
POSTANOWIENIE 

Rządu Republiki Kazachstan 

z dnia 28 lipca 2003 r., nr 751 

 

O zmianach i uzupełnieniach w postanowieniu Rządu Republiki Kazachstan z dnia 29 

listopada 2000 roku, nr 1787 

 

W celu realizacji wymogów Prawa Republiki Kazachstan „O państwowej regulacji produkcji 

i obrotu poszczególnych rodzajów produktów naftowych”, Rząd Republiki Kazachstan 

postanawia: 

1. Wprowadzić do postanowienia Rządu Republiki Kazachstan z dnia 29 listopada 2000 roku, 

nr 1787 „O kontroli odpowiedniej produkcji w Republice Kazachstan” (SAPP Republiki 

Kazachstan, 2000 r., nr 51, str. 586) następujące zmiany i uzupełnienia: 

1) w punkcie 2 słowa „Komitetowi Celnemu Ministerstwa Dochodów Państwowych 

Republiki Kazachstan” zamienić słowami „Agencji Kontroli Celnej Republiki Kazachstan”; 

2) w punkcie 3 słowo „gospodarki” zamienić słowem „przemysłu”; 

3) w Spisie produkcji i usług, podlegających obowiązkowej certyfikacji, zatwierdzonym przez 

wskazane postanowienie: 

rozdział 20 „Nomenklatura usług, podlegających obowiązkowej certyfikacji w 

Republice Kazachstan” uzupełnić linię o następującej treści: 

 „Usługi stacji benzynowych i baz produktów naftowych”. 

2. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od dnia 

opublikowania. 

 

Premier 

Republiki Kazachstan 

D. Achmetow 

 



Spis treści 

 

Postanowienie Rządu Republiki Kazachstan z dnia 20 listopada 2000 roku, nr 1787 (ze 

zmianami i uzupełnieniami). 

 

Spis produkcji i usług, podlegających obowiązkowej certyfikacji 

1.  Środki transportu i ich części, detale 

2.  Technika rolnicza 

3. Broń służbowa, cywilna i myśliwska 

4. Wyroby elektrotechniczne, radiotechniczne, elektroniczne 

5. Środki łączności 

6. Środki techniczne ochrony informacji, będących tajemnicą państwową 

7. Urządzenia grzewcze, działające na paliwo stałe, płynne i gazowe. 

8. Produkty chemii gospodarczej. 

9. Produkty użytkowe, kontaktujące ze skórą człowieka, jedzeniem i wodą 

10. Tara opakowaniowa 

11. Produkty obróbki drewna 

12. Materiały i konstrukcje budowlane 

13. Produkcja przemysłu lekkiego 

14. Środki lekarskie 

15. Technika medyczna, produkty medyczne i środki sanitarno-higieniczne 

16.  Produkcja perfumeryjno-kosmetyczna 

17. Produkcja przetwórstwa rolnego i przemysłu spożywczego 

18. Surowce grzewcze 

19. Zabawki 

19-1. Wyroby jubilerskie, złotnicze i ze srebra, a także inne wyroby 

19-2. Produkcja do potencjalnie niebezpiecznych przedsięwzięć 

20. Nomenklatura usług, podlegających obowiązkowej certyfikacji 

24. Specjalne techniczne środki ochrony 

 

 



POSTANOWIENIE 

Rządu Republiki Kazachstan 

z dnia 29 listopada 2000 r., nr 1787 

 

O kontroli odpowiedniej produkcji Republice Kazachstan 

(ze zmianami, wprowadzonymi przez postanowienie) 

Rządu Republiki Kazachstan 

z dnia 05.04.02 r., N 407 i z dnia 8 sierpnia 2002 roku, N 888) 

 

W celu skrócenia listy produkcji i usług, podlegających obowiązkowi certyfikacji, stworzenia 

warunków do opracowania i wytwórstwa odpowiedniej jakości i konkurencyjności produkcji 

krajowej, zgodnej z wymogami standardów międzynarodowych i spełniających wymogi 

klientów, przejścia od certyfikacji produkcji i systemów jakości, Rząd Republiki Kazachstan 

POSTANAWIA: 

1. Zatwierdzić załączony Spis produkcji i usług, podlegających obowiązkowej certyfikacji 

(dalej – Spis). 

2. Komitet celny Ministerstwa Dochodów Państwowych Republiki Kazachstan podczas 

odpraw celnych powinien kierować się zatwierdzonym Spisem. 

3. Komitet standaryzacji, metrologii, i certyfikacji Ministerstwa Gospodarki i Handlu 

Republiki Kazachstan w określonym przez prawo trybie – doprowadzić dokumenty 

normatywne państwowego systemu certyfikacji do zgodności z niniejszym postanowieniem. 

4. Uznać nieobowiązujące już postanowienie Rządu Republiki Kazachstan z dnia 15 lipca 

1997 r., nr 1112, „O zatwierdzeniu Spisu produkcji (prac, usług), podlegającej obowiązkowej 

certyfikacji na zgodność z zobowiązaniami, wymogami standardów lub innymi aktami 

normatywnymi, zapewniających jej bezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzi, majątku 

cywilnego i środowiska naturalnego” (SAPP Republika Kazachstan, 1997, N 32, str. 295). 

5. Niniejsze postanowienie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od daty 

opublikowania. 

 

 


