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АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚ 
ТҮСІНІГІ

ИНДУСТРИЯЛЫҚ АЙМАҚ ТҮСІНІГІ

Арнайы экономикалық аймақ (АЭА) – Қа-
зақстан Республикасы аумағының дәл белгіленген 
шекаралары бар, басым қызмет түрлерін жүзеге 
асыру үшін арнайы экономикалық аймақтың ар-
найы құқықтық режимі қолданылатын бір бөлігі (Ар-
найы экономикалық және индустриялық аймақтар 
туралы Қазақстан Республикасының Заңы 2019 
жылғы 3 сәуірдегі № 242-VІ ҚРЗ).

Индустриялық аймақ (ИА) - жеке кәсiпкерлiк 
субъектiлерiне Қазақстан Республикасының заңна-
масында белгiленген тәртiппен кәсіпкерлік қызмет, 
оның ішінде өнеркәсіп, агроөнеркәсіптік кешен, ту-
ристік индустрия, көлік логистикасы, қалдықтарды 
басқару саласындағы қызмет объектілерін орна-
ластыру және пайдалану үшін берілетін, инженер-
лік-коммуникациялық инфрақұрылыммен қамта-
масыз етілген аумақ (Арнайы экономикалық және 
индустриялық аймақтар туралы Қазақстан Респуб- 
ликасының Заңы 2019 жылғы 3 сәуірдегі № 242-VІ ҚРЗ).
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АЭА ҚЫЗМЕТІН РЕТТЕЙТІН 
НОРМАТИВТІК-ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕР

Қазақстанда АЭА қызметі келесі норма-
тивтік-құқықтық актілермен реттеледі:

«Арнайы экономикалық және индустриялық 
аймақтар туралы» Қазақстан Республикасы-
ның Заңы 2019 жылғы 3 сәуірдегі № 242-VІ ҚРЗ 
- АЭА қызметін реттейтін негізгі заң.

«Кеден одағының (КО) кедендік аумағындағы 
еркін (арнайы, ерекше) экономикалық ай-
мақтар және еркін кедендік аймақтың кедендік 
рәсімі мәселелері жөніндегі келісім» (Санкт-Пе-
тербург қ., 2010 жылғы 18 маусым) – АЭА аймағын-
да кедендік реттеу бөлігінде.

Қазақстан Республикасының Жер кодексі  2003 
жылғы 20 маусым № 442-II – жер учаскелеріне 
құқық беру тәртібі бөлігіне қатысты.

«Салық және бюджетке төленетін басқа да мін-
детті төлемдер туралы» Қазақстан Республи-
касының Кодексі (Салық кодексі)  2017 жылғы 
25 желтоқсандағы № 120-VІ ҚРЗ – АЭА қатысушы-
ларына салық салуға қатысты.

«Қазақстан Республикасындағы кедендік рет-
теу туралы» 2017 жылғы 26 желтоқсандағы  
№ 123-VІ ҚРЗ – АЭА аймағында кедендік реттеуге 
қатысты.
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АЭА ҚЫЗМЕТІ

АЭА қызметін реттейтін органдар:

Қазақстан Республикасы Индустрия және ин-
фрақұрылымдық даму министрлігі – АЭА құру, 
оның жұмыс істеуі және таратылуы саласында мем-
лекеттік реттеуді жүзеге асыратын орталық атқа-
рушы органы. 

«QazIndustry» Қазақстандық индустрия және 
экспорт орталығы» АҚ – Қазақстан Республикасын-
дағы арнайы экономикалық және индустриялық ай-
мақтар бойынша бірыңғай үйлестіру орталығы.

ҚР мемлекеттік кірістер органдары – АЭА са-
лықтық және кедендік реттеу бөлігінде Қазақстан 
Республикасының Қаржы министрлігі Мемлекеттік 
кірістер комитетінің тиісті бөлімшесі.

Басқарушы компания АЭА - АЭА жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету үшін құрылған компания АЭА қаты-
сушыларына «бір терезе» қағидаты бойынша қызмет 
көрсетеді, бұл өтініш берушілердің әртүрлі құжаттар-
ды жинау және дайындау процестеріне қатысуын 
барынша азайтуды және олардың шенеуніктермен 
тікелей байланысын шектеуді білдіреді.
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АЭА ҚАТЫСУШЫСЫ КІМ БОЛА АЛМАЙДЫ?

жер қойнауын пайдаланушылар;

«Салық және бюджетке төленетін басқа да мін-
детті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің (Салық кодексі) 462-бабының 6) тар-
мақшасында көзделген акцизделетін тауарларды 
өндіруді, құрастыруды (жинақтауды) жүзеге асыра-
тын ұйымдарды қоспағанда, акцизделетін тауар-
ларды өндіретін ұйымдар;

арнаулы салық режимдерін қолданатын ұйымдар 
мен жеке кәсіпкерлер;

2009 жылғы 1 қаңтарға дейін инвестициялар жөнін-
дегі уәкілетті органмен жасалған келісімшарттар 
бойынша – инвестициялық салықтық преференци-
яларды қолданатын (қолданған) ұйымдар;

Қазақстан Республикасының инвестициялар тура-
лы заңнамасына сәйкес инвестициялық басым жо-
баны және инвестициялық стратегиялық жобаны 
іске асыратын (іске асырған) ұйымдар;

ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыра-
тын ұйымдар жатпайды.
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10 жұмыс күні ішінде қызметті жүзеге асыру  
туралы шарт жасалады

«QAZINDUSTRY» ҚИЖЭО» АҚ  
БІРЫҢҒАЙ ҮЙЛЕСТІРУ ОРТАЛЫҒЫ 

Инвестор

Инвестор

АЭА басқарушы компаниясы

ИА басқарушы компаниясы

АЭА ҚАТЫСУШЫЛАРЫН ТІРКЕУ РӘСІМІ

ИА ҚАТЫСУШЫЛАРЫН ТІРКЕУ РӘСІМІ
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Өтінімдерді келіп түскен күні тіреу журналына тіркеуге алу

Өтінімдерді келіп түскен күні тіреу журналына тіркеуге алу

Жобаларды іріктеу қағидалары мен өлшемшарттарына сәйкес 
берілген құжаттар пакетінің толықтығын тексеру

Жобаларды іріктеу қағидалары мен өлшемшарттарына сәйкес 
берілген құжаттар пакетінің толықтығын тексеру

Өтінілген қызмет түрінің қызметтің басымдықты түріне сәйкестілігін 
тексеру

5 жұмыс күні ішінде БҮО  
қатысушылардың бірыңғай 

тізіліміне АЭА қатысушылары 
туралы мәліметті енгізеді және  

куәлік береді

Өңірлік үйлестіру кеңесінің оң шешімі 
болған жағдайда Басқарушы компания 

қызметті жүзеге асыру туралы шарт 
жасасады

АЭА басқарушы компаниясы қызметті жүзеге асыру туралы шарт  
жасалғаннан кейінгі келесі жұмыс күнінен кешіктірмей БҮО және  
мемлекеттік кірістер органдарына шарттың көшірмесін жібереді

ИА қаты-
сушысы

АЭА қаты-
сушысы
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АЭА ЖЕҢІЛДІКТЕР

Салықтық жеңілдіктер

Барлық АЭА қатысушылары (инвесторлар) үшін 
келесідей жеңілдіктер қарастырылған:

 Аймақта өткізілетін тауарға ҚҚС «0» мөлшерлемесі

 Жер салығынан және жерге төленетін төлемнен бо-
сату

 Мүліктік салықтан босату

 Корпоративті табыс салығынан (КТС) босату

Басқарушы компаниялар үшін:

 Жер салығынан және жер төлемінен босату

 Мүлік салығынан босату

Салықтық жеңілдіктерді алу талаптары:

 АЭА аймағында салық төлеуші ретінде тіркелу;

 АЭА қатысушысы ретінде тіркелу;

 АЭА тыс құрылымдық бөлімшелерінің болмауы;

 АЭА аймағындағы қызметтің басымдықты түрлерін 
жүзеге асыру.



«QAZINDUSTRY» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЭКСПОРТ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ 

11

Кедендік жеңілдіктер

АЭА аймағына тауарларды КІРГІЗУ кезінде

 Кедендік баж салығынан босату.

Арнайы инвестициялық жоба

Салықтан:

 Кедендік әкелім бажынан;

 импортқа ҚҚС салуданбосату.

Басқа мүмкіндіктер

 Құрылыс кезеңінде және пайдалануға берілгеннен 
кейін бір жыл өткен соң құны 1 миллион АЕК-тен асатын 
жобалар үшін квоталар мен рұқсаттардан тыс шетелдік 
жұмыс күшін тарту

 Инженерлік инфрақұрылымды қамтамасыз ету
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«АҚТАУ ТЕҢІЗ АЙЛАҒЫ» АЭА 
(2003 – 2028) мұнайсервис

«НИНТ» АЭА (2007 – 2032)
химия, мұнай-химия

«Turkistan» АЭА
(2018 – 2043) аралас

АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ АЙМАҚТАР
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«Qyzyljar» АЭА
(2019 – 2044) аралас

 «Астана – жаңа қала» АЭА
(2002 – 2027) аралас

 «Астана - Технополис» АЭА
(2017 – 2042) аралас

«Павлодар» АЭА  
(2011 – 2036) металлургия, 

химия, мұнай-химия 

«Сарыарқа» АЭА (2011 – 2036)
металлургия, ауыр машина 

құрылысы 

  «Қорғас – Шығыс қақпасы» АЭА
(2011 – 2036) аралас

 «Қорғас» ШЫХО» АЭА
(2017 – 2041) аралас«Тараз ХимПаркі» АЭА

(2012 – 2037) химия

«ПИТ» АЭА
(2003 – 2028)

АКТжҒЗТЖ

  «Оңтүстік» АЭА
(2005 – 2030) тоқыма
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ИНДУСТРИЯЛЫҚ АЙМАҚТАР

ИА «Ақтөбе»

ИА «Қостанай»

ИА Қызылорда облысы –  
6 ИА

ИА Түркістан 
облысы– 9 ИА
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ИА Түркістан 
облысы– 9 ИА

ИА «Тараз»

ИА ШҚО – 3 ИА

ИА Алматы облысы – 4 ИА

ИА «Алматы»

ИА Шымкент қ. - 5 ИА
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«АСТАНА-ЖАҢА ҚАЛА» АЭА

Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Президентінің 
2001 жылғы 29 маусымдағы №645 Жарлығы

АЭА құру мақсаты:
 астананың жаңа әкімшіліктік-іскери орталығының же-
делдетілген құрылысы;
 Индустриялық паркте жаңа өндірісті ашылуы.

АЭА жұмыс жасау мерзімі: 29.06.2001 - 2027 ж.ж.

АЭА аймағы: 15 421,7 га

Қызметтің басым түрлері: Аралас

Орналасқан жері: Нұр-Сұлтан қаласы

 «Астана – жаңа қала» АЭА
(2002 – 2027) аралас
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Құрылу мақсаты:
Астана қаласын инвестициялар тарту және құрылы-
ста озық технологияларды пайдалану, заманауи ин-
фрақұрылымдар құру, сонымен қатар тиімділігі жоғары, 
жоғары технологиялық және бәсекеге қабілетті өндірі-
стерді ашу, өнімдердің жаңа түрлерін шығаруды игеру 
арқылы жеделдетіп дамыту.
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Қызметтің басым түрлері:
• өзге де бейметалл минералдық өнімдердің өндірісі; 
• машиналар мен жабдықтар өндірісі;
• тұрмыстық электр аспаптары  өндірісі;
• резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісі;
• химиялық өнеркәсіп өнімдерінің өндірісі;
• металлургия өнеркәсібі;
• электр жабдығы өндірісі, оның ішінде электрмен жарық 

беру жабдықтары;
• жарық беру аспаптарына арналған шыны компонент-

терінің өндірісі;
• тағам өнімдерінің өндірісі;
• ағаш қоймалжыңы мен целлюлоза, қағаз және картон 

өндірісі;
• жиһаз өндірісі;
• автокөлік құралдары, трейлерлер мен жартылай тірке-

мелер өндірісі;
• теміржол локомотивтері мен жылжымалы құрам өн-

дірісі;
• әуе және ғарыштық ұшу аппараттары өндірісі;
• негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттар өн-

дірісі;
• электрондық тетіктер өндірісі;
• қойма шаруашылығы және қосалқы көлік қызметі;
• инфрақұрылым, әкімшіліктік және тұрғын үш кешен-

дері объектілерінің құрылысы және оларды пайдала-
нуға беру;

• ауруханалар, емханалар, мектептер, бала бақшалар, 
мұражайлар, театрлар, жоғары және орта оқу орында-
ры, кітапханалар, оқушылар сарайлары, спорттық ке-
шендердің құрылысы және оларды пайдалануға беру;

• басым қызмет түрлерін жүзеге асыруға тікелей ар-
налған объектілердің құрылысы және оларды пайдала-
нуға беру;
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• киімнен басқа, дайын тоқыма бұйымдарын өндіру;
• басқа санаттарға кірмеген өзге де тоқыма бұйымдарын 

өндіру;
• былғарыдан киім өндіру;
• арнайы киім өндірісі;
• өзге де сыртқы киім өндірісі;
• іш киім өндіру;
• киімнің өзге де түрлері мен аксессуарлар өндіру;
• өзге де тоқылған және трикотаж бұйымдарын өндіру;
• жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес зергерлік фа-

брика объектісін салу және пайдалануға беру;
• бағалы металдар мен асыл тастардан жасалған зергер-

лік бұйымдарды өндіру жөніндегі зергерлік қызмет;
• жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес «Нұр-сұлтан қа-

ласындағы Бас мешіт» объектісін салу және пайдала-
нуға беру;

• құлыптар, ілмектер және ілгіштер өндіру.
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«АҚТАУ ТЕҢІЗ АЙЛАҒЫ» АЭА
Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Президентінің 
2002 жылғы 26 сәуірдегі №853 Жарлығы.

«АҚТАУ ТЕҢІЗ АЙЛАҒЫ» АЭА құру мақсаты: 
 қолайлы инвестициялық климатты құру, экспортқа 
бағдарланған инвестициялық жобаларды іске асыру 
үшін отандық және шетелдік инвестицияларды тарту;
 импортты алмастыру үшін аймақтық экономикадағы 
заманауи өндіріс пен инновациялық технологияларды 
жедел дамыту;
 жаңа жұмыс орындарын құру және жергілікті кадрлар-
дың біліктілігін арттыру.
 жоғары технологиялық өндіріс құру үшін инвесторларға 
қолайлы жағдайды қамтамасыз ету.

АЭА жұмыс жасау мерзімі: 26.04.2002 - 01.01.2028 ж.ж.

АЭА аймағы: 2000 га, 6 қосалқы аймақ және жағалау 
маңындағы аймақтан тұрады.

Қызметтің басым түрлері: логистика, мұнай жабдықта-
ры.

«АҚТАУ ТЕҢІЗ АЙЛАҒЫ» АЭА 
(2003 – 2028) мұнайсервис
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Қызметтің басым түрлері:
• тұрмыстық электр аспаптарының өндірісі;
• былғары және оған қатысты өнімдердің өндірісі;
• химия өнеркәсібі өнімінің өндірісі;
• резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісі;
• өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі;
• металлургия өнеркәсібі;
• дайын металл бұйымдарын өндіру;
• машина және жабдықтар өндірісі;
• мұнай-химия өнімдерінің өндірісі;
• негізгі фармацевтикалық өнімдер мен препараттар өн-

дірісі;
• қойма шаруашылығы мен қосалқы көлік қызметі;
• электрмоторлар, генераторлар, трансформаторлар, 

электртаратқыштар мен бақылау аппаратуралары өн-
дірісі;

• электрсымдар мен электрсымды аспаптар өндірісі;
• жобалау-сметалық құжаттамаға шегінде қызметтің ба-

сым түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объек-
тілерді салу және пайдалануға беру;

• «AKTAU RESORT HOTEL» көпфункционалды кешенін жо-
балау-сметалық құжаттамаға сәйкес салу және пайдала-
нуға беру.
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«ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ПАРКІ» 
АЭА
Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Президентінің 
2003 жылғы 18 тамыздағы №1166 Жарлығы.

АЭА құру мақсаты:
технологиялық дамудың ақпараттық технологиялары, 
телекоммуникация және байланыс, электроника және 
құрал-саймандар саласындағы технологиялар, жаңарты-
латын энергия көздері, ресурстарды сақтау және табиғи 
ресурстарды тиімді пайдалану; әртүрлі мақсаттарда ма-
териалдарды жасау және қолдану, мұнай және газ өн-
діру, тасымалдау және өңдеу технологиялары, жоғары 
технологиялық және бәсекеге қабілетті өндірістерді қоса 
алғанда, жоғары сапалы өндірістерді құру, өнімнің жаңа 
түрлерін дамыту, инвестицияларды тарту саласындағы 
технологиялар.

АЭА жұмыс жасау мерзімі: 18.08.2003 –01.12.2028 ж.ж.

АЭА аймағы: 163,02 га.

Қызметтің басым түрлері: АКТжҒЗТЖ.

«ПИТ» АЭА (2003 – 2028)
АКТжҒЗТЖ
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Қызметтің басым түрлері:

• Дерекқорларды және аппараттық құралдарды жобалау, 
әзiрлеу, енгiзу және жасау, бағдарламалық қамтылым-
ды (оның ішінде тәжірибелік үлгілерді) жобалау, әзiр-
леу, енгiзу және жасау;

•  серверлік ақпараттық-коммуникациялық жабдықты 
пайдалана отырып, ақпаратты электрондық түрде 
сақтау және өңдеу бойынша көрсетілетін қызметтер 
(дата-орталықтар көрсететін қызметтер);

• жасанды иммундық және нейрондық жүйелер негiзiнде 
жаңа ақпараттық технологияларды жасау;

• ғылым саласындағы уәкілетті орган берген, осындай 
жұмыстарды жүргізу туралы қорытынды болған кез-
де ақпараттық технологиялар, телекоммуникациялар 
және байланыс, электроника, аспап жасау, жаңарты-
латын энергия көздері, ресурс үнемдеу және табиғат 
пайдалану саласында, жаңа материалдар жасау және 
қолдану, мұнай мен газды өндіру, тасымалдау және 
қайта өңдеу саласында ғылыми-зерттеу және тәжiри-
белiк-конструкторлық жұмыстар жүргiзу;

• мәтiндердi өңдеуге арналған машиналарды, көшiру-кө-
бейту жабдықтарын, жөнелту машиналарын, калькуля-
торларды, кассалық аппараттарды, таңбалау машина-
ларын, билет-кассалық машиналарды жасау, басқа да 
кеңсе машиналары мен жабдықтарын, электрондық 
есептеу машиналарын және ақпаратты өңдеуге ар-
налған өзге де жабдықтарды жасау;

• электр- және радио элементтердi, таратушы аппара-
тураны, дыбыс пен бейненi қабылдауға, жазуға және 
шығаруға арналған аппаратураны жасау;

• электрондық, өлшейтін, оптикалық, жарық беруші ас-
паптарды жобалау, әзірлеу, енгізу және жасау;
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• Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған ма-
мандықтар тізбесі бойынша инновациялық технологи-
ялар саласындағы бiлiм беру қызметi;

• жаңа материалдарды (оның ішінде тәжірибелік үл-
гілерді) жобалау, әзірлеу, енгізу және жасау;

• тұрмыстық электр аспаптарын: тоңазытқыштар, 
мұздатқыштар,

• кір жуғыш машиналар жасау;
• жобалау-сметалық құжаттама шегінде қызметтің басым 

түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объек-
тілерді салу және пайдалануға беру;

• біріккен университет ауруханасын салу және пайдала-
ну (клиника);

• университеттік аурухана (клиника) шеңберінде көр-
сетілетін медициналық, ғылыми-зерттеу және білім 
беру қызметі;

• жүктерді қоймаға қою және сақтау;
• жүктерді көліктік өңдеу;
• өзге де көліктік қосалқы қызмет.



«QAZINDUSTRY» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЭКСПОРТ ОРТАЛЫҒЫ» АҚ 

25



26

«ОҢТYСТІК» АЭА

Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Президенттің 
2005 жылғы 6 шілдедегі №1605 Жарлығы.

Құру мақсаты:

 Қазақстан Республикасында мақта өңдеу өндірісі, тоқы-
ма және тігін өнеркәсібі кәсіпорындарын дамыту;
 тоқыма өнеркәсібін дамыту;
 тоқыма өнімінің өндірісі үшін әлемдік сауда таңбала-
рын шығарушыларды тарту;
 шығарылатын тоқыма өнімінің жоғары технологиялық 
өндірісін құру, сапасын жақсарту және түрлерін кеңейту.

АЭА жұмыс жасау мерзімі: 06.07.2005– 01.07.2030 ж.ж.

АЭА аймағы: 200 га.

Қызметтің басым түрлері: Текстиль, мұнай-химия.

  «Оңтүстік» АЭА
(2005 – 2030) тоқыма
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Қызметтің басым түрлері:
• киімнен басқа дайын тоқыма бұйымдар өндірісі;
• өзге же тоқылған және трикотаж бұйымдар өндірісі;
• жүн және былғарыдан басқа киім;
• иіру, тоқу және өңдеу өндірісі;
• киімнен басқа тоқылмаған бұйымдар өндірісі;
• кілем және кілем бұйымдары өндірісі;
• ағаш қоймалжыңы мен целлюлоза өндірісі;
• қағаз және картон өндірісі;
• теріні илеу, өңдеу, жүнді өңдееу және бояудан басқа 

былғары өнімінің өндірісі;
• жазу қағазы бұйымдары өндірісі;
• жобалық-сметалық құжаттама аясында қызметтің ба-

сым түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей қарастырылған 
объектілердің құрылысы және оларды пайдалануға 
беру;

• кокс және қайта өңделген мұнай өнімдерінің өндірісі;
• химия өнеркәсібі өнімінің өндірісі.
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«ҰЛТТЫҚ ИНДУСТРИЯЛЫҚ  
МҰНАЙ-ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОПАРК» АЭА

Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Президентінің 
2007 жылғы 19 желтоқсандағы №495 Жарлығы.

АЭА жұмыс жасау мерзімі: 19.12.2007 – 31.12.2032 жыл.

АЭА аймағы: 3 475,9 га.

Қызметтің басым түрлері: химия, мұнай-химия.

«НИНТ» АЭА (2007 – 2032)
химия, мұнай-химия
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Құру мақсаты:

•  көмірсутегі шикізатын терең өңдеу және жоғары қо-
сылған құны бар бәсекеге қабілетті мұнай-химия өнім-
дерін өндіру үшін серпінді инвестициялық жобаларды 
әзірлеу және енгізу және әлемдік деңгейдегі мұнай-хи-
мия өндірістерін дамыту;

•  мемлекеттік-жекеменшік мемлекетке негізделген 
мұнай-химия өндірістерін салу мен дамытуға инвести-
циялар тарту; 

•  жаңа өзара байланысты, жоғары тиімді және иннова-
циялық мұнай-химия өндірістерінің құрылысы;

•  халықаралық стандарттарға (ИСО) сәйкес инноваци-
ялық, бәсекеге қабілетті отандық мұнай-химия өнім-
дерін құру, қазақстандық мұнай-химия өнімдерін жал-
пы әлемдік өндіріс жүйесіне интеграциялауды жүзеге 
асыру;

•  көмірсутектерді тазарту және терең өңдеу үшін 
мұнай-химия зауыттарын және технологияларын да-
мыту және жетілдіру үшін ғылыми-технологиялық ин-
новациялық жобаларды әзірлеу және енгізу;

•  халықаралық стандарттарға сәйкес мұнай-химия сала-
лары үшін мамандарды даярлау және қайта даярлау.
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Қызметтің басым түрлері:

• химия өнеркәсібі өнімінің өндірісі;
• мұнай-химия өнімдерінің өндірісі;
• жобалық-сметалық құжаттама аясында қызметтің ба-

сым түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей қарастырылған  
объектілердің құрылысы және оларды пайдалануға 
беру.
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СЭЗ
«САРЫАРҚА»
Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Президентінің 
2011 жылғы 24 қарашадағы №181 Жарлығы.
АЭА құру мақсаты:
 металлургия өнеркәсібін және металл өңдеу саласын 
дамыту, атап айтқанда әлемдік сауда таңбаларын өн-
дірушілерді тарту жолымен дайын бұйымдарды өндіру;
 шикізатты тереңдете өңдеу және қосылған құны жоға-
ры бәсекеге қабілетті өнімдерді кеңінен шығару жөнінде-
гі әлемдік деңгейдегі металлургия өнеркәсібі мен металл 
өңдеу саласын құру мен дамыту жөніндегі серпінді инве-
стициялық жобаларды әзірлеу және іске асыру;
 шикізатты тереңдете өңдеу жөніндегі өндірістерді және 
технологияларды құру мен жетілдіру бойынша ғылы-
ми-зерттеу және ғылыми-техникалық инновациялық жо-
баларды әзірлеу және іске асыру;
 құрылысқа инвестициялар тарту және мемлекеттік-же-
ке меншік әріптестік тетіктерінің негізінде металлургия 
өнеркәсібін кешенді дамыту.
АЭА жұмыс жасау мерзімі: 24.11.2011 – 01.12.2036 ж.ж.
АЭА аймағы: 534,9 га.
Қызметтің басым түрлері: металлургия, ауыр машина 
жасау.

«Сарыарқа» АЭА (2011 – 2036)
металлургия, ауыр машина 

құрылысы 
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Қызметтің басым түрлері:
• металлургия өнеркәсібі;
• машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұй-

ымдарын өндіру;
• авиациялық, автомобильдік және мотоциклеттік қозғал-

тқыштардан басқа қозғалтқыштар мен турбиналар өн-
дірісі;

• автокөлік құралдары, трейлерлер, жартылай тіркемелер 
өндірісі;

• компьютерлер, электрондық және оптикалық өнімдер 
өндірісі;

• электр жабдықтар өндірісі;
• химия өнеркәсібі өнімінің өндірісі;
• резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісі;
• өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі;
• гидравликалық жабдықтар өндірісі;
• өзге де сорғылар, компрессорлар, тығындар мен кла-

пандар өндірісі;
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• өзге де крандар мен бұрандалар өндірісі;
• мойынтіректер, тістегершіктер, тісті берілістер мен же-

тектер өндірісі;
• плиталар, пештер мен пеш жанарғылары өндірісі;
• көтергі және көлік жабдықтары өндірісі;
• қолмен басқарылатын электр құралдарының өндірісі;
• тоңазытқыш және желдету жабдықтары өндірісі;
• сұйық минералдарға арналған тазартқыш аппараттар 

өндірісі;
• сұйық минералдар немесе ұнтақтарды бөлшектеу неме-

се бүркуге арналған жабдықтар  өндірісі;
• мұнай, химиялық өнеркәсіп, сусын шығару индустрия-

сына арналған тазарту жабдықтары өндірісі;
• центрифугалар (қаймақ бөлу мен кептіру аппаратта-

рынан басқа) өндірісі;
• суды айналдыру арқылы тікелей салқындатуға арналған 

сумен салқындату бағандарының өндірісі;
• ауылшаруашылық және орман шаруашылығы техника-

сы өндірісі;
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• қысыммен металды өңдеуге арналған жабдықтар өн-
дірісі;

• өзге де металл өңдейтін станоктар өндірісі;
• металлургияға арналған машина және жабдықтар өн-

дірісі;
• кен өндіру өнеркәсібі, жерасты дайындамалар мен 

құрылыстарға арналған техника өндірісі;
• тамақ өнімдері, сусындар мен темекі өнімдері өндірісі 

мен қайта өңдеуге арналған жабдықтар өндірісі;
• тоқыма, тігін, жүн және былғары өнімдерін пайдалануға 

арналған жабдықтар өндірісі;
• қағаз және картон өндіруге арналған техника өндірісі;
• резеңке, пластмасса және өзге де полимерлік материал-

дарды өңдеуге арналған жабдықтар өндірісі;
• жобалық-сметалық құжаттама аясында қызметтің басым 

түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей қарастырылған объ-
ектілердің құрылысы және оларды пайдалануға беру.
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«ПАВЛОДАР» АЭА
Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Президентінің 
2011 жылғы 29 қарашадағы №186 Жарлығы.
АЭА жұмыс жасау мерзімі: 29.13.2011 – 01.12.2036 ж.ж.
АЭА аймағы: 3 300 га.
Қызметтің басым түрлері: химия, мұнай-химия, метал-
лургия.

Құрылу мақсаты:
• химия, мұнай-химия салаларын, атап айтқанда жоғары 

технологиялық экологиялық қауіпсіз қазіргі заманғы 
технологияларды қолдана отырып, қосымша құны 
жоғары экспортқа бағдарланған өнімдер өндірісін да-
мыту;

• шикізатты тереңдете өңдеу және қосымша құны жоға-
ры бәсекеге кеңінен қабілетті өнімді шығару бойынша 
химия, мұнай-химия салаларын құру мен дамыту жөнін-
дегі серпінді инвестициялық жобаларды, ғылыми-зерт-
теу және ғылыми-техникалық инновациялық жобалар-
ды әзірлеу және іске асыру;

«Павлодар» АЭА  
(2011 – 2036) металлургия, 

химия, мұнай-химия 
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Қызметтің басым түрлері:
• химия өнеркәсібі өнімінің өндірісі;
• мұнай-химия өнімдерінің өндірісі;
• жобалық-сметалық құжаттама аясында қызметтің басым 

түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей қарастырылған объ-
ектілердің құрылысы және оларды пайдалануға беру;

• металлургия өнеркәсібі;
• өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі;
• машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұй-

ымдарын өндіру;
• резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісі.

• химия және мұнай-химия салаларында тиімділігі жоға-
ры және инновациялық өндірістер, соның ішінде жоға-
ры технологиялық және бәсекеге қабілетті өндірістер 
құру, өнімнің жаңа түрлерін шығаруды игеру;

• қолайлы инвестициялық ахуал құру, инвестициялық 
жобаларды іске асыру үшін отандық және шетелдік ин-
вестициялар тарту мен мемлекеттік-жеке меншік әріп-
тестік тетіктері негізінде химия, мұнай-химия салала-
рын кешенді дамыту.
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«ҚОРҒАС – ШЫҒЫС ҚАҚПАСЫ» АЭА
Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Президентінің 
2011 жылғы 29 қарашадағы №187 Жарлығы.
АЭА жұмыс жасау мерзімі: 29.11.2011 – 01.12.2035 ж.ж.
АЭА аймағы: 4 592 га.
Қызметтің басым түрлері: Аралас.

Құрылу мақсаты:
• Қытай, Орталық Азия және Таяу Шығысты байланысты-

ратын логистикалық хабты құрудың стратегиялық ны-
саны болып табылады

•  Қазақстан Республикасының сауда-экспорт қызметінің 
және транзиттік әлеуетін іске асырудың мүддесін қамта-
масыз ететін, сондай-ақ шектес мемлекеттермен эконо-
микалық және мәдени алмасуды дамытуға ықпал ететін 
тиімді көліктік-логистикалық және индустриялық орта-
лық құру;

•  қазақстандық өнімнің жалпыәлемдік өндіріс пен өткізу 
жүйесіне кірігуін жүзеге асыру, халықаралық стандарт-
тарға сәйкес инновациялық, бәсекеге қабілетті отандық 
өнім жасау.

  «Қорғас – Шығыс қақпасы» АЭА
(2011 – 2036) аралас
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Қызметтің басым түрлері:

• қойма шаруашылығы мен қосалқы көлік қызметі;
• тағам өнімдерінің өндірісі;
• былғары және оған қатысты өнімдердің өндірісі;
• тоқыма бұйымдарының өндірісі;
• өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі;
• химия өнеркәсібі өнімінің өндірісі;
• машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұй-

ымдарын өндіру;
• өзге де санаттарға қосылмаған машина және жабдықтар 

өндірісі;
• жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес көрмелер ұй-

ымдастыруға арналған ғимараттардың, мұражайлар-
дың, қойма және әкімшілік ғимараттардың құрылысы;

• жобалық-сметалық құжаттама аясында қызметтің басым 
түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей қарастырылған объ-
ектілердің құрылысы және оларды пайдалануға беру.
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«ТАРАЗ ХИМИЯЛЫҚ ПАРКІ» АЭА

Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Президентінің 
2012 жылғы 13 қарашадағы №426 Жарлығы.

Құру мақсаты:
 АЭА Қазақстан Республикасында тиімділігі жоғары 
технологиялар негізінде химия өнімдерінің жаңа өндірі-
стерін қалыптастыру мақсатында құру 
 негізгі мақсаты «Қазақстан 2050» мемлекеттік страте-
гиялық бағдарламаның химиялық саласын (кластерін) 
дамыту болып табылады.

АЭА жұмыс жасау мерзімі: 13.11.2012 – 01.01.2037 ж.ж.

«Тараз химпаркі» АЭА аймағы: 505 га.

«Тараз ХимПаркі» АЭА
(2012 – 2037) химия
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Қызметтің басым түрлері:

• химия өнеркәсібі өнімінің өндірісі;
• резеңке және пластмасса бұйымдар өндірісі;
• өзге де металл емес минералдық өнімдер өндірісі;
• химия өндірістері үшін машина және жабдықтар өн-

дірісі;
• жобалық-сметалық құжаттама аясында қызметтің ба-

сым түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей қарастырылған 
объектілердің құрылысы және оларды пайдалануға 
беру;

• қант зауытын салу және қант, оның ішінде шикі қант не-
месе тазартылған құрақ немесе қызылша қанты; сірне 
(меласса); қызылша жомы, багасса (қант қамысы), өзге 
де қант өндірісінің қалдықтары; қант өндіру саласын-
дағы қызметтер;

• картопты қайта өңдеу және фри картоп өндіру зауытын 
салу (қайта өңдеу және консервілеу).
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«ҚОРҒАС» ШЕКАРА МАҢЫ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ» АЭА

Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 
жылғы 06 қазандағы № 624 қаулысы.

Құру мақсаты:
 шекаралық сауда-экономикалық ынтымақтастықты да-
мыту;
 экспортқа бағытталған салаларды дамыту;
 кәсіпкерлік және инвестициялық ортаны белсенді ету;
 көліктік инфрақұрылым, туризм және мәдени қа-
рым-қатынасты дамыту.

АЭА жұмыс жасау мерзімі: 2017-2041 ж.ж.

АЭА аймағы: 492,57 га.

Қызметтің басым түрлері: аралас, сауда.

 «Қорғас» ШЫХО» АЭА
(2017 – 2041) аралас
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Қызметтің басым түрлері:
•  автомобильдер мен мотоциклдерден басқа көтерме 

сауда;
•  автомобильдер мен мотоциклдерден басқа бөлшек са-

уда;
•  жүктерді қоймалау және сақтау және қосалқы көлік қы-

зметі;
•  сақтандыру және зейнетақы қорларынан басқа қаржы 

қызметтері;
•  туроператорлар, турагенттер мен өзге де туризм сала-

сында қызмет ұсынатын өзге де ұйымдардың қызметі;
•  конференциялар мен сауда көрмелерін ұйымдастыру;
•  тұру және тамақтануды ұйымдастыру қызметтері;
•  тағам өнімдері өндірісі;
•  минералды сулар мен өзге де алкогольсіз сусындар өн-

дірісі;
•  дайын тоқыма бұйымдарының өндірісі;
•  киім өндірісі;
•  былғары және оған қатысты өнімдердің өндірісі;
•  фармацевтикалық препараттар өндірісі;
•  өзге де металл емес өнімнің өндірісі;
•  велосипедтер мен мүгедектердің арбалары/креслола-

ры өндірісі;
•  өзге де дайын өнімдер өндірісі;
•  қаптау;
•  жобалау-сметалық құжаттама шегінде осы тармақтың 

1) - 17) тармақшаларында қарастырылған қызметтің ба-
сым түрлерін жүзеге асыру үшін тікелей арналған объ-
ектілерді салу және пайдалануға беру.



44

«АСТАНА - ТЕХНОПОЛИС» АЭА
Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 
жылғы 24 қарашадағы №772 қаулысы.
АЭА құру мақсаты:
инвестицияларды тарту, қолда бар және тартылған озық 
технологияларды, ноу-хау пайдалану, заманауи ин-
фрақұрылымды құру жолымен Нұр-Сұлтан қаласын ин-
новациялық дамыту.
АЭА жұмыс жасау мерзімі: 24.12.2017 – 01.12.2042 ж.ж.
АЭА аймағы: 631,9 га.
Қызметтің басым түрлері: Аралас.

 «Астана - Технополис» АЭА
(2017 – 2042) аралас

Қызметтің басым түрлері:
• басқа да азық-түлік өнімдерін өндіру;
• ұн тарту және жарма өнеркәсібінің өнімдерін, крахмал 

және крахмал өнімдерін өндіру;
• фармацевтикалық препараттар өндіру;
• шыны және шыныдан жасалатын бұйымдар өндіру;
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• абразивті бұйымдар мен басқа да металл емес минерал-
ды өнімдер өндіру;

• басқа да металл цистерналар, резервуарлар мен контей-
нерлер өндіру;

• басқа дайын металл бұйымдарын өндіру;
• компьютерлер мен перифериялық жабдықтар өндіру;
•   сәулелендіру жабдықтарын, электрлік-медициналық 

және электр терапиялық жабдықтар шығару;
• электр қозғалтқыштарын, генераторлар, трансформа-

торлар және электр таратқыш және реттеу аппаратура-
сын шығару;

• электрлік жарықтандыру жабдықтарын шығару;
• электрсымдар мен электрсымды аспаптар өндірісі;
• басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен жаб-

дықтар шығару;
• жалпы мақсаттағы машиналар шығару;
• қойма шаруашылығы мен қосалқы көлік қызметі;
• бағдарламалық қамтылымды шығару;
• бағдарламалық қамтылымды шығару, кеңес берулер 

және басқа да қосымша қызметтер;
• сәулет, инженерлік ізденістер, техникалық сынаулар мен 

талдау саласындағы қызмет;
• ғылыми зерттеулер және әзірлемелер;
• денсаулық сақтау саласындағы қызмет;
• денсаулықты қорғау бойынша өзге де қызмет;
• инфрақұрылымдық объектілерді, сондай-ақ осы тар-

мақтың 1) – 22) тармақшаларында көзделген қызмет 
түрлерін жүзеге асыруға тікелей арналған объектілерді 
жобалау-сметалық құжаттама шегінде салу және пайда-
лануға беру.
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«TURKISTAN» АЭА
Құрылған күні: Постановление Правительства Рес- 
публики Казахстан №693 от 29 октября 2018 года.
АЭА құру мақсаты:
 Түркістан қаласын жеделдете дамыту;
 Түркістан қаласының туристік әлеуетін жоғарылату 
және Түркі әлемінің рухани астанасы ретінде одан әрі қа-
лыптасу мен келетін қазақстандық және шетелдік тури-
стердің қажеттіліктерін қамтамасыз етіп, қанағаттандыра 
алатын тиімділігі жоғары, бәсекеге қабілетті туристік ин-
фрақұрылымды дамыту;
 туристерге қызмет көрсету үшін бірыңғай ақпараттық 
база құру.
АЭА жұмыс жасау мерзімі 29.10.2018 – 1.12.2043 ж.
АЭА аймағы: 1 338,0 га (№1 субаймақ тарихи орталық) - 
188 га, №2 субаймақ (әкімшілік іскерлік орталық) - 1 350 
га, №3 субаймақ (өнеркәсіптік аймақ) - 365 га, №4 субай-
мақ (өнеркәсіптік аймақ) - 35 га).
Қызметтің басым түрлері: Аралас.

«Turkistan» АЭА
(2018 – 2043) аралас
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Қызметтің басым түрлері:

• туристерді орналастыру орындарын, санаторий және 
сауықтыру объектілерін мынадай талаптарды сақтай 
отырып салу және пайдалануға беру: салынып жатқан 
және пайдалануға берілетін объектілердің ойын биз-
несімен байланысты емес; салу және пайдалануға беру 
жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес жүзеге асыры-
лады;

• жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес инфрақұрылым 
объектілерін, әкімшілік және тұрғын үй кешендерін 
салу және пайдалануға беру;

• жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес ауруханаларды, 
емханаларды, мектептерді, балабақшаларды, музей-
лерді, театрларды, жоғары және орта оқу орындарын, 
кітапханаларды, оқушылар сарайларын, спорт кешен-
дерін салу және пайдалануға беру;

• жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес өндірістік және 
қайта өңдеу объектілерін салу және пайдалануға беру;

• құрылыс материалдарын өндіру;
• өзге металл емес минералды өнімдер өндіру;
• дайын металл бұйымдарын өндіру;
• жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес Түркістан қала-

сының халықаралық әуежайын, оның ішінде әуеайлақ-
ты, аэровокзал мен ұшу-қону жолақтарын және өзге де 
қызметтерін салу және пайдалануға беру;

• әуежайлар қызметі;
• тұрғын және тұрғын емес ғимараттар құрылысы;
• қонақ үйлердің және тұруға арналған ұқсас орындар-

дың қызмет көрсетуі;
• жеке меншік немесе жалданатын жылжымайтын мүлік-

ті жалдау және басқару;
• демалыс пен ойын-сауықты ұйымдастыру бойынша 

қызмет.
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«QYZYLJAR» АЭА
Құрылған күні: Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 
жылғы 11 қазандағы №758 қаулысы.
АЭА құру мақсаты:
 Петропавл қаласын қарқынды дамыту;
 республика экономикасының әлемдік шаруашылық 
байланыстар жүйесіне кіруін жандандыру, тиімділігі 
жоғары, оның ішінде жоғары технологиялық және бәсе-
кеге қабілетті өндірістер құру, өнімнің жаңа түрлерін 
шығаруды игеру, инвестициялар тарту, нарықтық қаты-
настардың құқықтық нормаларын жетілдіру, басқару мен 
шаруашылық жүргізудің қазіргі заманғы әдістерін енгізу, 
сондай-ақ әлеуметтік проблемаларды шешу үшін өңірді 
жедел дамыту.
АЭА жұмыс жасау мерзімі: 11.10.2019 – 2044 ж. дейін.
АЭА аймағы: 192,3 га (1 субаймақ - 15 га, 2 субаймақ -  
7,3 га, 3 субаймақ - 160 га, 4 субаймақ - 10 га).
Қызметтің басым түрлері: Аралас.

«Qyzyljar» АЭА
(2019 – 2044) аралас
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Қызметтің басым түрлері:

• тамақ өнімдерін өндіру және қайта өңдеу;
• құрылыс материалдары мен жиһаз өндіру;
• электроника өнімдерін және электр жабдықтарын өн-

діру;
• машина жасау өнімдерін өндіру;
•  көпбейінді аурухана салу;
• кең бейінді ауруханалар мен мамандандырылған ауру-

ханалардың қызметі.



50

БАЙЛАНЫСТАР

«QazIndustry» Қазақстан индустрия және экспорт 
орталығы» АҚ
«Арнайы экономикалық аймақтың басқарушы ком-
паниясы» индустриялық инфрақұрылымды дамыту 
дирекциясы»

тел.: +7(7172) 79 33 99
www.qazindustry.gov.kz
e-mail: info@qazindustry.gov.kz

ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму ми-
нистрлігі Индустриялық даму және өнеркәсіптік 
қауіпсіздік комитетінің Арнайы экономикалық ай-
мақтар басқармасы 

тел.: +7(7172) 75 48 99, 75 49 19
www.miid.gov.kz
comprom.miid.gov.kz/
e-mail: miid@miid.gov.kz
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АЭА БАСҚАРУ КОМПАНИЯЛАРЫ:

«Астана - жаңа қала»
Тел: +7 (7172) 70 94 15 / +7 776 112 19 93
www.technopolis.kz 
e-mail: info@technopolis.kz

«Ақтау теңіз айлағы»
Тел: +7 (7292) 30 27 72 / 34 66 48
www.sez.kz 
e-mail: info@sez.kz / dipinvest@bk.ru

«Инновациялық технологиялар паркі»
Тел: +7 (727) 320 18 25
www.aitc.kz 
e -mail: info@aitc.kz 

«Оңтүстік»
Тел: +7 (7252) 92 21 02 / +7 777 33 14 333
www.kazsez.com 
e-mail: ao_sez@mail.ru 

«Ұлттық индустриялық мұнай-химиялық  
технопарк»
Тел: +7 (7122) 20 93 15
www.nipt.kz 
e -mail: office@nipt.kz 
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«Сарыарқа»
Тел: +7 (7212) 40 59 20 / 40 59 86
www.sez-saryarka.kz 
e-mail: info@sez-saryarka.kz / 
              razvitie@sez-saryarka.kz 

«Павлодар»
Тел: +7(7182) 73 02 60
www.sezpv.com 
e-mail: info@sez-pvl.kz 

«Қорғас  – Шығыс қақпасы»
Тел: +7 (727) 319 81 01 (1183)
www.sezkhorgos.kz 
e-mail: info@sezkhorgos.kz 

«Тараз химиялық паркі»
Тел: +7 (72643) 6 21 31 
www.seztaraz.kz 
e-mail: kense_himpark@seztaraz.kz 

«Астана - Технополис»
Тел: +7 (7172) 70 94 15 / +7 776 112 19 93
www.technopolis.kz 
e-mail: info@technopolis.kz
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«Қорғас» шекара маңы ынтымақтастық халықара-
лық орталығы»»
Тел: +7 (72831) 7 90 94 / 7 90 81
www.mcps-khorgos.kz 
e-mail: info@mcps-khorgos.kz 

«Turkistan»
Тел: +7 705 931 10 07
e-mail: office@sez-turkistan.kz 

«Qyzyljar»
Тел: +7 701 544 77 44 / +7 701 532 05 64
e-mail: kebrun_k@mail.ru 



Қазақстан Республикасы Индустрия және  
инфрақұрылымдық даму министрлігі

www.miid.gov.kz

«QazIndustry» Қазақстан индустрия және экспорт 
орталығы» АҚ

www.qazindustry.gov.kz






