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Қазақстан Республикасы
Парламенті мәжілісі –
«Ақ жол» ҚДП фракциясының
депутаттары
Д.М. Еспаеваға
А.Т. Перуашевқа
Е.С. Никитинскаяға
Қ.Г. Әбсаттаровқа
Б.С. Дүйсембиновке
Х.Е. Барлыбаевқа
М.А. Қазбековаға

Құрметті депутаттар!

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі (бұдан
әрі – Министрлік) «Ақ жол» ҚДП фракциясының 2016 жылғы 19 қазандағы
№ ДЗ-142 түскен сауалының негізінде 2016 жыл және 2017 жылдың қаңтарқыркүйек аралығындағы кезеңге Қазақстан Республикасының географиялық
шекараларында Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің қажеттіліктері
үшін киім-кешек мүлкін және киім-кешек керек-жарақтарын жеткізу
нарығындағы бәсекелестіктің жай-күйіне талдау жүргізілгенін хабарлайды.
Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің қажеттіліктері үшін киімкешек мүлкін және киім-кешек керек-жарақтарын жеткізу нарығының жайкүйіне жүргізілген талдау «Казахстан инжиниринг» ҰК» АҚ (бұдан
әрі – «Казахстан инжиниринг») бірыңғай оператор болып, осы нарықта
монополиялық жағдайға ие болғанын көрсетті.
Талдау «Казахстан инжиниринг» әрекеттерін нарықтың жекелеген
субъектiлерiне оларды бәсекелестеріне қатысты артықшылық жағдайға қоятын

28.02.2013 Копия электронного документа.
14.05.2018

2016 жылғы 19 қазандағы
№ ДЗ-142 және 2018 жылғы 13 сәуірдегі
№ ДС-85 хаттарға
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артықшылықтар беруден көрінген үстем немесе монополиялық жағдайын теріс
пайдалану мәніне одан әрі қарау үшін жүргізілді.
Осыған орай, қазіргі кезде Министрліктің Табиғи монополияларды
реттеу, бәсекелестікті және тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті
«Казахстан
инжиниринг»
әрекеттерін
Қазақстан
Республикасының
бәсекелестікті қорғау саласындағы заңнамасын бұзушылық белгілерінің болуы
немесе болмауы тұрғысынан қарап жатыр.
Қабылданған шешім туралы қосымша хабарланатын болады.
Министр

Орынд.: Д. Мұқаева,
74-22-03

Т. Сүлейменов
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Депутатам Мажилиса Парламента
Республики Казахстан – фракции
ДПК «Ак жол»
Еспаевой Д.М.
Перуашеву А.Т.
Никитинской Е.С.
Абсатирову К.Г.
Дюсембинову Б.С.
Барлыбаеву Е.Х.
Казбековой М.А.
Уважаемые депутаты!
На письма № ДЗ-142
от 19 октября 2016 года и
№ ДС-85 от 13 апреля 2018 года

Министерство

национальной экономики Республики Казахстан
(далее – Министерство), сообщает, что на основании поступившего запроса
фракции ДПК «Ак жол» от 20 октября 2016 года № ДЗ-142, проведен анализ
состояния конкуренции на рынке поставки вещевого имущества и вещевых
принадлежностей для нужд Вооруженных сил Республики Казахстан в
географических границах Республики Казахстан за период 2016 год и январьсентябрь 2017 года.
Как показал проведенный анализ состояния конкуренции на рынке
поставки вещевого имущества и вещевых принадлежностей для нужд
Вооруженных сил Республики Казахстан, АО «НК «Казахстан инжиниринг»
(далее - «Казахстан инжиниринг») занимало монопольное положение на данном
рынке, являясь единым оператором.
Анализ проведен в целях дальнейшего рассмотрения действий
«Казахстан инжиниринг» на предмет злоупотребления доминирующим или
монопольным положением, выразившимся в предоставлении отдельным
субъектам рынка преимуществ, которые ставят их в привилегированное
положение относительно конкурентов.
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В этой связи, в настоящее время Комитетом по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей
Министерства действие «Казахстан инжиниринг» рассматривается на предмет
наличия либо отсутствия признаков нарушения законодательства Республики
Казахстан в области защиты конкуренции.
О принятом решении будет сообщено дополнительно.
Министр

Исп.: Мукаева Д., 74-22-03

Т. Сулейменов

