ар башка јндіріічілјр тарабынан чыгарылат.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Тіздјн-тіз телевизор менен бирге пайдалануу ічін
багытталган стационардык проигрыватель.
Видео киріілјр/чыгуулар: HDMI, S-Video Out, разъем Scart;
Аудио киріілјр/чыгуулар: коаксилдик. HDMI-интерфейс USBпорт & кард-ридер менен (MS, SD, MMC). Колдоочу алып
жіріічілјр - DVD, DVD R, DVD RW, CD, CD-R, CD-RW.
Колдоочу форматтар - MP3, WMA, MPEG4, VideoCD, SVCD,
HDCD, JPEG. Караоке. Дистанциялык башкаруу пульту
менен (батарейкалар менен), RCA-кабель жана Scart-кабель.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Ийилгич тунук негизинде фотоматериал.
Тістіі, перфорацияланган туурасы 35 мм болгон негативдик
фото тасма. Ар тірдіі маркалык.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

МЖКК
боюнча код 1
09.1.4.0.2.355

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Компакт-диск (CD), жазуулары жок

09.1.5
09.1.5.0.299

Аудиовизуалдык жабдууну, фотоаппаратураны оѕдоо
Теле-, радиоаппаратураны оѕдоо
иштин
бир
тірі

09.3
09.3.1
09.3.1.0.300

09.3.1.0.386

09.3.2
09.3.2.0.303

Јлчјј
бирдиги
даана

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Бир жолку жазуу ічін арналган, 650-700 Мбайт кјлјмдіі,
CD-R тіріндјгі диск (Compact Disc Recordable - жазылуучу
компакт диск).
Бош. Жазуу ічін арналган, кайрадан жазууга болбойт.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
Бузулган жерин аныктоо жана бардык тірдјгі
телевизорлорду, радиоаппаратураларды, видеокамераларды,
радиоэлектрондук аппаратураларды оѕдоо.
Ійдј кјрсјтіліічі тейлјј, устаны чакыргандыгы ічін акы
кошулат.
Материалдардын наркы эсепке алынбайт.
Бир тейлјј (иштин бир тірі) ічін тариф кјрсјтілсін.

Эс алуу ічін башка товарлар жана жабдуулар, сейилденіічі бактар жана ійдјгі жаныбарлар
Оюндар, оюнчуктар
Мектепке чейинки балдар ічін оюнчуктар

Балдар ічін жумшак оюнчуктар

Спорт, туризм жана эс алуу ічін жабдуулар
Футбол ічін топ
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даана

Балдардын оюнчуктары. Кукла: бийиктиги 30-35 см, жумшак
винил. Балдардын оюнчук машинкасы: металлдан жасалган
автомобилдердин моделдери. Топ: резинадан жасалган,
диаметри 10 - 15 см.
Баасы 1 оюнчук ічін кјрсјтілсін.

даана

Жумшак оюнчук: сырткы материал – кездеме же кездемелик
материал эмес, тери; ички материал - кебез, полиэстер.
Орто јлчјмдіі, 25-30 см. Жаныбарлардын келбети (коён,
тукаба мамалак).
Музыкалык оюнчуктардан башка.

даана

Футбол жана башка оюн ойноо ічін топ (булгаарыны
алмаштыруучу материал).

МЖКК
боюнча код 1
09.3.5
09.3.5.0.348

09.4
09.4.2
09.4.2.0.304

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
Јлчјј
Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
товардын жана тейлјјнін аталышы
бирдиги
Ійдјгі жаныбарлар ічін ветеринардык жана башка тейлјјлјр
Жаныбарларды эмдјј
даана
Ветеринардын тейлјјлјрі, жаныбарларды эмдјј (иттер ічін
кутурма оорудан, жырткыч чумадан).
Вакцинанын наркы эсепке алынбайт.
1 эмдјј ічін тариф кјрсјтілсін.
Эс алуунун жана маданий иш-чараларды уюштуруу боюнча тейлјјлјр
Маданий иш-чараларды уюштуруу боюнча тейлјјлјр
Кинотеатр
билет

09.4.2.0.305

Театр

09.4.2.0.306

Документттер ічін сірјткј тартуу

09.4.2.0.347

Компьютердик оюндар

09.5
09.5.1
09.5.1.0.307

Шаардык кинотеатрга, ошондой эле стационардык кино
жабдуулар орнотулган маданий ійлјрінј же клубдарга билет.
Жумушчу кіні кечки сеанс. Ортодогу катарда, борбордо орун.
1 билеттин наркы кјрсјтілсін.

билет

Театрга (драма спектакли, мюзикл, опера, оперетта) билет.
Эс алуу кіні кечки спектакль. Партердин ортосунда орун,
борбордо орун.
Премьералар жана гастролдогу спектаклдер эсепке
алынбайт.
1 билеттин наркы кјрсјтілсін.

4 даана

Фото сірјттін наркына тјмјнкілјр кирет: документтерге
(паспортко) сірјткј тартуу тейлјјсі, тістіі
фотографияларды тасмага тішіріі жана басып чыгаруу.
Баасы 4 фотографиядан турган комплект ічін кјрсјтілсін.

1 саат

Клубдарда компьютердик (тійіндік) оюндар.
1 саат ічін тариф кјрсјтілсін.

даана

Жумшак жана катуу мукабада, стандарттык јлчјмдјгі
китеп. Кјркјм адабият.
Чјнтјк форматтагы китептерден башка.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

Гезиттер, китептер жана кеѕсе товарлары
Китептер
Китеп
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МЖКК
боюнча код 1
09.5.2
09.5.2.0.308

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Гезиттер жана мезгилдіі басылмалар
Бир аптада 2-3 жолу чыккан, чекене
сатылган гезит

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

даана

Бир аптада 2-3 жолу (жумушчу кіндјрі) чыккан гезит.
Чекене сатылат. Ар кайсы басмаканалар чыгарат.
Баасы 1 даана (бир номер) ічін кјрсјтілсін.

09.5.2.0.309

Апта сайын чыккан, чекене сатылган гезит

даана

Аптада 1 жолу чыккан гезит (ошондой эле журнал-гезит).
Чекене сатылат, жазылуу (подписка) боюнча эмес. Ар кайсы
басмаканалар чыгарат (республикалык, облустук, башка
јлкјлјрдін басмаканалары).
Баасы 1 даана (бир номер) ічін кјрсјтілсін.

09.5.2.0.310

Апта сайын чыккан, чекене сатылган журнал

даана

Айына 1 жолу чыккан журнал, чекене сатылат, жазылуу
(подписка) боюнча эмес. Ар кайсы басмаканалар чыгарат. Ійбілјнін бардык мічјлјрі ічін, аялдар ічін, кроссворддору
менен. А4 форматтагы, 25 беттен аз эмес.
Баасы 1 даана (бир номер) ічін кјрсјтілсін.

даана

Бириктирилген ак кагаз барактарынан турган, жазуу ічін
буюм. Окуучулар ічін 12 барактуу мектеп дептери, чакмак
жана сызык менен.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

09.5.4
09.5.4.0.311

Кеѕсе товарлары
12 барактан турган, мектеп дептери

09.5.4.0.312

Автоматтык шарик калемсап

даана

Капкагы бар, алмаштыруучу јзјгі менен шарик калемсап.
Бир-бирден сатылат. Басма калемден башка.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

09.5.4.0.313

Кара графиттіі карандаш

даана

Жыгач менен камтылган грифель бар, јчіргічі жок, бир жолу
пайдалануучу жјнјкјй карандаш. Бир-бирден сатылат.
Механикалык карандаштан башка.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
09.5.4.0.314

10.
10.1
10.1.0.0.315

10.1.0.0.316

10.2
10.2.0.0.317

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Конверт

Јлчјј
бирдиги
даана

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Кагаздарды же жалпак буюмдарды ичине салуу, сактоо жана
жјнјтіі ічін багытталган, илээшме же јзі жабышкан
клапан менен жабыла турган, кагаздан жасалган тјрт
бурчтуу жалпак кап.
Маркасы жок, стандарттуу, ак конверт.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

Билим беріі
Мектепке чейинки тарбия беріі жана баштапкы билим беріі
Ведомстволук жактан караштуу мектепке
кін
чейинки балдар уюмуна баруу

Муниципалдык жактан караштуу мектепке
чейинки балдар уюмуна баруу

Орто билим беріі
Атайын орто окуу жайларында окутуу
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Жалпы багыттагы ведомстволук жактан караштуу
мектепке чейинки уюмдарда балдарды багуу.
Психикалык жактан жана дене жагынан нормадагыдай
јніккјн балдар ічін.
Уюмдардын (спонсорлордун) дотациялары эсепке алынбайт.
1 кін ічін (келип жіргјн балдардын санына карабастан)
туруктуу тариф кјрсјтілсін.

кін

Жалпы багыттагы муниципалдык жактан караштуу
мектепке чейинки уюмдарда балдарды багуу.
Психикалык жактан жана дене жагынан нормадагыдай
јніккјн балдар ічін.
Уюмдардын (спонсорлордун) дотациялары эсепке алынбайт.
1 кін ічін (келип жіргјн балдардын санына карабастан)
туруктуу тариф кјрсјтілсін.

ай

Жалпы орто билимдин негизинде кесиптик билим алуу менен
лицейлерде, окуу жайларда, колледждерде, техникумдарда
окутуу.
Бир окуучунун 1 ай окутуусу ічін тариф кјрсјтілсін.
Жашоо орунуна кеткен чыгымдар жана кошумча сабактарды
окутуу ічін чыгымдар эсепке алынбайт.

МЖКК
боюнча код 1
10.4
10.4.0.0.318

11.
11.1
11.1.1
11.1.1.0.319

11.1.1.0.320

11.1.2
11.1.2.0.321

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Жогорку билим беріі
Жогорку окуу жайларында окутуу

Јлчјј
бирдиги
ай

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Кіндізгі окутуу жана сырттан окутуу боюнча
университетте, академияда, институтта жана башка
жогорку окуу жайларда окутуу.
Бардык программалар, курстар жана бјлімдјр боюнча
окутуунун 1 айы ічін орточо тариф кјрсјтілсін.

Ресторандар жана мейманканалар
Коомдук тамактануу
Ресторан жана кафе
Кіндіз, заказ боюнча ресторанда тішкі
тамактануу

1 адамга Ресторан (жјнјкјй, арзан) жана кафе. Кіндіз.
3 тамак-аштан турган тішкі тамактануу:
биринчиси - суп (шорпо),
экинчиси - эт (бефстроганов, бризоль, бифштекс),
ічінчісі - салат, жана эки кесим нан.
3 тамак-аштан турган тішкі тамактануунун баасы
1 адамга кјрсјтілсін.
1 чайнек Чайканада жана кафеде отуруп чай ичіі.
Кант, лимон, сіт жок.
Баасы 1 чайнек ічін (болжол менен 0,5 литр) кјрсјтілсін.

Чайканадагы чай

Ашкана
Ашканада, жеѕил тамактануучу жайда тішкі
тамактануу

1 адамга Ашкана - тамактарды алдын ала даярдоо менен жана ар
кінгј бирдиктіі меню бар, коомдук тамактануу ишкана.
3 тамак-аштан турган тішкі тамактануу:
биринчиси - суп (шорпо, борщ, солянка, рассольник),
экинчиси – гарнир менен котлета, палоо, манты жана
жашылчадан жасалган салат.
Кадимкидей порциялар.
Десерт жана суусундуктар киргизилбейт.
3 тамак-аштан турган тішкі тамактануунун баасы 1
адамга кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
11.2
11.2.0.0.322

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Мейманканалык тейлјј
Мейманканада жашоо

1 адамга
бир
сутка
ічін

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Орто деѕгээлдеги мейманканада ысык суусу бар
стандарттуу, бир жана эки орундуу номер.
Эртеѕ мененки тамак тарифке кирбейт.
Жеке адамдар ічін (бизнес тариф эмес).
Бюджеттик мейманканалардан башка.
1 адамга бир сутка ічін тариф кјрсјтілсін (тінјјлјрдін
саны - 1 тін).

11.2.0.0.323

Санаторий, эс алуу ійі

кін

Санаторий - кјпчілік учурларда табигый (климат,
минералдык суу, баткак) жана физиотерапевтикалык
каражаттар, диета жана режим менен дарылоо ічін
багытталган дарылоо-алдын алуу мекеме.
1 адамга бир кін ічін тариф кјрсјтілсін (жолдомонун толук
наркы кіндјрдін санына бјлінјт).
Жолдомонун наркына тамактануу, жашоо, дарылоо (кін
сайын јткјрілгјн процедуралар) кирет.

11.2.0.0.324

Туристтик барып-келіі

кін

Толук туристтик пакет (эс алууга барып-келіі), буга
транспорттук чыгымдар (эки тарапка теѕ авиабилеттин
наркы, эгерде эс алганы ічін чет јлкјгј барганда аэропорттогу трансферт), жашоо, тамактануу,
турагенттиктер аркылуу сатылган медициналык
камсыздандыруу кирет.
Эгерде эс алганы ічін чет јлкјгј барганда, анда чет јлкјлік
паспортту жана виза алууга кеткен чыгымдар киргизилбейт.
Ысык-Кјлдј, Тіркияда ж.б. јлкјлјрдј эс алуу.
"Кійіп бараткан жолдомолордон" башка.
1 адамга бир кін ічін толук баасы кјрсјтілсін (жолдомонун
наркы кіндјрдін санына бјлінјт).

12.
12.1

Ар тірдіі товарлар жана тейлјјлјр
Жеке тейлјј
79

МЖКК
боюнча код 1
12.1.1
12.1.1.0.325

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы

Јлчјј
бирдиги

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

Чачтарач тейлјјсі жана жеке кызмат кјрсјтіічі мекемелердин тейлјјлјрі
Аялдар залында моделдіі чач кыркуу
чач
Жјнјкјй чачтарачта моделдіі чач кыркуунун заманбап
кыркуу тірлјрі. Узун жана кыска чачтарды кыркуу. Чачты жуу,
кыргатуу жана фен менен жасалгалоону кошкондо.
"Люкс" класстагы чачтарачтардан жана салондордон башка.
1 чач кыркуу ічін тариф кјрсјтілсін.

12.1.1.0.326

Эркектер залында чач кыркуу

чач
кыркуу

Жјнјкјй чачтарачта кайчы менен эркектердин чачын
кыркуу. Кыска чачтарды нымдап кыркуу. Чачты жуу жана
фен менен жасалгалоону кошкондо.
1 чач кыркуу ічін тариф кјрсјтілсін.

12.1.1.0.327

Мончонун жалпы пайдалануучу залында
жууну

бир
барып
келіі

Мончонун жалпы пайдалануучу залында жууну (суу менен
буунун бир убакыттагы таасири менен денени жуу ічін
жабдылган жай.
Эс алуу кіндјрдін тарифтери эсепке алынбайт.
1 барып келіі ічін тариф кјрсјтілсін.

12.1.3
12.1.3.0.328

12.1.3.0.329

Жеке пайдалануучу башка приборлор, буюмдар жана товарлар
Шампунь
150 мл Чачты кароо ічін каражат. Нормадагыдай чач ічін.
Fructis GARNIER, Elseve L' OREAL , PANTENE Pro V јѕдіі
ж.б.
2 х 1 шампундан башка (эки бирде, шампунь + кондиционер,
же + бальзам).
Баасы 150 мл ічін кјрсјтілсін.
Тиш пастасы

75 мл

Тиш пастасы – тишти тазалоо ічін желе тіріндјгі масса
(паста же гель). Чоѕ адамдар ічін.
Агартуучу пасталардан жана јтј сезгич тиштер ічін
пасталардан башка. Тюбикте.
Баасы 75 мл ічін кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
12.1.3.0.330

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Атыр самын

Јлчјј
бирдиги
200 гр.

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Атыр самын – жеке гигиена максаттары ічін арналган
самындын тірі (денени тазалоо жана кароо ічін). Катуу,
нормадагыдай дене ічін.
Таѕгакталган- кагазга оролгон же коробкада.
Бир-бирден сатылат.
CAMAY, FA, LUX, NIVEA, PALMOLIVE јѕдіі самын, балдар
ічін самын ж.б.
Баасы 200 гр. ічін кјрсјтілсін.

12.1.3.0.331

Бетке сійкјј ічін крем

150 мл

Бетке сійкјј ічін арналган эмульсия тіріндјгі
косметикалык каражат.
Нормадагыдай тери ічін, кіндізгі крем.
Пластик банкага салынган.
NIVEA, GARNIER, "Черный жемчуг" јѕдіі ж.б.
Баасы 150 мл ічін кјрсјтілсін.

12.1.3.0.332

Колго сійкјј ічін крем

150 мл

Колго сійкјј ічін арналган эмульсия тіріндјгі косметикалык
каражат, жеѕил жыты менен, кін сайын колдонулуучу
(нымдаштыруучу, сиѕиріічі). Тюбикте.
Баасы 150 мл ічін кјрсјтілсін.

12.1.3.0.333

Атыр, атыр суу

даана

Жыттуу заттардын спирт эритмеси тіріндјгі
парфюмериялык жыттуу каражат. Духилерге
салыштырганда жыты анча кічтіі эмес жана анча
туруктуу эмес.
Кјлјмі 50-100 мл. Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

12.1.3.0.334

Дезодорант

даана

Жагымсыз жыттарды башка жыттарга айландыруу,
азайтуу же жок кылуу ічін арналган косметикалык
каражат.
Шариктіі жана роликтуу дезодоранттар жана
антиперспиранттар (тердин пайда болушуна каршы заттар).
Кјлјмі 40-60 мл. Эркектер жана аялдар ічін. Fa, NIVEA,
Rexona, Gillett јѕдіі ж.б.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.
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МЖКК
боюнча код 1
12.1.3.0.335

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Эрин ічін помада

Јлчјј
бирдиги
даана

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы
Эринди боё жана нымдаштыруу ічін косметикалык
каражат. Тірлјрі: нымдаштыруучу, туруктуу, кіѕірт,
жылтыратуучу, гигиеналык, кјлјмді чоѕойткон, сиѕиріічі.
Тюбикте (металл же пластик).
Карандаш-помададан, эрин ічін жылтырак помададан башка.
Баасы 1 даана ічін кјрсјтілсін.

12.1.3.0.336

Сакалды же чачты алуу ічін устара

12.1.3.0.387

Даараткана кагазы

12.3
12.3.1
12.3.1.0.337

5-10
устарадан
турган
блок
тірмјк

Устара - эреже катары, сакалды же чачты алуу ічін
аспаптын (станоктун) курчутулган жалпак бјлігі.
5-10 устарадан турган блоктун баасы кјрсјтілсін.
Жјнјкјй сапаттуу, ак, бир кабаттуу, тірмјк менен.
Бир-бирден же 6-12 тірмјктјліп сатылат.
Баасы 1 тірмјк ічін кјрсјтілсін.

Башка категорияларга киргизилбеген, жеке колдонулуучу буюмдар
Зергер буюмдар, колго тагуучу, чјнтјккј салуучу жана башка сааттар
Алтын нике шакеги
1 грамм 583-585 ілгідјгі алтындан жасалган жјнјкјй нике шакеги,
кырдалган эмес. Ичи жана сырты дээрлик тіз, текши,
оймолору жок.
Баасы 1 грамм ічін кјрсјтілсін.

12.3.1.0.338

Механикалык кол сааты

даана

Кезектеги убакытты аныктоо ічін арналган, билеке тагуучу
механикалык саат (энергиянын гиря тіріндјгі же серпилдіі
булагын пайдаланган).
Эѕ жјнјкјй модель, куру менен.
Эркектер же аялдар ічін.

12.3.1.0.339

Кварц кол сааты

даана

Кварцтык же электр механикалык сааттар (чайкалуу
система катары кварцтын кристаллы колдонулат), билеке
тагылат жана убакытты аныктоо ічін пайдаланылат.
Эѕ жјнјкјй модель, суу кирбеген.
Кур же браслет.
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МЖКК
боюнча код 1
12.3.2
12.3.2.0.340

12.3.2.0.388

12.7
12.7.0.0.341

Бјлімдін, топтун, класстын, чакан класстын,
товардын жана тейлјјнін аталышы
Жеке колдонулуучу башка буюмдар
Сейилдјј ічін балдар коляскасы

Јлчјј
бирдиги

Кол чатыр

Товардын жана тейлјјнін спецификациясы

даана

Эѕ жјнјкјй модель, біктјлмј. Рама алюминий же башка
жеѕил металлдан жасалган, олтургучу аралашма пахта
кездемеден. Дікјнгј баруу ічін баштыкчасы бар, бекитилме
кур, коопсуздукту камсыз кылуучу куру бар, капюшонду
чоѕойтсо же кичиртсе болот. Астыѕкы дјѕгјлјктін
блокировкасы бар, дјѕгјлјктјр эки кабаттуу - сізілмј.
Кол кармагычын бийик же тјмјн кылса болот. Чыканактар
ічін таянычы жок.
Арткы дјѕгјлјктјр тормоз системасы менен жабдылган.

даана

Автоматтык кол чатыр, бігіінін эки механизми бар (кол
кармагычын эсептегенде, бігілгјндј болжол менен 40 см).
Материал - синтетика, шиштер - никель, кол кармагычы пластик. Бир тістіі. Кабы менен.

Башка категорияларга киргизилбеген бјлјк тейлјјлјр
Нотариалдык конторада менчиктіі мілкін
тейлјј
алып коюу келишимдерди кібјлјндіріі

Жеке менчик юридикалык консультацияларда, нотариалдык
контораларда кјрсјтіліічі тейлјј - менчиктіі мілкін
(буюмду, укукту) алып коюу келишимдерди кібјлјндіріі
(буюмдарды башка адамдын менчигине беріі).
Ійгј барып, тейлјј кјрсјтіідјн башка.

12.7.0.0.342

Нотариалдык конторада менчиктіі мілкті
белекке берііні кібјлјндіріі

тейлјј

Жеке менчик юридикалык консультацияларда, нотариалдык
контораларда кјрсјтіліічі тейлјј - менчиктіі мілкті
белекке берііні кібјлјндіріі (бир адам экинчи адамга мілкті
акысыз беріі боюнча эки тараптуу келишим).
Ійгј барып, тейлјј кјрсјтіідјн башка.

12.7.0.0.343

Мірзјні кол менен казуу

тейлјј

Мірзјні кол менен казуу жана жерге кјміі.
Европалык жана мусулман кјрістјні.

1

Максаттар боюнча жеке керектјјні классификациялоо (Кыргыз Республикасынын Улутстаткомунун 2001-ж. 18-декабрындагы №80токтом).
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№ 1-тиркеме
Негизги аныктамалар жана тішініктјр
Тандалма жыйынды - саны чектелген байкоолордун жыйындысы, ал јкіл тіріндј
(репрезентативдик), толук болуп, башкы жыйындынын (бардык байкоолордун
жыйынсынын) сапаттарын жана пропорцияларын так чагылдырышы керек.
Базалык ишканалар - керектјј баалары жана тарифтери туруктуу каттоодон јтіп
турган, соода жана тейлјј чјйрјсінін репрезентативдик тірдј тандалган
ишканалар.
Соода тійіні - тейлјј чјйрјсінін мекемеси, же болбосо, коммерциялык
ишмердикке байланышы жок керектјјчілјргј товарлар сатылып жаткан же/жана
тейлјјлјр кјрсјтіліп турган башка жай.
Керектјј товарлары - ій чарбалар тарабынан јзінін жеке керектјјлјрін же
муктаждыктарын канааттандыруу ічін тіздјн-тіз пайдаланып жаткан товарлар
жана тейлјјлјр.
Јкіл-товар - товардык топтун ичинен аныкталган товардын бир тірінін
жыйындысы, алар бир-биринен бир аз эле јзгјчјліктјр (бјліктјр) менен
айырмаланышы мімкін, бирок, бул јзгјчјліктјр сапатына жана негизги керектјј
мінјздјмјлјрінј таасир тийгизбей, јзінін керектјј багыты боюнча бирдей
болушу керек.
Спецификация - бааларды каттоо ічін тандалган айрым товарды (тейлјјні)
идентификациялоо ічін пайдаланылган мінјздјмјлјрдін сірјттјліші же тизмеси.
Баа (тариф) - товардын бир саны ічін, товардын (тейлјјнін) наркын улуттук
валютанын бирдиги менен акчалай чагылдыруу.
Керектјј (чекене) баа (тариф) - стационардык соода ишканаларында жана кјчіп
жіріі соода тійіндјріндј (кіркј, чатыр ж.б.), ошондой эле базарларда, тейлјј
чјйрјсіндј эркин сатылып жаткан товарлардын жана тейлјјлјрдін иш жізіндјгі
баа же тариф. Баа же тариф - керектјјнін акыркы баасы, алар јзінј кошумча
нарк салыгын, акцизди, сатуудан алынган сатыкты жана башка кыйыр салыктарды,
ошондой эле соода ишканаларынын чыгымдарын жана кирешелерин камтыйт.
Баалык котировка - аныкталган бир соода уюмунда катталган жана конкреттіі
керектјј сапатына (аталышына, јндіріічігј, мінјздіі јзгјчјліктјргј) ээ болгон
товардын баасы.
Салыштырмалуу баа (тариф) - бир эле соода уюмунда (тейлјј чјйрјсіндј) жана
бир эле товарга (тейлјјгј) катталган баа (тариф).
Базистик баа - салыштырууну жіргізіп жаткан баа.
Шарттуу тірдј эсептелген баа - сапаты жјніндј маалыматтар жок товарга баа
беріі, анткени конкреттіі мезгилдин ичинде бул маалыматтар катталган эмес.
Бааларды (тарифтерди) каттоо - керектјј бааларына байкоо жіргізіі ічін
тандалып алынган ишканаларда тізілгјн јкіл-товарлардын (тейлјјлјрдін)
топторуна кирген товарлардын (тейлјјлјрдін) баалары жјніндј маалыматтарды
чогултуу ыкмасы.
Баанын «таза» јзгјріісі - сапатынын кандайдыр-бир јзгјріісінј байланышпаган
товардын (тейлјјнін) баасынын (тарифинин) јзгјріісі.
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