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Кіріспе  

 

Құжатты тарату 

Аталған құжат ТЖҚ БНА жетілдірілген жүйесін пайдаланушыларға арналған. 

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Аталған іздеуші және сипаттамалар мен стандарттары бар 

кодтар тестілік болып табылады және сатып алуда қолдануға жатпайды. 

 

Құралдар панелінде қолданылатын батырмалары 

 - Іздеу  

 - Іздеуді түсіру 

 - Айналдыру 

  - Ашылатын тізімі 

 - Бір бетте қатар енгізілетін позициялар саны 
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Порталды іздеу функционалының интерфейсін сипаттау  

 

Ұсынылатын браузерлер 

 

«Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің Бірыңғай номенклатуралық 

анықтамасы» порталымен жұмыс жасау үшін (бұдан әрі мәтін бойынша ТЖҚ БНА)  

браузердің болуы қажет (Интернет желісінде жұмыс жасау бағдарламасы). Портал 

үшін ұсынылатын браузерлер: 

- Chrome 

- Firefox 

- Internet Explorer 9.0 одан да жоғары 

 

ТЖҚ БНА интервейсі 

Порталға кіру үшін http://enstru.kz сілтемесі бойынша өтіңіз. Экранда ТЖҚ БНА  шығады 

(Сур. 1.)  

 

 

 

1 сур. 

Интерфейс портал төрт өңірден тұрады  (суретте қызғылт сары сандармен белгіленген).  

1 – Тез қолжетімділік өңірі. Порталдың әртүрлі мүмкіндіктеріне тез қолжетімділікті ұсынады. 

2 – Портал атауының өңірі. Портал атауын және компания логотипін көрсетеді.  

3 – Іздеу параметрлерінің өңірі. ТЖҚ БНА  кодтарын іздеу және сүзгілеуге арналған.  

http://enstru.kz/
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4 –Іздеу нәтижелерін беру өңірі. Іздеу нәтижелерін шығару үшін қолданылады. 
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ТЖҚ БНА  кодтарын іздеу 

ТЖҚ БНА  порталында кодтарды іздеу екі тәсілмен жүзеге асырылады: 

- Жалпы іздеу 

- Сатылы іздеу 

Олардың арасындағы айырмашылық деректерді іздеу механизмінен тұрады. Жалпы іздеу 

ТЖҚ БНА кодтарының  барлық жолдары мен атрибуттары  бойынша ізделіп отырған 

мәндерді сүзуді жүзеге асырады (әдепкі қалып бойынша), сатылы іздеу  ТЖҚ БНА кодтарының 

сегменттері деңгейінде нақтылаумен «жоғарыдан -төменге» әдісі бойынша іздеуді жүзеге 

асырады.  

Жалпы іздеу 

Жалпы іздеумен ТЖҚ БНА кодтарын іздеу үшін  Іздеу параметрлері өңірінің «Жалпы 

іздеу» қосымша беттеріне өтіңіз (2 сур.).  

 

 

2 сур. 

Қосымша бет келесі интерфейсті элементтерден тұрады: 

1- Іздеуді енгізу жолы –іздеу мәтінін енгізу үшін; 

2- «Іздеу» батырмасы - ізделетін мәндерді іздеудің бастамалау үшін; 

3- Іздеу параметрлерін түсірі үшін «Іздеуді жою» батырмасы; 

4- Атауда ғана іздеу – ТЖҚ БНА «Атау» сегментінде ғана іздеуді шектеу. Аталған 

опцияны таңдау кезінде жүйе ТЖҚ БНА басқа сегменттерінің мәнін ескермейді. 
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5- Түрі. Сатып алу пәні бойынша сүзу.  Номенклатура түрі бойынша сүзуді жүзеге асыру 

үшін мүмкін мәндерді таңдау қажет (3 сур).  

 

3 сур 

Мүмкін мәндер: 

a. Барлығын ескеру –іздеу сатып алудың барлық пәндері бойынша жүзеге 

асырылады 

b. Тауарлар – іздеу  ТЖҚ БНА  кодтары арасында «Тауарлар»  белгісімен ғана 

жүзеге асырылады  

c. Жұмыстар – іздеу  ТЖҚ БНА  кодтары арасында «Жұмыстар»  белгісімен 

ғана жүзеге асырылады  

d. «Қызметтер»  - іздеу  ТЖҚ БНА  кодтары арасында «Қызметтер»  белгісімен 

ғана жүзеге асырылады  

e. Іздеу үшін тармаққа қажетті мәтінді енгізіңіз (1). Қажет болған жағдайда сөздің 

жартысын (үш символдан кем емес) немесе олардың арасында бос орын 

қалдырумен бірнеше сөзді енгізуге болады. Бос орынмен бірнеше сөздер 

енгізілген жағдайда жүйе «И» логикалық операторын қолданумен іздеу жүзеге 

асыралады, және барлық енгізілген сөздерден тұратын ТЖҚ БНА   

позициясының нәтижелерін береді.  

Іздеу мәтінін енгізгенне кейін Іздеу(2)  батырмасын басып немесе пернетақтада «Enter» 

клавишін басыңыз.  

Жұмыс саласында КПВЭД (3)  алғашқы екі сегменті бойынша топтастырылған іздеу 

нәтижелері шығады (Сур. 4) .  

 

4 сур 
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КПВЭД алғашқы сегменттері бойынша топтастыру қандай да бір нәтижелер жиынтығын 

таңдауды жеңілдетеді.  

Өңірде іздеу нәтижелерімен  мәтіні бойынша сіздің іздеуге сай келетін сілтемені таңдаңыз(4). 

Іздеу нәтижелерімен өңірде КПВЭД  кодтары бойынша таңдап алынған топтастыру 

контекстінде сіздің іздеуге (5 сур) сәйкес келетін кодтар тізімі шығады. 

 

5 сур 

 

Аталған форма келесі интерфейсті элементтерден тұрады: 

1 – Атрибуттар (ерекше белгілері), Тауар, жұмыс немесе қызмет төлқұжатына сәйкес 

атрибуттар тізімдемесі. ТЖҚ БНА сегменттері деңгейінде жеке атрибуттар жиынтығы 

құрылады, олар ТЖҚ БНА позицияларының ерекше сипаттарының егжей-тегжейін білдіреді. 

Атрибуттар саны 1 және одан да көп болуы тиіс. Аталған атрибуттардың көмегімен 

нәтижелердің сүзу жүзеге асырылады;  

2 –Табылған іздестірілген ТЖҚ БНА мәндері – позицияларының саны; 

3 –MS Excel 2003 форматында файлға нәтижелер экспорты; 

4 –Іздеу нәтижелерімен кесте; 

5 –Бір уақытта енгізілетін ТЖҚ БНА позицияларының бір беттегі  саны; 

Іздеу нәтижелерінің деректері бойынша деректерді  «XLS 2003 экспорттау сілтемесін басу 

арқылы» (1) Excel кестесіне экспорттауға болады. 
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6 сур 

 

Сатылы іздеу 

ТЖҚ БНА  кодтарын сатылы іздеумен іздеуді жүзеге асыру үшін, Іздеу параметрлері 

өңірінің «Сатылы іздеу» қосымша бетіне өтіңіз (7 сур).  

 

7 сур 

Қосымша бет келесі интерфейсті элементтерден тұрады (6 сур) : 

1.  Номенклатура түрі. Сатып алу пәні бойынша сүзу.  

 

Номенклатура түрлерін таңдаудың мүмкін мәндері (8 сур):  

 

8 сур 

a. Тауарлар –  іздеу «Тауарлар» белгісімен ТЖҚ БНА   кодтары арасында ғана 

жүзеге асырылады; (9 сур) 
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b. Жұмыстар – іздеу «Жұмыстар» белгісімен ТЖҚ БНА   кодтары арасында ғана 

жүзеге асырылады; (12сур) 

c. «Қызметтер»  - іздеу «Қызметтер» белгісімен ТЖҚ БНА   кодтары арасында 

ғана жүзеге асырылады (14 сур)  

 «Тауарлар» коменклатурасы түрін таңдау жағдайында: 

 

9 сур 

Іздеудің қорытынды формасы келесі интерфейсті элементтерден тұрады (10 сур):  

 

10 сур 

1 – Номенклатура түрі; 

2 – КПВЭД сыртқы экономикалық қызметі өнімдерінің жіктеушісінің алғашқы екі сан 1-2; 

3 –КПВЭД сыртқы экономикалық қызметі өнімдерінің жіктеушісінің үшінші және 

төртінші сандары 3-4; 

4 – КПВЭД сыртқы экономикалық қызметі өнімдерінің жіктеушісінің бесінші және 

алтыншы сандары 5-6; 

5 –Ведомстволық жіктеуіш коды (статистикалық жіктеушілер негізінде құрылады: ауыл 

шаруашылық, орман және балық шаруашылығы өнімдері (қызметтері) (АШӨСЖ), 

өнеркәсіптік тауарлар мен қызметтері өнімі (ӨТҚӨ),  құрылыс өнеркәсібі (СКСП), 

(ҚСЖ) және басқалары.); 

6 –Атауы бойынша тауарларды таңдау үшін «Атау» сегменті; 

7 –Сатып алу пәні бойынша іздеу сегменті; 

8 –Табылған іздестірілген ТЖҚ БНА мәндері – позицияларының саны; 

9 –Бір уақытта енгізілетін ТЖҚ БНА позицияларының бір беттегі  саны; 
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10 – Іздеу нәтижелері бар кесте; 

11 –MS Excel 2003 форматында файлда нәтижелердің экспорты. 

 

 «Тауарлар»  түрі номенклатурасы бойынша сатылы іздеу үшін КПВЭД 1-2 Сегмент өрісінен 

бастап түсетін тізімдерден саты бойынша мәндер таңдалады. КПВЭД төменгі сегментінен 

әрбір түсуші тізім жоғары тұратын анықтамамен байланысты.  Төменгі сегменттер өрістерінде 

жоғары анықтаманың таңдалған тобына жататын мәндер ғана шығады. 

Сатып алу пәні бойынша тауарларды нақты іздеу мүмкіндігі бар (1), бұл жағдайда 

Нәтижелердің шығу өңірінде (2)  енгізілетін іздеу өрісінің нақтылаушы сөз үшін ғана деректер 

көрсетіледі (11 сур.): 

 

11 сур. 

 

 «Жұмыстар» номенклатурасы түрін таңдау жағдайында (12 сур.): 

 

12 сур. 

Іздеудің қорытынды формасы келесі интерфейсті элементтерден тұрады (13 сур.): 
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13 сур. 

1 –Номенклатура түрі; 

2 –Жұмыстар түрін таңдау үшін «Бөлім» сегменті; 

3 –«Бөлімше» сегменті  жұмыстар түрлерін нақтылауға мүмкіндік береді; 

4–Табылған іздестірілген ТЖҚ БНА мәндері – позицияларының саны; 

5 –Бір уақытта енгізілетін ТЖҚ БНА позицияларының бір беттегі  саны; 

6– Іздеу нәтижелері бар кесте; 

7–MS Excel 2003 форматында файлда нәтижелердің экспорты. 

 

 

 

 

 «Жұмыстар» номенклатуралық түрі бойынша  сатылы іздеу үшін  «Бөлім» (2) сегментінен 

бастап түсетін тізімдерден саты бойынша мәндер таңдалады. Төменгі сегменттің «Бөлімше» 

(3) түсетін тізімі жоғары тұратын анықтамамен байланысты.  Төменгі сегмент өрісінде жоғарғы 

анықтаманың таңдалған тобына жататын мәндер ғана көрінеді. 

 

 «Қызметтер» номенклатурасы түрін таңдау жағдайында(14 сур.): 

 

14 сур. 

Іздеудің қорытынды формасы келесі интерфейсті элементтерден тұрады(15 сур.): 
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15 сур. 

1–Номенклатура түрі; 

2–Жұмыстар түрін таңдау үшін «Бөлім» сегменті; 

3–«Бөлімше» сегменті  жұмыстар түрлерін нақтылауға мүмкіндік береді; 

4–Табылған іздестірілген ТЖҚ БНА мәндері – позицияларының саны; 

6 –Бір уақытта енгізілетін ТЖҚ БНА позицияларының бір беттегі  саны; 

6– Іздеу нәтижелері бар кесте; 

7–MS Excel 2003 форматында файлда нәтижелердің экспорты. 

 

«Қызметтер» номенклатуралық түрі бойынша  сатылы іздеу үшін  «Бөлім» (2) сегментінен 

бастап түсетін тізімдерден саты бойынша мәндер таңдалады. Төменгі сегменттің 

«Бөлімше» (3) түсетін тізімі жоғары тұратын анықтамамен байланысты.  Төменгі сегмент 

өрісінде жоғарғы анықтаманың таңдалған тобына жататын мәндер ғана көрінеді.  

 


