
 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2022 жылғы « 19 » шілдедегі    

№ 505 қаулысына 

1-қосымша 

 

  

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі  

ұлттық жоба шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін 

субсидиялау қағидаларына  

1-1-қосымша 

 

 

Өңдеу өнеркәсібі салаларының тізбесі   

 

ЭҚЖЖ 

коды 

Атауы 

 

1 2 

Тамақ өнімдері мен сусындар өндірісі 

10 Тамақ өнімдерінің өндірісі 

11.06 Уыт өндірісі  

11.07 Шөлмектерге құйылатын алкогольсіз сусындар, минералды сулар 

және басқа да сусындар өндірісі  

Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз өндірісі 

13 Тоқыма бұйымдарының өндірісі 

14 Киім өндірісі 

15 Былғары және оған жататын өнімдер өндірісі 

16 Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарының өндірісі; 

сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдар 

өндірісі 

17 Қағаз және қағаз өнімдерінің өндірісі 

18 Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат жеткізгіштерін 

жаңғырту 

20 Химия өнеркәсібі өнімдерінің өндірісі 

21 Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық 

препараттар өндірісі 

22 Резеңке және пластмасса бұйымдарының өндірісі 

31 Жиһаз өндірісі 

Құрылыс материалдары және өзге бейметалл минералды өнімдер өндірісі 

23 Өзге бейметалл минералды өнімдер өндірісі  
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1 2 

Металлургия, металл өңдеу, машина жасау 

24 Металлургия өндірісі 

25 Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарының 

өндірісі  

26 Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндірісі 

27 Электр жабдықтарының өндірісі 

28 Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі 

29 Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндірісі 

30 Өзге көлік құралдарының өндірісі 

33 Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату 

Өнеркәсіптің басқа да секторлары 

32 Өзге де дайын бұйымдар өндірісі 
 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2022 жылғы « 19 » шілдедегі    

№ 505 қаулысына 

2-қосымша 

 

  

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі  

ұлттық жоба шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін 

субсидиялау қағидаларына  

7-қосымша 

 

   

  Нысан 

  

 

 

Қайда: ____________________ 

қаржы агенттігі 

  
Кімнен ____________________ 

(бұдан әрі – кәсіпкер) 

 

№ __________сауалнама-өтініш 

 

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық 

жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 

қағидаларына (бұдан әрі – Субсидиялау қағидалары)/«Қолжетімді кредит беру 

міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір 

мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы  

11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген басым жобаларға кредит беру 

және қаржылық лизинг тетігі (бұдан әрі – тетік) шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына сәйкес Сізден 

кредит/микрокредит/қаржылық лизинг шарты/«жасыл» жобаларды іске асыру 

мақсаттары үшін кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін 

субсидиялау туралы мәселені қаржы агенттігінің _____________________ 

жөніндегі уәкілетті органының қарауына шығаруға бастамашылық етуіңізді 

сұраймын:  

 

       1. Субсидиялау қағидаларының/тетіктің бағыттары (бағытқа қанатбелгі 

қойыңыз) 
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Субсидиялау қағидалары шеңберінде «Кәсіпкерлерді/индустриялық-

инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты 

 

 
Тетік шеңберінде басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг 

 

1. Жоба бойынша ақпарат 

Құрылтайшы(лар) туралы деректер  

Заңды мекенжайы  

Нақты мекенжайы  

Бірінші басшының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)  

Жобаның қысқаша сипаттамасы  

Жоба іске асырылатын жер (облыс, қала)  

Сала (ЭҚЖЖ сәйкес)  

Банк/микроқаржы ұйымы (бұдан әрі – МҚҰ)/лизингтік компания 

атауы 
 

Кредит/микрокредит/лизинг сомасы  

Кредиттің/микрокредиттің нысаналы мақсаты  

«Жасыл» жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит болған 

жағдайда: 

«жасыл» жоба жататын «жасыл» таксономия санаты/санаттары 

 

 

3. Кепілдіктер мен келісімдер 

Кәсіпкер қаржы агенттігіне төмендегіні мәлімдейді және оған кепілдік 

береді: 

1. Осы өтінішпен бірге не қаржы агенттігінің сұратуы бойынша қаржы 

агенттігіне берілетін (берілген) немесе табысталатын барлық деректер, ақпарат 

және құжаттама анық болып табылады әрі төменде көрсетілген күнгі шындыққа 

толық сәйкес келеді, көрсетілген деректер өзгерген жағдайда қаржы агенттігіне 

дереу хабарлауға міндеттенемін. 

2. Қаржы агенттігінің алғаш талап етуі бойынша осы өтінішті қарау 

шеңберінде талап етілген банктік және коммерциялық құпияны қамтитын кез 

келген ақпарат пен құжаттарды беруге және ашуға міндеттенемін. 

3. Қаржы агенттігі көрсетілген растаулар мен кепілдіктердің 

шынайылығын тексеруге міндетті емес. 

4. Кәсіпкерге жалған, толық емес және (немесе) анық емес мәліметтерді 

бергені үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

жауапкершілік туралы ескертілді. 

5. Кәсіпкердің жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамның 

өтініш беруіне мүмкіндік беретінін кәсіпкер растайды. 

6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың анық еместігі анықталған 

жағдайда осы өтініштің көрсетілген деректердің анық еместігін растайтын 
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мәліметтер анықталған уақытта кез келген кезеңде кері қайтарылуы 

мүмкіндігімен, бұл ретте қаржы агенттігінің кері қайтару себептерін 

хабарламауының мүмкін екендігімен келісемін. 

Осы арқылы кәсіпкер қаржы агенттігіне төмендегілермен келісетінін 

растайды: 

1. Қаржы агенттігі осы өтініште көрсетілген мәліметтерді, ақпаратты және 

кәсіпкер ұсынған құжаттарды мүдделі үшінші тұлғаларға (ақпарат алу құқығы 

Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген), сондай-ақ кәсіпкерлік 

жөніндегі уәкілетті органға, қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, 

бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органға, «Бәйтерек» ұлттық 

басқарушы холдингі» АҚ-ға бере алады. 

2. Осы өтініште қамтылған барлық мәліметтер, сондай-ақ қаржы агенттігі 

талап еткен барлық құжаттар Субсидиялау қағидалары/тетік шеңберінде тек 

субсидиялау үшін беріледі. 

3. Қаржы агенттігі кәсіпкер өзі туралы хабарлайтын кез келген ақпаратты 

тексеру құқығын өзіне қалдырады, ал кәсіпкер берген құжаттар және өтініштің 

түпнұсқасы субсидиялау берілмеген жағдайдың өзінде қаржы агенттігінде 

сақталады. 

4. Қаржы агенттігінің осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-ақ 

кәсіпкердің ықтимал шығыстары (субсидиялауды алуға қажетті құжаттарды 

ресімдеуге және т.б.) қаржы агенттігінің субсидиялауды беру немесе кәсіпкер 

шеккен шығындарды өтеу міндеттемесі болып табылмайды. 

5. Қаржы агенттігі кәсіпкерден немесе банктен/даму банкінен/ 

МҚҰ-дан/лизингтік компаниядан алған олардың ақпаратын жарнама науқанын 

жүргізу кезінде, ақпаратты қаржы агенттігінің ресми сайтында орналастыру 

кезінде пайдаланады. 

6. Субсидиялау туралы мәселені қарау тәртібімен танысқанын және 

келісетінін растайды, кейіннен қаржы агенттігіне кінәраттары болмайды. 

 

4. Қосымшалар 

(____________ бағыты бойынша көзделген құжаттар) 

_______________________________________________ ____________ 

Кәсіпкердің (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) (қолы, күні) 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2022 жылғы « 19 » шілдедегі    

№ 505 қаулысына 

3-қосымша 

 

  

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі  

ұлттық жоба шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін 

субсидиялау қағидаларына  

8-қосымша 

 

 

Нысан 

 

 

Өтініш 

 

2021 – 2025 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық 

жоба шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 

қағидаларына   (бұдан әрі – Субсидиялау қағидалары)/«Қолжетімді кредит беру 

міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір 

мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы  

11 желтоқсандағы № 820 қаулысымен бекітілген басым жобаларға кредит беру 

және қаржылық лизинг тетігіне (бұдан әрі – тетік): 

 

      (қажетті бағытқа қанатбелгі қойыңыз) 

 

 

Субсидиялау қағидалары шеңберінде «Кәсіпкерлерді/индустриялық-

инновациялық қызмет субъектілерін қолдау» бағыты 

 

 
Тетік шеңберінде басым жобаларға кредит беру және қаржылық лизинг 

       

шеңберінде қатысу және ____________ жылғы № ____ банктік қарыз 

шарты/микрокредит бойынша шарт/қаржылық лизинг шарты негізінде берілген 

кредит/микрокредит/қаржылық лизинг шарты/«жасыл» жобаларды іске асыру 

мақсаттары үшін кредит бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін мынадай 

шарттарда субсидиялау нысанында мемлекеттік қолдау алу мақсатында Сізден: 

Кредиттің/микрокредиттің нысаналы мақсаты  
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«Жасыл» жобаларды іске асыру мақсаттары үшін кредит болған 

жағдайда: 

«жасыл» жоба жататын «жасыл» таксономия санаты/санаттары  

 

 

Кредит/микрокредит/лизинг сомасы  

Сыйақы мөлшерлемесі  

Кредит/микрокредит валютасы  

Кредит/микрокредит/лизинг мерзімі  

 

субсидиялау мақұлданған жағдайда кредит/микрокредит/қаржылық лизинг 

шарты бойынша номиналдық сыйақы мөлшерлемесін Субсидиялау қағидалары 

шеңберінде/тетікке қатысуға мүмкіндік беретін деңгейге дейін төмендету 

мүмкіндігін қарауыңызды сұраймын. 

_______________________________________________________________  

(тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) 

_______________________________________________________________ 

(қолы, күні) мөр орны (бар болса) 

 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2022 жылғы « 19 » шілдедегі   

№ 505 қаулысына 

4-қосымша 

 

  

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі  

ұлттық жоба шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін 

субсидиялау қағидаларына  

11-қосымша 

 

 

Нысан 

 

 

Өңірлік үйлестірушіге/уәкілетті органға ____________ бастап 

_____________ дейінгі аралықтағы кезең үшін субсидиялау туралы есеп 

 

Банктің/даму 

банкінің/ 

микроқаржы 

ұйымының/ 

лизингтік 

компанияның 

атауы 

Кәсіпк

ер 

өтініш 

жасаға

н орын 

Кәсіпкерді

ң атауы 

Банктік қарыз 

шартының 

(бұдан әрі – 

БҚШ) (транш)/ 

микрокредит 

бойынша 

шарттың 

(бұдан әрі – 

МШ) (транш)/ 

қаржылық 

лизинг 

шартының 

(бұдан әрі – 

ҚЛШ) (транш) 

нөмірі 

БҚШ (транш)/ 

МШ 

(транш)/ҚЛШ 

(транш) күні 

Кредит 

(транш)/ 

микрокреди

т 

(транш)/лиз

инг 

(транш)/сом

асы, теңге 

1 2 3 4 5 6 

      

 

Кредит (транш)/ 

микрокредит 

(транш)/лизинг 

Субсидиялау 

шартының 

нөмірі 

Субсидиялау 

шартының 

күні 

Кезең ішінде 

қаржы агенттігі 

аударған 

Кезең ішінде 

есептен 

шығарылған 



2 
 

(транш) бойынша 

сыйақы 

мөлшерлемесі 

субсидиялар 

сомасы, теңге 

субсидиялар 

сомасы, теңге 

7 8 9 10 11 

     

 

Ескертпе: 

*Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған 

кредиттерді/микрокредиттерді субсидиялау жобалары бойынша өңірлік 

үйлестірушіге/уәкілетті органға субсидиялау туралы есеп ұқсас нысан бойынша 

жеке ұсынылады. 

  

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2022 жылғы « 19 » шілдедегі    

№ 505 қаулысына 

5-қосымша 

 

 

2021 – 2025 жылдарға арналған 

кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі  

ұлттық жобаның шеңберінде 

кредиттер/қаржылық лизинг  

бойынша кепілдіктер беру  

қағидаларына  

1-1-қосымша 

 

 

Өңдеу өнеркәсібі салаларының тізбесі   

 

ЭҚЖЖ 

коды 

Атауы 

 

1 2 

Тамақ өнімдері мен сусындар өндірісі 

10 Тамақ өнімдерінің өндірісі 

11.06 Уыт өндірісі 

11.07 Шөлмектерге құйылатын алкогольсіз сусындар, минералды сулар 

және басқа да сусындар өндірісі  

Жеңіл өнеркәсіп және жиһаз өндірісі 

13 Тоқыма бұйымдарының өндірісі 

14 Киім өндірісі 

15 Былғары және оған жататын өнімдер өндірісі 

16 Жиһаздан басқа, ағаш және тығын бұйымдарының өндірісі; 

сабаннан және тоқуға арналған материалдардан жасалған бұйымдар 

өндірісі 

17 Қағаз және қағаз өнімдерінің өндірісі 

18 Полиграфиялық қызмет және жазылған ақпарат жеткізгіштерін 

жаңғырту 

20 Химия өнеркәсібі өнімдерінің өндірісі 

21 Негізгі фармацевтикалық өнімдер мен фармацевтикалық 

препараттар өндірісі 

22 Резеңке және пластмасса бұйымдарының өндірісі 

31 Жиһаз өндірісі 

Құрылыс материалдары және өзге бейметалл  
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минералды өнімдер өндірісі 

23 Өзге бейметалл минералды өнімдер өндірісі 

Металлургия, металл өңдеу, машина жасау 

24 Металлургия өндірісі 

25 Машиналар мен жабдықтардан басқа, дайын металл бұйымдарының 

өндірісі  

26 Компьютерлер, электрондық және оптикалық жабдықтар өндірісі 

27 Электр жабдықтарының өндірісі 

28 Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндірісі 

29 Автомобильдер, тіркемелер және жартылай тіркемелер өндірісі 

30 Өзге көлік құралдарының өндірісі 

33 Машиналар мен жабдықтарды жөндеу және орнату 

Өнеркәсіптің басқа да секторлары 

32 Өзге де дайын бұйымдар өндірісі 
 

_____________________ 

 
 

 
 


