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(Соңы 12-бетте) 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ЖӘНЕ ДАМУ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 12 қаңтар             №26             Астана қаласы

«Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді 
жоспарын әзірлеу және/немесе сараптама жасау 

шығындарын өтеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартын бекіту туралы

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 10-бабының 1) тармақшасына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Қоса беріліп отырған «Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын 
əзірлеу жəне/немесе сараптама жасау шығындарын өтеу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты бекітілсін.

2. Мыналардың:
1) «Отандық өңделген тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің экспортын дамыту 

мен жылжытуға жəне еңбек өнімділігін арттыруды қолдауға бағытталған мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 31 шілдедегі 
№ 839 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 
№ 12060 болып тіркелген, 2015 жылғы 9 қазанда «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған);

2) «Экспорттаушы 2020» жəне «Өнімділік 2020» бағдарламалары шеңберінде 
көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің міндетін атқарушының 2015 
жылғы 31 шілдедегі № 839 бұйрығына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2016 жылғы 30 
наурыздағы № 309 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу 
Тізілімінде № 13687 болып тіркелген, 2016 жылғы 20 мамырда «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

3. Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Индустриялық 
даму жəне өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті заңнамада белгіленген тəртіпте:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі қағаз тасығыштағы жəне электрондық нысандағы 
көшірмелерін Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкіне ресми жариялау жəне енгізу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына 
жіберуді;

3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның 
көшірмелерін мерзімді баспа басылымдарына ресми жариялауға жіберуді;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің 
интернет-ресурсында орналастыруды;

5) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) 
тармақшаларына сəйкес іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан 
Республикасы Инвестициялар жəне даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды 
қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Инвестициялар жəне даму вице-министріне жүктелсін.

5. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының 
Инвестициялар жəне даму министрі Ж.ҚАСЫМБЕК

«КЕЛІСІЛГЕН»
Қазақстан Республикасының Ақпарат жəне коммуникациялар
министрі __________________ Д. Абаев
2018 жылғы 10 сəуір 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің
2018 жылғы 12 қаңтардағы № 26 бұйрығымен бекітілген

«Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/
немесе сараптама жасау шығындарын өтеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/неме-

се сараптама жасау шығындарын өтеу» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі 
– мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар жəне даму министрлігі (бұдан əрі – Министрлік) əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті «Қазақстандық индустрияны дамыту институты» 
акционерлік қоғамы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.

Өтінімді қабылдау жəне мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін беру: 
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары (бұдан əрі – КҚКО);
3) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамы (бұдан əрі – Мемлекеттік корпорация) арқылы жүзеге асырылады.
2-тарау. Мемлекеттiк қызмет көрсету тəртiбi

4. Мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі:
1) көрсетілетін қызметті берушіге жəне Мемлекеттік корпорацияға құжаттарды 

тапсырған сəттен бастап – 12 (он екі) жұмыс күні;
2) КҚКО-ға құжаттарды тапсырған сəттен бастап – 14 (он төрт) жұмыс күні;
Мемлекеттік корпорацияға жүгінген кезде өтінімді жəне құжаттарды қабылдау күні 

мемлекеттік қызмет көрсету мерзіміне кірмейді;
3) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқcат етілген ең ұзақ уақыты – 20 

(жиырма) минут;
4) қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 20 (жиырма) минут.
5. Мемлекеттік қызмет көрсету нысаны: қағаз түрінде.
6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі – шығындарды өтеу туралы келісім не осы 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда 
жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту туралы жазбаша 
түрдегі дəлелді бас тарту туралы жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: қағаз түрінде.
7. Мемлекеттік қызмет индустриялық-инновациялық қызмет субъектілері заңды 

тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті алушы) тегін негізде көрсетіледі.
8. Жұмыс кестесі:
1) көрсетілетін қызметті берушіде – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 

сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұма аралығында, 
сағат 13:00-ден 14:30-ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 09:00-ден 18:30-ға дейін, алдын ала 
жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз, кезек тəртібінде жүзеге асырылады;

2) КҚКО-ларда – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес дема-
лыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұма аралығында, Астана 
қаласында сағат 13:00-ден 14:00-ге дейінгі түскі үзіліспен сағат 09:00-дан 18:00-ге 
дейін, алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз, кезек тəртібінде 
жүзеге асырылады;

3) Мемлекеттік корпорацияда – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына 
сəйкес демалыс жəне мереке күндерін қоспағанда, белгіленген жұмыс кестесіне 
сəйкес дүйсенбіден бастап сенбіні қоса алғандағы аралықта, түскі үзіліссіз сағат 9.00-
ден 20.00-ге дейін.

Мемлекеттік қызмет жеделдетіп қызмет көрсетусіз көрсетілетін қызмет алушының 
тіркелу орны бойынша «электрондық кезек» тəртібінде көрсетіледі, электрондық 
кезекті www.еgov.kz «электрондық үкімет» веб-порталы (бұдан əрі – портал) арқылы 
брондауға болады;

9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) көрсетілетін 
қызметті берушіге, КҚКО-ларға немесе Мемлекеттік корпорацияға өтініш жасаған кезде 
(жеке басын сəйкестендіру үшін жеке басын куəландыратын құжатты ұсынған кезде) 
мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі:

ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды алу үшін индустриялық-инновациялық 
жобаның кешенді жоспарын əзірлеу шығындары өтемін алу үшін:

Мемлекеттік корпорацияға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алуға өтінім;
2) жарғының көшірмесі; 
3) индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/немесе 

сараптама жасау бойынша көрсетілетін қызметті ұсынатын өтініш беруші мен орын-
даушы арасында жасалған шарттың көшірмесі;

4) индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/немесе 
сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтер актілерінің көшірмелері;

5) индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/немесе 
сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтердің жалпы сомасына шот-
фактуралардың көшірмелері;

6) индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/неме-
се сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтердің жалпы сомасына 
төлем құжаттарының көшірмелері;

7) ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды ұсыну туралы құрал операторының 
оң шешімінің көшірмесі;

8) бірінші басшының немесе бірінші басшының міндеттерін атқаратын адамның 
(бұл жағдайда бірінші басшының міндеттерін уақытша атқару туралы растаушы 
құжат қоса беріледі) қолы қойылған, еркін нысанда өтініш берушінің бланкісінде (бар 
болған жағдайда) ресімделген орындаушының индустриялық-инновациялық жобаның 
кешенді жоспарын əзірлеу жəне/немесе сараптама жасау бойынша қызметтерді көрсету 
қорытындылары бойынша өтініш берушінің есебі;

9) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша орындаушыда ұсынылатын қызмет саласында жұмыс тəжірибесінің, 
қызметтерді көрсету кезінде тартылатын штаттық жəне/немесе штаттан тыс маманның 
болуын растайтын мəліметтер;

10) орындаушы көрсеткен осындай қызметтердің, атқарылған жұмыстардың 
қорытындылары бойынша кемінде 2 (екі) актінің жəне/немесе ұсынымның жəне/не-
месе пікірдің көшірмелері;

11) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), оның филиалдары мен 
өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы (оның ішінде «электрондық үкімет» 
веб-порталынан алынған) анықтаманың көшірмесі немесе тартылатын орындаушыны 
заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куəлігі (егер орындаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда).

көрсетілетін қызметті беруші мен КҚКО:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алуға өтінім;
2) жарғының көшірмесі; 
3) заңды тұлғаны мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлігі немесе 

заңды тұлға ретінде көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама;
4) индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/немесе 

сараптама жасау бойынша көрсетілетін қызметті ұсынатын өтініш беруші мен орын-
даушы арасында жасалған шарттың көшірмесі;

5) индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/немесе 
сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтер актілерінің көшірмелері;

6) индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/немесе 
сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтердің жалпы сомасына шот-
фактуралардың көшірмелері;

7) индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/неме-
се сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтердің жалпы сомасына 
төлем құжаттарының көшірмелері;

8) ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды ұсыну туралы құрал операторының 
оң шешімінің көшірмесі;

9) бірінші басшының немесе бірінші басшының міндеттерін атқаратын адамның 
(бұл жағдайда бірінші басшының міндеттерін уақытша атқару туралы растаушы 
құжат қоса беріледі) қолы қойылған, еркін нысанда өтініш берушінің бланкісінде (бар 
болған жағдайда) ресімделген орындаушының индустриялық-инновациялық жобаның 
кешенді жоспарын əзірлеу жəне/немесе сараптама жасау бойынша қызметтерді көрсету 
қорытындылары бойынша өтініш берушінің есебі;

10) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша орындаушыда ұсынылатын қызмет саласында жұмыс тəжірибесінің, 
қызметтерді көрсету кезінде тартылатын штаттық жəне/немесе штаттан тыс маманның 
болуын растайтын мəліметтер;

11) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), оның филиалдары мен 
өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы (оның ішінде «электрондық үкімет» веб-
порталынан алынған) анықтаманың көшірмесі немесе тартылатын орындаушыны заңды 
тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлігі;

12) қызметтерді көрсетуге тартылатын штаттық жəне/немесе штаттан тыс маманның 
біліктілігін жəне жұмыс тəжірибесін растайтын құжаттардың көшірмелері;

13) орындаушы көрсеткен осындай қызметтердің, атқарылған жұмыстардың 
қорытындылары бойынша кемінде 2 (екі) актінің жəне/немесе ұсынымның жəне/не-
месе пікірдің көшірмелері.

Егер орындаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, 
осы тармақтың бірінші бөлімінің 6) жəне/немесе 11) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттардың орнына мұндай заңды тұлғаның қызмет көрсету жəне/немесе тіркелу 
фактісін растайтын құжаттар ұсынылады.

Орындаушының қызмет көрсету қорытындылары бойынша өтініш берушінің есебі 
келтірілген шығындармен байланысты жобаның іске асырылу қажеттілігі, көрсетілетін 
қызметтерді орындау негіздері (шарттың деректемелері, орындаушының атауы), 
жасалған шарт шеңберінде көрсетілген қызметтер, сондай-ақ құралды іске асырудан 
қолжеткізілген (күтілетін) əсер туралы ақпаратты қамтиды.

өңірдің кəсіпкерлерін қолдау картасы (бұдан əрі – Карта) жобалары үшін техникалық-
экономикалық негіздемені əзірлеу жəне/немесе сараптама жасау шығындары өтемін 
алу үшін:

Мемлекеттік корпорацияға:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алуға өтінім:
2) жарғының көшірмесі; 
3) Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеу жəне/не-

месе сараптама жасау бойынша көрсетілетін қызметті ұсынатын өтініш беруші мен 
орындаушы арасында жасалған шарттың көшірмесі;

4) Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеу жəне/немесе 
сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтер актілерінің көшірмелері;

5) Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеу жəне/неме-
се сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтердің жалпы сомасына 
шот-фактуралардың көшірмелері;

6) Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеу жəне/неме-
се сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтердің жалпы сомасына 
төлем құжаттарының көшірмелері;

7) өтініш берушінің Картаға енгізілгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
8) бірінші басшының немесе бірінші басшының міндеттерін атқаратын адамның 

(бұл жағдайда бірінші басшының міндеттерін уақытша атқару туралы растаушы құжат 
қоса беріледі) қолы қойылған, еркін нысанда өтініш берушінің бланкісінде (бар болған 
жағдайда) ресімделген орындаушының Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық 
негіздемені əзірлеу жəне/немесе сараптама жасау бойынша қызметтерді көрсету 
қорытындылары бойынша өтініш берушінің есебі;

9) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша орындаушыда ұсынылатын қызмет саласында жұмыс тəжірибесінің, 
қызметтерді көрсету кезінде тартылатын штаттық жəне/немесе штаттан тыс маманның 
болуын растайтын мəліметтер;

10) аккредиттелген сараптамалық ұйым немесе тиісті аттестаты бар сарапшы, не-
месе мемлекеттік сараптамалық ұйым жүргізген техникалық-экономикалық негіздеменің 
ведомстводан тыс кешенді сараптамасының оң қорытындысының көшірмесі (егер 
аталған қорытынды Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес міндетті болған 
жағдайда). 

11) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), оның филиалдары мен 
өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы (оның ішінде «электрондық үкімет» 
веб-порталынан алынған) анықтаманың көшірмесі немесе тартылатын орындаушыны 
заңды тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куəлігі (егер орындаушы Қазақстан Республикасының резиденті болмаған жағдайда);

көрсетілетін қызметті беруші мен КҚКО:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 

бойынша көрсетілетін қызметті алуға өтінім:
2) жарғының көшірмесі; 
3) заңды тұлғаны мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлігі немесе 

заңды тұлға ретінде көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама;
4) Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеу жəне/не-

месе сараптама жасау бойынша көрсетілетін қызметті ұсынатын өтініш беруші мен 
орындаушы арасында жасалған шарттың көшірмесі;

5) Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеу жəне/немесе 
сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтер актілерінің көшірмелері;

6) Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеу жəне/неме-
се сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтердің жалпы сомасына 
шот-фактуралардың көшірмелері;

7) Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық негіздемені əзірлеу жəне/неме-
се сараптама жасау бойынша орындаушы көрсеткен қызметтердің жалпы сомасына 
төлем құжаттарының көшірмелері;

8) өтініш берушінің Картаға енгізілгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
9) бірінші басшының немесе бірінші басшының міндеттерін атқаратын адамның 

(бұл жағдайда бірінші басшының міндеттерін уақытша атқару туралы растаушы құжат 
қоса беріледі) қолы қойылған, еркін нысанда өтініш берушінің бланкісінде (бар болған 
жағдайда) ресімделген орындаушының Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық 
негіздемені əзірлеу жəне/немесе сараптама жасау бойынша қызметтерді көрсету 
қорытындылары бойынша өтініш берушінің есебі;

10) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға сəйкес ны-
сан бойынша орындаушыда ұсынылатын қызмет саласында жұмыс тəжірибесінің, 
қызметтерді көрсету кезінде тартылатын штаттық жəне/немесе штаттан тыс маманның 
болуын растайтын мəліметтер;

11) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), оның филиалдары мен 
өкілдіктерін есептік тіркеу (қайта тіркеу) туралы (оның ішінде «электрондық үкімет» веб-
порталынан алынған) анықтаманың көшірмесі немесе тартылатын орындаушыны заңды 
тұлғаны (филиалды, өкілдікті) мемлекеттік (есептік) тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəлігі;

12) қызметтерді көрсету үшін тартылатын штаттық жəне/немесе штаттан тыс 
маманның біліктілігін жəне жұмыс тəжірибесін растайтын құжаттардың көшірмелері;

13) аккредиттелген сараптамалық ұйым немесе тиісті аттестаты бар сарапшы, не-
месе мемлекеттік сараптамалық ұйым жүргізген техникалық-экономикалық негіздеменің 
ведомстводан тыс кешенді сараптамасының оң қорытындысының көшірмесі (егер 
аталған қорытынды Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес міндетті болған 
жағдайда).

Орындаушының қызмет көрсету қорытындылары бойынша өтініш берушінің есебі 
келтірілген шығындармен байланысты жобаның іске асырылу қажеттілігі, көрсетілетін 
қызметтерді орындау негіздері (шарттың деректемелері, орындаушының атауы), 
жасалған шарт шеңберінде көрсетілген қызметтер, сондай-ақ құралды іске асырудан 
қол жеткізілген (күтілетін) əсер туралы ақпаратты қамтиды.

Егер орындаушы Қазақстан Республикасының бейрезиденті болған жағдайда, 
осы тармақтың екінші бөлімінің 6) жəне/немесе 11) тармақшаларында көрсетілген 
құжаттардың орнына мұндай заңды тұлғаның қызмет көрсету жəне/немесе тіркелу 
фактісін растайтын құжаттар ұсынылады.

Заңды тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттар туралы, оны мемлекеттік 
тіркеу (қайта тіркеу) мəліметтер көрсетілетін қызметті берушіге тиісті мемлекеттік 
ақпараттық жүйелерден «электрондық үкімет» шлюзі арқылы ұсынылады. 

Құжаттарды қабылдаған кезде Мемлекеттік корпорацияның қызметкері осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес нысан бойын-
ша егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік 
қызметтер көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын 
құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушының жаз-
баша келісімін алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды тапсырған кезде өтінімінің 
қабылданғандығын растау:

1) көрсетілетін қызметті берушіге жəне КҚКО-ларға – қағаз тасығышта құжаттар 
топтамасын қабылдау күні, уақыты, құжаттарды қабылдаған жауапты адамның тегі, 
аты, əкесінің аты көрсетіле отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркелуі 
туралы оның өтінішінің көшірмесіндегі белгі болып табылады;

2) Мемлекеттік корпорацияға – көрсетілетін қызметті алушыға тиісті құжаттарды 
қабылдағаны туралы қолхат беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
9-тармағының бірінші бөлігімен немесе екінші бөлігімен көзделген құжаттар топтамасын 
толық ұсынбаған жəне/немесе қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда, 
көрсетілетін қызметті беруші, КҚКО-лар, Мемлекеттік корпорация осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сəйкес өтінішті қабылдаудан бас тар-
тады, бұл ретте Мемлекеттік корпорация бас тарту туралы қолхат береді.

10. Мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тарту үшін негіздер:
1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін 

ұсынған құжаттардың жəне/немесе олардағы деректердің (мəліметтердің) анық 
еместігін анықтау;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне/немесе мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті ұсынылған материалдардың, объектілердің, деректердің жəне мəліметтердің 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар жəне даму министрінің 2015 жылғы 9 
желтоқсандағы № 1194 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12640 болып тіркелген) Еңбек өнімділігін арттыруға 
жəне аумақтық кластерлерді дамытуға бағытталған индустриялық-инновациялық 
қызмет субъектілеріне мемлекеттік қолдау шараларын ұсыну қағидаларында 
белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі болып табылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушінің, КҚКО-лардың, Мемлекеттік 
корпорацияның жəне/немесе оның лауазымды адамдарының мемлекеттік 

қызметтер көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің жəне/немесе оның лауазымды адамдарының, 
КҚКО-лардың жəне/немесе оның қызметкерлерінің, Мемлекеттік корпорацияның жəне/
немесе оның қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 
шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану.

Шағым 010000, Астана қаласы, Достық көшесі 18, «Мəскеу» бизнес орталығы 
ғимараты, сол блог, 19-қабат мекенжайы бойынша көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының атына немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
16-тармағында көрсетілген мекенжайлар жəне телефондар бойынша КҚКО немесе 
Мемлекеттік корпорация басшысының атына, немесе 010000, Астана қаласы, Қабанбай 
батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимараты, № 1711 кабинет мекенжайы, 8 
(7172) 75-48-60, 75-48-62 телефоны бойынша Министрліктің Индустриялық даму жəне 
өнеркəсіптік қауіпсіздік комитеті (бұдан əрі – Комитет) басшысының атына, немесе 
010000, Астана қаласы, Қабанбай батыр даңғылы, 32/1, «Транспорт Тауэр» ғимараты, 
№ 1012 кабинет мекенжайы, 8 (7172) 98-33-31 телефоны бойынша Министрлік 
басшысының атына беріледі.

Шағымдар жазбаша нысанда пошта бойынша немесе көрсетілетін қызметті 
берушінің, КҚКО-ның немесе Мемлекеттік корпорацияның, Комитеттің немесе 
Министрліктің кеңсесі арқылы, сондай-ақ портал арқылы беріледі.

Шағымның қабылданғандығын растау көрсетілетін қызметті берушінің, КҚКО-ның, 
Комитеттің немесе Министрліктің кеңсесінде шағымды қабылдаған адамның тегі мен 
аты-жөнін, берілген шағымға жауапты алу мерзімі мен орнын көрсете отырып, оны 
тіркеу (көрсетілетін қызметті берушінің, КҚКО-ның, Комитеттің немесе Министрліктің 
мөртабаны, кіріс нөмірі мен күні) болып табылады.

Мемлекеттік корпорацияда қолма қол да жəне поштамен де келіп түскен шағымның 
қабылданғандығын растау оның тіркелуі болып табылады (мөртабан, кіріс нөмірі мен 
тіркеу күні шағымның немесе шағымға ілеспе хаттың екінші данасына қойылады). 

Шағымды портал арқылы жіберген кезде көрсетілетін қызметті алушыға «жеке 
кабинетінен» оны мемлекеттік органда өңдеу барысында (жеткізілуі, тіркелуі, орын-
далуы туралы белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып 
отырылатын, шағым туралы ақпаратқа қол жеткізуге болады. 

Көрсетілетін қызметті берушінің, КҚКО-ның немесе Мемлекеттік корпорацияның, 
Комитеттің немесе Министрліктің мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде қарауға жа-
тады. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді түрдегі жауап көрсетілетін қызметті 
алушыға пошта байланысы арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің не-
месе Мемлекеттік корпорацияның кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті 
органның мекенжайына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген 
күнінен бастап 15 (он бес) жұмыс күні ішінде қарауға жатады.

12. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижелерімен келіспеген жағдайларда, 
көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.

4-тарау. Мемлекеттік қызмет көрсету, оның ішінде Мемлекеттік корпорация 
арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, өзге де талаптар

13. Тұрмыс-тіршілігін шектейтін организм функцияларының тұрақты бұзылуынан 
денсаулығы бұзылған көрсетілетін қызметті алушылар үшін қажет болған жағдайда, 
1414, 8 800 080 7777 Бірыңғай байланыс орталығына өтініш жасаған кезде мемлекеттік 
қызмет көрсету үшін құжаттарды қабылдауды Мемлекеттік корпорацияның қызметкері 
тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.mid.gov.kz, «Комитеттер» бөлімінде;
2) Көрсетілетін қызметті берушінің www.kidi.gov.kz;
3) КҚКО-ның www.palata.kz, www.business.gov.kz.
4) Мемлекеттік корпорацияның www.gov4c.kz. интернет-ресурстарында 

орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тəртібі мен 

мəртебесі туралы ақпаратты Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі 
бірыңғай байланыс орталығы арқылы қашықтықтан қол жеткізу режимінде алу 
мүмкіндігі бар.

16. Мемлекеттік қызмет көрсету мəселелері бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің анықтамалық қызметтерінің байланыс телефондары: 8 (7172) 98-37-81 (ішкі 
нөмірі 1059, 1027, 1058, 1023, 1022). 

Мемлекеттік қызметтерді көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы: 1414, 8 800 080 7777.

 «Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/
немесе сараптама жасау шығындарын өтеу»

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша

Нысан 

««Қазақстандық индустрияны 
дамыту институты» АҚ 

____________________________
 (көрсетілетін қызметті алушының

толық атауы)

Көрсетілетін қызметті алуға өтінім
(көрсетілетін қызметті алушы толтырады)

1. Көрсетілетін қызметті алушының толық атауы
2. Заңды мекенжайы (индексі, облысы, қаласы/ауданы, елді мекені, көшесі, телефоны)
3. Бірінші басшысы (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда), лауазымы, жұмыс/

ұялы телефон нөмірі, электрондық мекенжайы)
4. Көрсетілетін қызметті алушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі жəне күні 
5. Көрсетілетін қызметті алушының БСН (бизнес сəйкестендіру нөмірі)/ ЖСН (жеке 

сəйкестендіру нөмірі)
6. Саланың, кіші саланың атауы
7. Қызметінің негізгі түрі (жалпы экономикалық қызмет сыныптауышының кодын 

көрсете отырып)
8. Шығарылатын өнім номенклатурасы
9. Көрсетілетін қызметті алушының белгіленген қуаты (заттай жəне ақшалай мəнде)
10. Қуаттардың ағымдағы жүктелуі (пайыз)
11. Өндірістік жабдықтың ағымдағы тозуы (пайыз)
12. Ағымдағы еңбек өнімділігі (мың теңге/адам жəне мың АҚШ доллары/адам)*
13. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік жəне/немесе салалық Бағдарламаларға 

қатысушы болып табыла ма (болып табылды ма) (егер қатысушысы болып табылса, 
онда мемлекеттік қолдау шараларын алған жылын көрсетіңіз, қандай Бағдарламалар 
шеңберінде жəне қандай құралдарды алды)

14. Қандай құралды пайдалану жоспарланған (қажеттісін белгілеңіз):
Ұзақ мерзімді лизингтік қаржыландыруды алу үшін индустриялық-инновациялық 

жобаның кешенді жоспарын əзірлеу;
Карта жобалары үшін техникалық-экономикалық негіздеме əзірлеу жəне/немесе 

сараптау.
15. Қағидалар шеңберінде мемлекеттік қолдауды тарту мақсаты (қысқаша сипат-

тамасы, қажеттіліктің негіздемесі , нəтиже)
16. Өтініш берілген құрал шеңберінде келтірілген шығындардың жалпы құны -(теңге)
17. Өтініш берілген құрал шеңберінде шығындар келтірілген кезең (бастап-дейін 

(айы, жылы))
18. Қызметті көрсеткен орындаушының атауы
19. Көрсетілетін қызметті алушының банктік деректемелерін көрсету 
Осы өтініммен көрсетілетін қызметті алушы ұсынылған құжаттардың, бастапқы 

деректердің, есептеулердің, негіздемелердің толықтығы мен анық болуына өзіне 
жауаптылық алады.

Көрсетілетін қызметті алушы сұратылған (сұратылатын) құрал(дар) шеңберінде 
келтірілген іс-шаралар бойынша шығындар Қазақстан Республикасының заңнамасында 
көзделген мемлекеттік қолдаудың өзге де шаралары шеңберінде республикалық жəне/
немесе жергілікті бюджеттер қаражаты есебінен қаржыландырылмағанын растайды.

Құралды алуға өтінім толтырған байланысушы адам (тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болған жағдайда), лауазымы, жұмыс/ұялы телефон нөмірі, электрондық мекенжайы): 
_____________________

Өтінімді толтыру күні ________________________

Көрсетілетін қызметті алушының басшысы (өтініш берушінің басшысымен
уəкілеттік берілген адам)
_______________ ____________________________________________
           (қолы)               (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда)

Мөр орны (бар болған жағдайда)

Ескертпе:
* Еңбек өнімділігі жалпы қосылған құнның немесе өндірілген өнім көлемінің (аралық 

тұтыну бойынша деректер болмаған кезде) қамтылған адамдар санына арақатынасы 
ретінде есептеледі.

Өтінім бірінші басшының қолымен жəне өтініш беруші мөрінің бедерімен (бар болған 
жағдайда) расталған фирмалық бланкте ресімделеді.

Өтінімге көрсетілетін қызметті алушының бірінші басшысын алмастыратын адам 
қол қойған кезде бірінші басшының міндеттерін атқару туралы растайтын құжатты 
міндетті түрде қоса беру қажет.

«Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/
немесе сараптама жасау шығындарын өтеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 2-қосымша

 Нысан

Орындаушыда ұсынылатын қызметтер саласында жұмыс тəжірибесінің, 
қызметтерді көрсету кезінде тартылатын штаттық жəне/штаттан тыс 

маманның болуын растайтын мəліметтер 
(көрсетілетін қызметті алушының фирмалық бланкінде толтырылады)

 
1.Орындаушының атауы
_________________________________________________________________

2. Орындаушыны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні 
_________________________________
3. Көрсетілетін қызметті алушымен шарт жасасқанға дейін соңғы 2 (екі) жыл ішінде 

орындаушының бұрын көрсеткен осындай қызметтері (ұсынылатын қызметтер сала-
сында кемінде 2 (екі) жұмыс).

Көрсетілген 
қызмет атауы

Тапсырыс берушілердің 
атауы жəне олардың 
телефон нөмірлері 

Қызметтерді 
көрсету орны 

мен жылы

Шарттың құны, теңге 
(көрсетілмеуі мүмкін)

1 2 3 4

4. Қызметкердің біліктілігі мен тəжірибесі (орындаушысы осы шарт бойынша 
міндеттемелерді орындау үшін тартылған қызметкер көрсетіледі)
Р/с
№

Тегі, аты, 
əкесінің аты 
(бар болған 
жағдайда)

Ла
уа

зы
мы

 Осы бағыт 
бойынша 

қызметтерді 
көрсету 

саласындағы 
жұмыс өтілі

Диплом, куəлік неме-
се білімі туралы басқа 

да құжаттар бойын-
ша біліктілігі немесе 

мамандығы (№, серия-
сын жəне берілген күнін 

көрсету)

Санаты, разря-
ды, мамандығы 

бойынша 
сыныбы 

(бар болған 
жағдайда) Аз

ам
ат

ты
ғы

 

1 2 3 4 5 6 7

Жоғарыда көрсетілген барлық мəліметтердің анық екендігін растаймын.
 
Көрсетілетін қызметті алушының басшысы
________________ ________________________________________
            (қолы)            (тегі, аты, əкесінің аты (бар болған жағдайда))

Мөр орны (бар болған жағдайда)
 
Ескертпе:
Осы мəліметтердің 3-тармағын көрсетілетін қызметті алушы техникалық-эконо-

микалық негіздемені əзірлеу жəне/немесе сараптама жасау бойынша шығындарды 
мəлімдеген кезде толтырмайды. 

«Индустриялық-инновациялық жобаның кешенді жоспарын əзірлеу жəне/
немесе сараптама жасау шығындарын өтеу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 

стандартына 3-қосымша

 Нысан

(Көрсетілетін қызметті алушының тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болған жағдайда) (бұдан əрі – 

Т.А.Ə.) немесе оның ұйымының атауы)
________________________________________
(көрсетілетін қызметті алушының мекенжайы)

Құжаттарды қабылдаудан бас тарту туралы
қолхат

«Мемлекеттік қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының 20-бабының 2-тармағын басшылыққа ала отырып, «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы 
филиалының № __ бөлімі (мекенжайы: ___________________________________) 
Сіздің мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында көзделген тізбеге сəйкес құжаттар 
топтамасын толық ұсынбауыңызға, атап айтқанда:

Жоқ құжаттардың атауы:
1) __________________________________________________________;
2) __________________________________________________________;
3) _________________________________________________________.
ұсынбауыңызға байланысты мемлекеттік қызмет көрсетуге арналған құжаттарды 

қабылдаудан бас тартады.
Осы қолхат тараптардың əрқайсысына бір данадан берілетін 2 данада жасалды. 
 __________________________________________ _______________
    Т.А.Ə. (Мемлекеттік корпорация қызметкерінің)              (қолы)
Орындаушы. Т.А.Ə._____________
Телефон __________
Алдым: _______________________ _______________________ 
 Т.А.Ə. көрсетілетін қызметті алушының қолы 

20__ жылғы «___» _________ 

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
27 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16833 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 30 наурыз          №129            Астана қаласы

Конкурстық іріктеу және бизнес-инкубаторлар қызметін 
қолдау қағидаларын бекіту туралы

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдар-
ламасын бекіту, «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасын іске асыру жөніндегі 
кейбір шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 10 маусымдағы 
№ 556 қаулысына өзгерістер енгізу жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 
жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысына сəйкес БҰЙЫРАМЫН: 

1. Қоса беріліп отырған Конкурстық іріктеу жəне бизнес-инкубаторлар қызметін 
қолдау қағидалары бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Кəсіпкерлікті дамыту 
департаменті заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ жəне орыс тілдеріндегі 
қағаз жəне электрондық түрдегі көшірмесін ресми жариялауға мерзімді баспасөз басы-
лымдарына, сондай-ақ ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық экономи-
ка министрлігінің Заң департаментіне бұйрықтың осы тармағының 1), 2) жəне 3) 
тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтер беруді 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республика-
сының Ұлттық экономика вице-министріне жүктелсін.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Инвестициялар жəне
даму министрі _______________ Ж. Қасымбек
2018 жылғы « » 

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 30 наурыздағы №129 бұйрығымен бекітілді

Конкурстық іріктеу жəне бизнес-инкубаторлар 
қызметін қолдау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы конкурстық іріктеу жəне бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау қағидалары 

(бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы 
№ 168 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың бірыңғай бағдарламасының (бұдан əрі – Бағдарлама) 213-1-тармағына 
сəйкес əзірленген жəне конкурстық іріктеу жəне бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау 
тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) акселерациялау – тəлімгерлік (менторлық), оқыту жəне сараптамалық қолдау 

арқылы қарқынды даму бағдарламасы;
2) бизнес-инкубатор – өндірістік үй-жайларды, жабдықтарды, ұйымдастырушылық, 

құқықтық, қаржылық, консалтингтік жəне ақпараттық қызметтерді ұсыну арқылы 
Бағдарламаны іске асыруға қатысу үшін конкурстық іріктеуден өткен шағын кəсіпкерлік 
субъектілерін олардың қалыптасу кезеңінде қолдау үшін құрылған заңды тұлға;

3) бизнес-инкубатордың резиденті – бизнес-инкубатормен ынтымақтастық туралы 
келісім жəне (немесе) бизнес инкубациялау жөніндегі қызметті көрсету туралы шарт 
жасаған шағын кəсіпкерлік субъектісі;

4) бизнес-инкубациялау – бұл шағын кəсіпкерлік субъектілеріне ресурстар мен 
көрсетілетін қызметтер кешенін ұсыну арқылы олардың құрылуы мен табысты дамуы 
үшін жағымды жағдайларды жасауға бағытталған шағын кəсіпкерлік субъектілерін 
қолдау құралы; 

5) есепті кезең – Ұлттық институтпен бизнес-инкубатордың арасында шартты 
жасаған уақыттан бастап əрбір 12 ай сайын;

6) индустриалды-инновациялық жоба – белгiлi бiр уақыт мерзiмi iшiнде iске асы-
рылатын (оларды пайдалану жаңа немесе жетілдірілген тауарларды, жұмыстарды 
көрсетілетін қызметтерді алуды қамтамасыз ететін бірыңғай өндірістік циклда жұмыс 
істейтін процесс жəне (немесе) жабдықтар кешені технология деп түсініледі, қандай да 
бір жаңа өнімді (тауарды немесе көрсетілетін қызметті) немесе процесті, маркетингтің 
жаңа тəсілін немесе іскерлік практикада жұмыс орындарын немесе сыртқы байланыс-
ты ұйымдастырудың жаңа ұйымдастырушылық тəсілін тұтынуға енгізу инновация 
болып табылады) жаңа өндiрiстерді, технологияларды, тауарларды, жұмыстар мен 
көрсетілетін қызметтерді құруға немесе жұмыс істеп тұрғанын жетілдіруге бағытталған 
iс-шаралар кешенi;

7) конкурстық іріктеу – Бағдарламаға қатыстыру үшін конкурстық негізде бизнес-
инкубаторларды іріктеу;

8) өтінім беруші – Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыра-
тын, осы Қағидаларға сəйкес өтінімді қарауға ұсынған жəне бизнес-инкубаторлардың 
конкурстық іріктеуіне қатысуға үміткер заңды тұлға;

9) өтінім – осы Қағидалардың талаптарына сəйкес қажетті құжаттар қоса берілген 
өтінім;

10) процесті автоматтандыру – электрондық нысанда қызмет көрсетуді қамтамасыз 
ету үшін əкімшілік процестерді түрлендіру рəсімі;

11) сыртқы сарапшы – бизнес-инкубациялау экожүйесін дамыту саласындағы 
тартылған шетелдік сарапшылар;

12) Ұлттық институт – бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау жəне бизнес-инку-
бациялау шеңберінде индустриялы-инновациялық жобаларға мемлекеттік гранттар 
беру процестерін сүйемелдеу бойынша оператор функцияларын жүзеге асыратын 
технологиялық даму саласындағы Ұлттық институт;

13) шарт – Ұлттық институт пен бизнес-инкубатордың арасында жасалған бизнес-
инкубаторлардың шығыстарын бірлесіп қаржыландыру жəне қаржылық емес көмек 
көрсету туралы шарт.

3. Бизнес инкубаторларды іріктеу жəне шығыстарды бірлесіп қаржыландыру 
Бағдарлама шеңберінде жүзеге асырылады.

4. Бизнес инкубаторлардың шығыстарын бірлесіп қаржыландыру жаңа немесе 
елеулі түрде жақсартылған өнімді (тауарды жəне (немесе) көрсетілетін қызметті) 
немесе бизнес процесті құру үшін шағын кəсіпкерлік субъектілерінің индустриалды-
инновациялық жобаларын инкубациялау мақсатында жүзеге асырылады.

5. Бірлесіп қаржыландыруды мемлекет осы Қағидаларға сəйкес технологиялық 
даму саласындағы ұлттық даму институт (бұдан əрі – Ұлттық институт) арқылы 
жүзеге асырады.

6. Ұлттық институттың көрсетілетін қызметтерін республикалық бюджеттің қаражаты 
есебінен кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган (бұдан əрі – уəкілетті орган) төлейді. 

7. Бизнес-инкубаторлардың шығыстарын бірлесіп қаржыландыру үшін көзделген 
қаражатты уəкілетті орган Ұлттық институтқа аударады.

2-тарау. Конкурстық іріктеу жəне бизнес-инкубаторлар
қызметін қолдау тəртібі

8. Бағдарламаны iске асыруға қатысуға үміткер бизнес-инкубаторлар Бағдарламаның 
213 тармағымен белгіленген талаптарға сəйкестікті қамтамасыз етедi.

9. Бизнес-инкубаторлар Бағдарламаның 212 тармағымен белгіленген функция-
ларды орындайды.

10. Ұлттық институт:
1) конкурстық іріктеуді жүргізуге өтінімдерді қабылдауды;
2) конкурстық іріктеуден өткен бизнес-инкубаторлармен ынтымақтастық туралы 

шарттың талаптарын жасау, бұзу жəне мониторингілеуді;
3) осы Қағидаларда көзделген жағдайларда бизнес-инкубаторлардың шығыстарын 

бірлесіп қаржыландыруды;
4) сыртқы сарапшыларды тарта отырып, бизнес-инкубаторлардың қызметіне 

ақпараттық-талдамалық жəне əдіснамалық қолдау көрсетуді;
5) оқыту іс-шараларын ұйымдастыруды, бизнес-инкубаторлар жəне олардың 

резиденттері үшін сыртқы сарапшыларды тарта отырып бизнес-құзыреттерін дамыту 
бойынша тағылымдама өткізуді;

6) сыртқы сарапшылардың қызметін төлеуді жүзеге асырады.
11. Ұлттық институт өтінімдерді қабылдау күніне дейін күнтізбелік отыз күн бұрын 

мекенжайы мен өтінімдерді қабылдау кезеңін көрсете отырып, бұқаралық ақпарат 
құралдарында жəне Ұлттық институттың ресми интернет ресурсында конкурстық 
іріктеудің басталуы туралы хабарлайды.

Өтінімдерді қабылдау кезеңін Ұлттық институт айқындайды жəне ол күнтізбелік 
отыз күннен аспайды.

12. Ұлттық институттың өтінімді қарауы құжатты қабылдаған күннен бастап он күн 
ішінде жүзеге асырылады, оның ішінен;

1) екі жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығына тексерілу жүргізіледі;
2) сегіз жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың Қағида талаптарының сəйкестігіне 

тексерілу жүргізіледі. 
Бұл ретте, өтінімдерді қабылдау кезеңі аяқталғаннан кейін берілетін өтінімдер 

тіркеуге жəне қарауға жатпайды.
13. Өтінім беруші өтінімдерді парақтарының санын көрсете отырып, қол қойылған 

жəне нөмірленген түрде, қағаз жеткізгіште қолма қол жəне (немесе) бірыңғай файлда 
сканерленген электрондық нысанда Ұлттық институтқа ұсынады.

Процесті автоматтандырған жағдайда өтінімдерді қабылдау электрондық нысан-
да жүзеге асырылады

14. Өтінім беруші ұсынылған құжаттардың, бастапқы мəліметтердің, негіздемелердің 
толықтығын, анықтығын қамтамасыз етеді.

Өтінім беруші конкурстық іріктеуге қатысу үшін мынадай құжаттарды ұсынады:
1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес нысан бойынша өтінім;
2) ауданы кемінде 250 шаршы метр болатын, бизнес-инкубатор резиденттерін 

орналастыруға сəйкес келетін (меншігінде, жалға алынған, сенімгерлік басқаруда жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес өзге де негізде) əкімшілік үй-жайдың 
болуын растайтын құжаттар (құқық беретін құжаттың (-тардың) көшірмесі (-лері);

3) Өтінім берушімен еңбек қатынасында тұратын жоғары білімі бар кемінде бес 
адам болатын білікті кадрлардың болуын растайтын құжаттар (жұмыскерлердің 
түйіндемелерінің көшірмелері, дипломдарының көшірмелері, еңбек шарттарының 
көшірмелері жəне (немесе) жұмысқа қабылдау туралы өтінім берушінің бұйрығы);

4) өтінім берушіге мемлекеттің қолдауынсыз кемінде алты ай толық жұмыс істеуге 
мүмкіндік беретін, қаржылық ауқаттылығын растайтын құжаттар: 

кредиттік бюро берген кредиттер бойынша мерзімі өткен берешектің болмауы ту-
ралы кредиттік есепті, өтінім берген күнге дейін он бес жұмыс күнінен кешіктірмей алу;

өтінім берушінің қолы қойылып, мемлекеттік қолдаусыз кемінде алты ай жұмыс 
істеуі үшін талап етілетін шығындарды есептеу. Өтінім беруші шығындарының есебін 
дербес жүзеге асырады;

екінші деңгейдегі банк шотында өтінім берілген күннен бастап үш жұмыс күнінен 
кешіктірілмей қаражаттың болуы туралы үзінді көшірме. Өтінім берушінің банктік 
шотын дағы ақша сомасы мемлекеттік қолдаусыз кемінде алты айдың жұмыс істеуін 
есептеу үшін оның шығындарын жабуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге өтінім 
берушінің банктік шоттағы ең төменгі сомасы өтінім берген кезде кемінде 3 000 000 
(үш миллион) теңге болу керек.

5) стартаптарды қолдау мен дамыту бойынша ынтымақтастық туралы келісімдермен 
расталған Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарымен əріптестік қарым-
қатынастың болуын растайтын құжаттар (жоғары оқу орынымен (-дарымен) келісімдер);

6) өкілге берілетін сенімхат (өтінім берушінің (сенім білдірілген тұлғаның) өкілінің 
өтінімді жəне оған қоса берілген құжаттарды берген, сонымен қатар өтінімге қол 
қойған кезінде);

7) тізбе жəне бизнес-инкубатордың түлектері (бар болса) жəне бизнес-инкубация-
лауға дайын жобалар жəне/немесе бизнес-инкубатордың резиденттері (бар болса) 
туралы түлектер мен əлеуетті резиденттерден растайтын хаттар бар қысқаша ақпарат; 

8) бизнес-инкубаторды дамыту жоспары туралы эссе.
15. Конкурстық іріктеуге қатысу үшін Өтінім берушіде мынадай қарыздар бол-

мауы тиіс:
1) салықтық берешек, міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кəсіптік зейнетақы 

жарналары бойынша берешек, міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруға ау-
дарымдар жəне (немесе) жарналар бойынша берешек, əлеуметтік аударымдар бой-
ынша берешек. 

Салықтық берешектің, кедендік төлемдер, салықтар, арнайы, демпингке қарсы, 
өтемақы баждары, өсімпұлдар, проценттер, міндетті зейнетақы жарналары бойын-
ша, міндетті кəсіптік зейнетақы жарналары, əлеуметтік аударымдар жəне (немесе) 
Əлеуметтік медициналық сақтандыру қорына жарналар бойынша берешектердің 
болмауы (болуы) туралы мəліметтерді Ұлттық институт салықтардың жəне бюджет-
ке төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын 
мемлекеттік органның ресми интернет ресурсынан тексереді;

2) өтінімді берген күнге дейін он бес жұмыс күнінен ерте емес, кредиттік бюро бер-
ген ақпаратпен расталатын ағымдағы мерзімі өткен қарыз. 

Ағымдағы мерзімі өткен қарыздың жоқтығы туралы кредиттік есепті Өтінім беруші 
дербес ұсынады.

16. Өтінімді осы Қағидалардың талаптарына сəйкестігіне тексеру барысында, Ұлттық 
институт он жұмыс күн ішінде осы Қағидалардың 14 жəне 15-тармақтарына сəйкес 
ұсынылған құжаттар бойынша сəйкессіздіктерді анықтаған жағдайда, өтінім берушіге 
анықталған сəйкессіздіктер туралы хабарлама жібереді.

17. Өтінім беруші Ұлттық институттың хабарламасына сəйкес хабарламаны алған 
уақыттан бастап жеті жұмыс күнінен аспайтын мерзімде анықталған сəйкессіздіктерді 
жояды, оның ішінде болмауы осы Қағидаларда талап етілген берешектерді өтейді.

18. Ұлттық институт құжаттар келіп түскен уақыттан бастап бес жұмыс күнінің 
ішінде анықталған сəйкессіздіктерді ескере отырып, Өтінім беруші ұсынған құжаттарды 
қайтадан қарайды. Сəйкессіздіктер қайтадан анықталған жағдайда, Ұлттық институт 
осы Қағидалардың 20-тармағына сəйкес шешім қабылдайды.

19. Конкурстық іріктеуді құрамына тəуелсіз сарапшылар, мүдделі мемлекеттік орган-
дар мен басқа ұйымдардың өкілдері кіретін Бизнес-инкубаторларды іріктеу жөніндегі 
комиссия (бұдан əрі – Комиссия) жүзеге асырады.

20. Комиссияның Өтінім берушінің өтінішін қарастыруына мынадай жағдайларда 
жол берілмейді:

1) өтінім берушінің осы Қағидалардың 8-тармағының талаптарына сəйкессіздігі;
2) өтінім берушінің осы Қағидалардың 16-тармағында көзделген, оған жіберілген 

хабарламаға сəйкес сəйкессіздіктерді жоймауы;
3) өтінімдегі деректердің (мəліметтердің) нақты емес екендігінің анықталуы.
Осы тармақта көрсетілген жағдайлар туындаған жағдайда Ұлттық институт өтінімді 

қараудан бас тарту жəне оны қараусыз қалдыру туралы өтінім берушіні бес жұмыс күн 
ішінде жазбаша хабардар етеді. 

21. Ұлттық институт кемінде бес жұмыс күні бұрын, Комиссия отырысының өткізілетін 
күні, орны жəне уақыты туралы Комиссия мүшелерін 

жəне өтінім берушіні хабардар етеді.
Комиссия отырысының өткізілетін күнін Ұлттық институт Комиссия отырысын 

өткізгенге дейін он жұмыс күнінен бұрын емес айқындайды. Өтінім Комиссия отырысын 
өткізген күнге дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей Комиссия мүшелеріне беріледі.

22. Комиссияның құрамы уəкілетті органның бұйрығымен бекітіледі. Комиссия 
мүшелері Комиссия отырыстарына ауыстыру құқығынсыз қатысады. Комиссияның 
отырысы қажеттілігіне қарай өткізіледі.

23. Комиссияның құрамына кандидаттарды тəуелсіз сарапшылар қатарынан 
уəкілетті органға Ұлттық институт ұсынады. Бұл ретте кандидаттар мынадай талаптарға 
сəйкес болады:

1) бизнес инкубаторда (акселераторда, технопаркте) стартаптар үшін ментор 
(тəлімгер) немесе бизнес-инкубаторда (акселераторда, технопаркте) бағдарлама 
басшысы ретінде кемінде екі жыл жұмыс тəжірибесі бар не жұмыс істейтін бизнесі бар 
кəсіпкер-бизнес инкубатор (акселератордың) түлегі;

2) жоғары білім.
24. Комиссия мүшесі оған Ұлттық институт берген құжаттардың сақталуын жəне 

Комиссия мүшесінің міндеттерін орындаумен байланысты оған белгілі болған 
ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етеді.

25. Ұлттық институтқа Комиссия отырысын өткізудің күні, орны мен уақыты туралы 
Комиссия мүшелерін хабардар ету жəне өтінімнің материалдарын жіберу бойынша 
өзінің міндеттемелерін орындауға мүмкіндік беретін Комиссия мүшелері туралы барлық 
қажетті деректерді қоса бере отырып, уəкілетті орган Комиссияның құрамын айқындау 
жəне оның құрамына түзетулер енгізу туралы Ұлттық институтты хабардар етеді.

Тəуелсіз сарапшыларды тартуға жұмсалған шығыстарды өтеу Ұлттық институт пен 
тəуелсіз сарапшы (-лар) арасында жасалатын азаматтық-құқықтық шарттың (-тардың) 
негізінде Ұлттық институттың қаражаты есебінен жүзеге асырылады. 

26. Комиссияның отырысы оның мүшелерінің кем дегенде жартысы қатысса, олар-
дың ішінде кем дегенде үштен бірі тəуелсіз сарапшы болса, қалыптасты деп саналады.

Келіп түскен өтінімдерді қарау кезінде Комиссияның отырысына қатысатын 
Комиссия мүшелерінде мүдделер қайшылығы туындаған жағдайда, олар Комиссияның 
тиісті шешімдерін шығару арқылы Комиссияның тиісті отырысына қатысудан 
шеттетіледі. Комиссия отырысының жұмысына қатысуға мүмкіндік болмаған жағдайда 
Комиссия мүшелері кезекті отырысты өткізу туралы хабарламаны алғаннан кейін екі 
жұмыс күнінің ішінде Комиссияның хатшысын жазбаша хабардар етеді. 

Комиссия хатшысы Комиссия мүшесі болып табылмайды.
Комиссияның отырысын өткізген кезде отырыстың аудио (бейне) жазбасы жүзеге 

асырылады. 
Комиссия отырысының аудио (бейне) жазбалары, Комиссия отырысы хаттамалары-

ның түпнұсқалары, өтінім берушілердің Комиссия мүшелерін бағалау парақтарының 
түпнұсқалары Ұлттық институтта сақталады, ал көрсетілген материалдардың көшірме-
лері уəкілетті органға жіберіледі.

Комиссия қызметін материалдық-техникалық, ұйымдастырушылық қамтамасыз 
етуді Ұлттық институт қамтамасыз етеді.

27. Комиссия отырысында өтінім беруші өзінің эссесімен таныстырады жəне 
Комиссия мүшелерінің сұрақтарына жауап береді. 

Эссені бағалау кезінде мынадай өлшемшарттар ескеріледі:
1) бизнес-инкубатордың нақты пайымын, миссиясын жəне мақсаттарын сипаттау;
2) бизнес-инкубатордың аралық жəне түпкілікті өлшемді мақсаттары;
3) белгілі бір мерзімдерде мақсаттарға қол жеткізудің əдістері;
4) команданың жұмысы;
5) бизнес-инкубаторлардың нарығымен, жоо-мен, бизнес қоғамдастықтардың 

өкілдерімен, инвесторлармен, институттармен жəне басқаларымен ынтымақтастық 
жөніндегі жоспарлар;

6) күтілетін нəтиже, оның ішінде инкубациялауға жобалардың саны бойынша 
өлшемшарттар. 

28. Комиссия республикалық бюджетте көзделген қаражаттың сомасы туралы 
уəкілетті орган ақпаратының негізінде конкурстық іріктеу үшін бизнес-инкубаторлардың 
шекті санын белгілейді. 

29. Комиссия балдық жүйенің негізінде өтінім берушілермен жүргізілген сұхбатта-
судың (сұхбат алудың) нəтижелері бойынша шешім қабылдайды. Комиссияның оты-
рысында қатысатын комиссияның əрбір мүшесі бизнес-инкубаторды ұпайлардың 
жиынтығы бойынша осы Қағиданың 2-қосымшасында берілген Өтінім берушінің бағалау 
парағына сəйкес бағалайды. 

Өтінім берушінің бағалау парағына телекоммуникация арқылы отырысқа қатысқан 
Комиссия мүшелерін қоспағанда Комиссияның отырысында Комиссияның мүшелері 
қол қояды. 

30. Ұпайы ең көп бизнес-инкубаторлар конкурстық іріктеудің жеңімпаздары бо-
лып саналады.

Бұл ретте, жеңімпаздардың ұпай саны тең болған жағдайда, республикалық бюджет-
те көзделген қаражаттың шеңберінде конкурстық іріктеу үшін бизнес-инкубаторлардың 
шекті санын белгілеуді ескере отырып, басымдылық конкурстық іріктеуге қатысуға 
Өтінімді берген күні мен уақыты ерте өтінім берушіге беріледі. 

31. Комиссия отырысын өткізудің нəтижелері бойынша жəне өтінім 
берушінің бағалау парақтарының негізінде, Комиссия отырысын өткізген уақыттан 

бастап, үш жұмыс күнінің ішінде Комиссия отырысының хаттамасы құрылады жəне оған 
қол қойылады, оған Комиссия төрағасы мен хатшысы қол қояды, онда Комиссияның 
шешімі көрінеді.

32. Уəкілетті органның жазбаша ұсынылған ақпараты бойынша бизнес-инкубатор-
ларды қолдауға қосымша қаражатты құру кезінде Ұлттық институт олармен Шарт жасау 
үшін жеңімпаздардан кейін ең жоғары ұпайға ие болған өтінім берушілердің қатарынан 
бизнес-инкубаторлардың қосымша санын іріктеп алады. Бизнес-инкубаторларды 
таңдауды Комиссияның хаттамасында көрсетілген ақпараттың негізінде Комиссияның 
отырысын жүргізусіз Ұлттық институт жүзеге асырады.

33. Конкурстық іріктеудің нəтижелері бойынша шешімді қабылдаған күннен бастап 
екі жұмыс күні мерзімінде Ұлттық институт қабылданған шешім туралы өтінім берушіге 
хабарлама жібереді.

Конкурстық іріктеудің нəтижелері бойынша жеңімпаз деп танылған өтінім беруші 
Комиссияның оң шешімі қабылданған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Шарт жаса-
лады. Шарт үш жыл мерзіміне жасалады. 

Уəкілетті органның ақпараты бойынша бизнес-инкубаторларды қолдауға қосымша 
қаражаттарды қалыптастыру кезінде Комиссияның хаттамасында көрсетілген 
ақпараттардың негізінде комиссия отырысын өткізусіз таңдауды Ұлттық институт 
жүзеге асырған бизнес-инкубаторлармен Шарт осы өтінім берушіге қабылданған шешім 
туралы хабарламаны жіберген күннен бастап он жұмыс күні ішінде жасауға жатады. 

3-тарау. Бизнес-инкубаторларды бірлесіп қаржыландыру
34. Бизнес-инкубатордың қызметін бірлесіп қаржыландыру осы Қағидаларға 

сəйкес шығындарды өтеу арқылы жүзеге асырылады. Шығындарды өтеу айына бір 
реттен жиі емес бизнес-инкубатормен жасалған шығыстардың фактісі бойынша 
жүзеге асырылады.

35. Бизнес-инкубаторлардың қызметін қаржыландыру бизнес-инкубаторлардың 
өздерінің операциялық қызметінің есебінен не бизнес-инкубаторлардың құрылтайшы-
лары/меншік иелері есебінен қамтамасыз етіледі. Бұл ретте, бизнес-инкубаторлар Шарт 
жасалған уақыттан бастап он екі ай ішінде 50% дейінгі мөлшерде, бірақ 35 000 000 
(отыз бес миллион) теңгеден артық емес шығыстардың бірлесіп қаржыландыру алады.

Бірлесіп қаржыландыру мөлшері осы Қағидаларда айқындалған шығындардың 
əрбір бабы бойынша 50% аспауы тиіс:

1) еңбекке ақы төлеу қоры;
2) əкімшілік үй-жайларды жалға алу;
3) коммуналдық қызметтер, оның ішінде байланыс (интернет, телефония, пош-

та) қызметтері;
4) индустриалды-инновациялық жобаларды іріктеуді жəне сүйемелдеуді қамтамасыз 

ету, оқыту іс-шараларын ұйымдастыру, изнес-құзіретті жəне олардан туындайтын 
шығыстарды (көлік жəне іс-сапар шығыстарын қосқанда) дамыту бойынша бизнес-
инкубаторлар мен олардың резиденттері үшін тағылымдамадан өткізу үшін тартылған 
үшінші тұлғалардың көрсетілетін қызметтері.
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Бұл ретте, шығыстарды өтеу айына 5 000 000 (бес миллион) теңгеден артық емес 
мөлшерде жүзеге асырылады.

Егер өтеудің шығындары 5 000 000 (бес миллион) теңгеден асса, өтелмеген 
қалдықтың сомасын бизнес-инкубатор өтеудің мынадай өтінішінде көрсетеді.

36. Бизнес-инкубатор осы Қағидалардың талаптарына сəйкес парақтап бизнес-
инкубатордың басшысы куəландырған растайтын құжаттардың көшірмелерін қоса 
бере отырып, осы Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша бизнес-инкуба-
тор шығындарын өтеуге өтінім береді. Шығындарды өтеу үшін мынадай растайтын 
құжаттар қажет (көшірмелер): 

1) еңбекақы төлеу қорының шығыстарын растау үшін (жұмыскерлермен жасалған 
еңбек шарттары, еңбек ақы, жеке табыс салығы жəне зейнетақы аударымдарын төлеу 
бойынша төлем тапсырмалары);

2) əкімшілік үй-жайларды жалға алудың шығыстарын растау үшін (меншікті үй-
жайы болған кезде) (жалға алу шарты, орындалған жұмыстар (қызметтер) актісі жəне 
үй-жайдың меншік иесінің мекенжайына қаражаттарды нақты аударғанын растайтын 
құжаттар);

3) коммуналдық қызметтер үшін шығыстарды растау үшін (коммуналдық ұйымдар-
мен шарттар, шот-фактуралар жəне қаражаттың нақты аударылғанын растайтын 
құжаттар);

4) үшінші тұлғалар қызметтерінің шығыстарын растау үшін (үшінші тұлғалардың 
шот-фактуралары (болған кезде), орындалған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) 
актісі, оларды сатып алудың қажеттілігін қысқаша негіздеумен қызметтерді көрсетуге 
арналған шарттар, сондай-ақ қаражаттың нақты аударылғаны растайтын құжаттар).

37. Ұлттық институт шығындардың бір бөлігін өтейді не бизнес-инкубатор 
шығындарының бір бөлігін өтеуге өтінішті жəне құжаттардың толық топтамасын 
алған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде бизнес-инкубатор шығындарының бір 
бөлігін өтеуге өтінішке сəйкессіздікті (-терді) көрсете отырып, хабарлама жібереді. 
Шығындардың бір бөлігін өтеуді жүзеге асыру үшін бизнес-инкубатор қағаз 
жеткізгіште əрбір параққа бизнес-инкубатор басшысының қолы жəне мөрі қойылған 
куəландырылған құжаттардың көшірмелерін ұсынады. Ұлттық институтта бизнес-
инкубатор шығындарының бір бөлігін өтеу үшін қажетті ақшалай қаражат жеткіліксіз 
болған жағдайда, өтеу уəкілетті органнан қаражат түскенге дейін тоқтатыла тұрады.

Шығындарды өтеу шеңберінде бизнес-инкубатор шетелдік валютадағы шығыстарды 
растайтын құжаттарды ұсынған жағдайларда, шығындарды өтеу сомасы тиісті 
көрсетілген қызметтер актілеріне қол қою күніне Қазақстан Республикасы Ұлттық банкі 
валютасының бағамына сүйене отырып есептеледі.

38. Бизнес-инкубатор Ұлттық институттан бизнес-инкубатор шығындарының бір 
бөлігін өтеуге ұсынылған өтініш бойынша жəне құжаттарға сəйкессіздік(тер) көрсетілген 
хабарламаны алғаннан кейін, оларды бес жұмыс күні ішінде жояды жəне толық емес 
жəне/немесе түзетілген құжаттарды Ұлттық институтқа қайта енгізеді.

4-тарау. Сыртқы сарапшыларды тартумен бизнес-инкубаторларды 
əдіснамалық сүйемелдеу

39. Ұлттық институт тиісті қаржы жылына ақшалай қаражат болған жағдайда, 
бизнес-инкубаторлардың қызметін əдіснамалық сүйемелдеу үшін сыртқы сарапшы-
ларды тарта алады. 

Сыртқы сарапшыларды тарту Ұлттық институттың ішкі актілеріне сəйкес бизнес-
инкубациялаудың экожүйесін дамыту саласындағы шетелдік сарапшылардың 
қатарынан жүзеге асырылады. 

Сыртқы сарапшылардың қызметтеріне төлемді Ұлттық институт жəне уəкілетті орган 
арасында жасалған бизнес-инкубаторлардың қызметін қолдау бойынша қызметтерді 
ақылы көрсету туралы жасалған шарт негізінде республикалық бюджет қаражаты 
есебінен Ұлттық институт жүзеге асырады.

Əдіснамалық сүйемелдеу: 
1) практикаларды қолдану бойынша консультациялық көмек; 
2) бизнес-инкубатордың жұмысын жоспарлау жəне ұйымдастыру; 
3) бизнес-инкубатордың проблемалық аймақтарын жəне өсу нүктелерін диагно-

стикалау; 
4) бизнес-инкубатор қызметкерлерінің біліктілігін арттыру көмегімен проблема-

ларды шешу;
5) стартап жобаларды іріктеуде жəне инкубпциялауда жəрдемдесу болып табылады.
Əдіснамалық сүйемелдеу қызметтерін көрсету шеңберінде сыртқы сарапшы əрбір 

бизнес-инкубатор үшін жұмыстың тиімді форматын таңдап алады. 
5-тарау. Шарттың мониторингі

40. Бизнес-инкубатор жұмысының тиімділігін айқындау мақсатында Ұлттық институт 
бизнес-инкубатормен жасалған шарттардың мониторингін жүргізеді.

41. Мониторингтің негізгі қағидаттары бизнес-инкубатордың осы 
Қағидаларға сəйкес критерийлерді жəне Шарт талаптарын орындау болып та-

былады.
42. Бизнес-инкубаторлар қызметінің қорытындылары бойынша есепті кезеңде мы-

надай критерийлермен бағалау жүзеге асырылады:
1) кемінде 100 бизнес жобаны іздеу жəне қарау;
2) оқыту курстарынан өткен кемінде 50 кəсіпкер; 
3) бизнес-инкубациялау шеңберінде индустриялы-инновациялық жобалардың 

мемлекеттік грантын алу үшін құжаттар тапсырған жəне Бағдарлама шеңберінде 
мемлекеттік гранттарды ұсыну қағидаларына сəйкес келетін бизнес-инкубатордың 
кемінде 8 табысты резиденті;

4) мемлекеттік грантты алған не кемінде 7 000 000 (жеті миллион) теңге сомасына 
инвесторлар қаражатын тартқан 3 жоба.

43. Есепті кезең ішінде алты айдың қорытындысы бойынша бизнес-инкубаторлар 
қызметіне аралық бағалау жүргізіледі. 

Бұл жағдайда бизнес-инкубаторды бағалау осы Қағидалардың 42-тармағына сəйкес 
бизнес-инкубатордың белгіленген критерийлердің 50%-на қол жеткізуі тұрғысына 
жүргізілетін болады.

44. Есепті кезеңдегі аралық бағалау жəне қызметті бағалау бизнес-инкубатор 
ұсынған атқарылған жұмыс туралы есеп пен растайтын құжаттардың, оның ішінде:

1) резиденттер мен бизнес-инкубатордың арасында жасалған шарттар;
2) өткізілген тренингтер (консультациялар, оқу интенсивтерінің) саны бойынша 

шарттар (келісімдер, ниет хаттарының) көшірмелері негізінде жүргізіледі. 
Есепті кезең ішінде Бағдарлама шеңберінде мемлекеттік грантты ұсынуға 

конкурстық іріктеу жарияланбаған жағдайда, бизнес-инкубатордың қызметін бағалау 
кезінде осы Қағидалардың 42-тармағы 3) жəне 4) тармақшаларында көзделген кри-
терийлер ескерілмейді. 

45. Бизнес-инкубатор осы Қағидалардың 42 жəне 43-тармақтарында көрсетілген 
критерийлерге сəйкес келмеген жағдайда, Ұлттық институт бизнес-инкубатор 
белгіленген критерийлерге қол жеткізгенге дейін бірлесіп қаржыландыруды тоқтата 
тұрады. Критерийлерге қол жеткізу мерзімі он екі айды құрайды. Көрсетілген мерзім 
үшін Ұлттық институт бизнес-инкубатордың шығыстарын бірлесіп қаржыландыруы 
жүзеге асырмайды. Бірлескен қаржыландыруды тоқтата тұру туралы Ұлттық инсти-
тут бизнес-инкубаторды хабардар етеді, ол бес жұмыс күні ішінде Ұлттық институтқа:

1) бірлескен қаржыландыруды тоқтата тұруға өзінің келісімі жəне белгіленген 
мерзімде критерийлерге қол жеткізуге дайындығы туралы;

2) не тиiстi негiздемелерді ұсынумен бірлескен қаржыландыруды тоқтата тұруымен 
өзінің келiспейтіні туралы жазбаша жауап береді.

Ұлттық институт бизнес-инкубатор ұсынған негіздемелерді он жұмыс күні ішінде 
қарап, оның нəтижелері бойынша бизнес-инкубаторға өзінің шешімін жібереді. 

46. Бизнес-инкубатор осы Қағидалардың 45-тармағында көзделген мерзімдерде 
критерийлерге қол жеткізбеген жағдайда, Ұлттық институт Шартты бір жақты тəртіпте 
бұзады. 

Бизнес-инкубатор Ұлттық институттан шартты бұзу жəне алынған қаражатты қайтару 
туралы хабарламаны алған уақыттан бастап он жұмыс күні ішінде орындалмаған не-
месе ішінара орындалған критерийлердің санына қарай Ұлттық институтқа қаражатты 
қайтарады.

Толық қол жеткізілмеген əрбір критерий үшін қаражатты қайтару сомасы есепті 
кезеңдегі бизнес-инкубатордың шығыстарын бірлесіп қаржыландырудың алынған со-
маларынан 25%-ын құрайды. 

47. Бизнес-инкубатор Шарт талаптарын орындаудан бас тартқан жағдайда, Шарт 
бұзуға жатады жəне бизнес-инкубатор осы қағидалардың 46-тармағында көзделген 
талаптармен Ұлттық институтқа қаражатты қайтарады.

48. Ұлттық институт шарт талаптарының бұзылуын анықтаған кезде, бұл бұл туралы 
бизнес-инкубаторға жиырма жұмыс күні ішінде жазбаша хабарлайды. Ұлттық инсти-
туттан хабарлама алған кезде, бизнес-инкубатор Шарт талаптарын бұзушылықтарды 
жоюға қатысты шаралар қабылдауға міндетті. 

49. Шеңберінде осы Қағидалар қабылданған Бағдарлама қолданысының тоқтатылуы 
себепті Шарт бұзылған жағдайда, бизнес-инкубатор Бағдарламаның қолданылу кезеңі 
ішінде пайдаланылған қаражатты қайтармайды. 

Конкурстық іріктеу жəне бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау қағидаларына 
1-қосымша

Нысан
Бизнес-инкубаторларды конкурстық іріктеуге қатысуға өтінім

(өтінім беруші толтырады)

1. Өтінім берушінің толық атауы
2. Заңды мекенжайы (индекс, облыс, қала (аудан), елдімекен, көше, телефон, е-mail)
3. Басшы (тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда), электрондық мекенжайы, ұялы 

(жұмыс телефоны)
4. Өтінім берушіні мемлекеттік тіркеу нөмірі жəне күні
5. Бизнес сəйкестендіру нөмірі (бұдан əрі – БСН)
6. Құрылтайшылар туралы ақпарат (егер өтініш берушінің құрылтайшылары жек 

тұлғалар болып табылса Тегі Аты Əкесінің аты (бар болғанда) не заңды тұлғалар бо-
лып табылатын өтінім беруші құрылтайшылардың атауы, БСН)

Өтінімге мынадай құжаттардың тізбесін қоса беремін 

1) ауданы кемінде 250 шаршы метр болатын, бизнес-инкубатор резиденттерін 
орналастыруға сəйкес келетін əкімшілік үй-жайдың болуын растайтын құжаттар:

___________________________________________________________________
        құқық белгілейтін құжаттың (-тардың) көшірмесі (-лері);

2) Өтінім берушімен еңбек қатынасында тұратын жоғары білімі бар кемінде 5 адам 
болатын білікті кадрлардың болуын растайтын құжаттар;

___________________________________________________________________ 
жұмыскерлер түйіндемелерінің көшірмелері, дипломдарының  көшірмелері, 
еңбек шарттарының көшірмелері жəне (немесе) өтініш берушінің жұмысқа 

қабылдау туралы бұйрығы;

3) мемлекеттің қолдауынсыз кемінде алты ай толыққанды жұмыс істеуге мүмкіндік 
беретін қаржылық ауқаттылықты растайтын құжаттары:

___________________________________________________________________
өтінімді берген күнге дейін он бес жұмыс күнінен ерте емес, кредиттік бюро
берген мерзімі өткен ағымдағы қарыздың жоқтығы туралы кредиттік есеп;

___________________________________________________________________
өтінімді берген күнге дейін үш жұмыс күнінен ерте емес, ақшалай қаражаттың
болуы туралы екінші деңгейлі банктегі шоттан үзінді;
___________________________________________________________________
 
Өтінім беруші қол қойған жəне мөрмен бекітілген, мемлекеттің қолдауынсыз кемінде 

алты ай жұмыс істеуі үшін талап етілетін Өтінім берушінің шығындарының есебі;
____________________________________________________________________

4) жоғары оқу орындарымен стартаптарды қолдау жəне дамыту бойынша 
ынтымақтастық туралы келісімдермен расталған əріптестік қатынастардың болуын 
растайтын құжаттар:

____________________________________________________________________
жоғары оқу орнымен (-дарымен) келісім (-дер);

____________________________________________________________________

5) өкілге берілетін сенімхат (өтінім берушінің (сенім білдірілген тұлғаның) өкілінің 
өтінімді жəне оған қоса берілген құжаттарды берген, сонымен қатар өтінімге қол 
қойған кезінде);

____________________________________________________________________

6) тізбе жəне бизнес-инкубатордың түлектері (бар болса) жəне бизнес-инкуба-
циялауға дайын жобалар жəне (немесе) бизнес-инкубатордың резиденттері (бар болса) 
туралы түлектер мен əлеуетті резиденттерден растайтын хаттар бар қысқаша ақпарат; 

____________________________________________________________________

7) осы Өтінімге қосымшаға сəйкес нысан бойынша бизнес-инкубаторды дамыту 
жоспары туралы эссе

____________________________________________________________________

Осымен Ұлттық институт, оның ішінде бөгде адамдарды тартумен сараптамалық 
бағалауды жүргізген кезде осы өтінім бойынша, оның ішінде құпия мəліметтер бар 
құжаттарды, материалдарды жəне ақпаратты пайдалануға, сондай-ақ жеке немесе 
заңды тұлға туралы, барлық көздерде кредиторлық берешектің бар (жоқ) екені туралы 
деректерді жинауға өз келісімімді беремін. 

Осымен ұсынылған материалдар мен ақпараттың, оның ішінде бастапқы 
деректердің, есептеулердің, негіздемелердің анық екенін растаймын жəне күмəнді 
деректердің ұсынылу фактілері анықталған жағдайда, өтінім коммисияның қарауына 
жіберілмейтіндігі туралы маған ескертілді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 20 ___ жылғы «__» 
_________ № _______________ бұйрығымен бекітілген Конкурстық іріктеу жəне биз-
нес-инкубаторлар қызметін қолдау қағидаларымен таныстым.

Осымен бизнес-инкубаторлардың конкурстық іріктеуін өткізу талаптарымен өзімнің 
келісімімді растаймын.

Конкурстық іріктеу жəне бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау қағидаларының та-
лаптарына сəйкес талап етілетін құжаттар _____ парақта қоса берілді.

Осы өтінім мəселелері бойынша хабарландыруларды алу үшін электрондық пошта 
мекенжайы: __________________.

Ескертпе: Өтінішке басшы немесе өзге де уəкілетті адам қол қояды. Басшы ауысқан 
жəне байланыс деректері (пошталық мекенжай, электрондық мекенжай жəне телефон) 
өзгерген жағдайда, Ұлттық институтты хабардар ету қажет.

___________________________________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда)
____________________________________________________________
Өтініш берушінің атынан құжаттарға қол қоюға өкілеттігі бар адамның лауазымы 
_____________________
(қолы)

Құжаттарды алғаны туралы белгі (Ұлттық институт толтырады)
Алған күні:
20 __ жылғы «_____» ________________ 
Өтінімнің тіркеу нөмірі 
№_____
Тіркеуші
___________________________________ 
(тегі, аты, əкесінің аты (бар болғанда)
_____________________ 

 Бизнес-инкубаторларды конкурстық іріктеуге қатысуға өтінімге қосымша

Эссе форматы:
Көлемі MSWord 10 бетіне дейін,
қарпі: Times New Roman, 
көлемі 12, бір жарым аралық жол

Эссе бөлімдері:

1) бизнес-инкубатордың нақты пайымын, миссиясын жəне мақсаттарын сипаттау 
_____________________________________________________________

2) бизнес-инкубатордың аралық жəне түпкілікті өлшемді мақсаттары 
_____________________________________________________________

3) белгілі бір мерзімдерде мақсаттарға қол жеткізудің əдістері 
_____________________________________________________________

4) команданың жұмысы
____________________________________________________________

5) бизнес-инкубаторлардың нарығымен, жоо-мен, бизнес қоғамдастықтардың 
өкілдерімен, инвесторлармен жəне басқаларымен ынтымақтастық жөніндегі жоспарлар 

_____________________________________________________________

6) күтілетін нəтиже
_____________________________________________________________

Конкурстық іріктеу жəне бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау қағидаларына 
2-қосымша

Нысан
Өтінім берушіні бағалау парағы

Критерийлер Көрсеткіш Бағалау
1 Бизнес-инкубатордың түлектерінің саны *
2 Инкубациялауға дайын жобалардың саны **
3 Материалдық-техникалық жабдықтау: 

əкімшілік үй-жайлардың болуы 
(жеке меншікте, жалға алынған)
 ағымдағы банктік шотында қаражаттың болуы тура-
лы ақпарат

4 Эссе жəне сұхбат қорытындысы ***
Бағалау параметрлері

Критерийлер Көрсеткіш Балл Көрсеткіш Балл
1 Бизнес-инкубатордың түлектерінің 

саны *
1-2 жоба 1 3-4 жоба 2

2 Инкубациялауға дайын жобалардың 
саны **

1-2 жоба 1 3-4 жоба 2

3 Материалдық-техникалық 
жабдықтау: 
əкімшілік үй-жайлардың болуы (жеке 
меншікте, жалға алынған)

250-ден 400 
шаршы метрге 

дейін

1 400-ден 550 
шаршы мет-

рге дейін

2

 ағымдағы банктік шотында 
қаражаттың болуы туралы ақпарат

 3-тен 5 млн. 
теңгеге дейін

1 5-тен 7 млн. 
теңгеге дейін

2

4 Эссе жəне сұхбат қорытындысы *** 1-ден 10 балға 
дейін 

Көрсеткіш Балл Көрсеткіш Балл Көрсеткіш Балл Ең көп балл
5 жəне одан 
астам жоба

3 3

5 жəне одан 
астам жоба

3 3

550-ден 700 
шаршы метрге 

дейін

3 700-ден 850 
шаршы метрге 

дейін

4 850 шаршы 
метрге жəне 
одан астам

5

7-ден 10 млн. 
теңгеге дейін

3 10-нан 15 млн. 
теңгеге дейін 

4 15 млн. жəне 
одан астам 

5

* Түлектердің хаттарымен расталады
** Бизнес-инкубатордың əлеуетті резиденттерінің хаттарымен дəлелденеді 

Конкурстық іріктеу жəне бизнес-инкубаторлар қызметін қолдау қағидаларына 
3-қосымша

Нысан
«Технологиялық даму жөніндегі 

ұлттық агенттік» акционерлік қоғамы
басқармасының төрағасы

_____________________________ 
кімнен: ____________________________

Бизнес-инкубатор шығындарының бір бөлігін өтеуге 
өтініш

«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» акционерлік қоғамы жəне 
______________ арасындағы № ___________ шартқа сəйкес _____ жылғы ___ 
(________) айындағы нақты шығындардың бір бөлігін шартта көрсетілген банктік де-
ректемелерге өтеуді сұраймын.
р/с № Шығындардың түрі Сомасы Растайтын құжат

Жиыны:
Растайтын құжаттардың көшірмелері қоса берілді: 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Бизнес-инкубатор басшысының тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
 ______________________________ 
__________________ Қолы
__________________ Күні

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы         
21 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16791 болып енгізілді.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 18 сәуір              №157           Астана қаласы

Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті 
көлемін айқындау қағидаларын және Оларға қатысты 

сыртқы борыштың шекті көлемі айқындалатын 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тізбесін бекіту 

туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 28 қыркүйектегі №601 қаулысымен 
бекітілген Квазимемлекеттік сектордың сыртқы қарыздарының көлемін келісу 
қағидаларының 2 жəне 3-тармақтарына сəйкес БҰЙЫРАМЫН:

1. Мыналар: 
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес Квазимемлекеттік сектордың сыртқы 

борышының шекті көлемін айқындау қағидалары;
2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес Оларға қатысты сыртқы борыштың шекті көлемі 

айқындалатын квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тізбесі бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Мемлекет міндеттеме-

лерін басқару жəне қаржы секторын дамыту саясаты департаменті заңнамада белгі-
ленген тəртіппен: 

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркеуді;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде 
оныңқазақ жəне орыс тілдеріндегіқағаз жəне электронды түрдегі көшірмесін ресми 
жариялауға мерзімді баспасөз басылымдарына, сондай-ақ ресми жариялау жəне 
Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкіне қосу үшін «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберуді;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің интер-
нет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік 
тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтерді Қазақстан Республикасы 
Ұлттық экономика министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық эко-
номика бірінші вице-министріне жүктелсiн.

4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен 
соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Ұлттық экономика министрі Т.СҮЛЕЙМЕНОВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының Қаржы министрі
_____________________Б. Сұлтанов
2018 жылғы « »________________

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 18 сəуірдегі №157 бұйрығына 1-қосымша

Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті
көлемін айқындау қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті көлемін айқындау 

қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 
28 қыркүйектегі № 601 қаулысымен бекітілген Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің 
сыртқы қарыздары көлемін келісу қағидаларының 2-тармағына сəйкес əзірленді 
жəне топішілік қаржыландыру жөніндегі мəмілелерді жəне мемлекеттік кепілдікпен 
қамтамасыз етілген мемлекеттік емес қарыздарды қоспағанда, Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2016 жылғы 8 желтоқсандағы № 385 Жарлығымен бекітілген Ұлттық 
қордың қаражатын қалыптастыру жəне пайдалану тұжырымдамасында (бұдан əрі 
– Ұлттық қор тұжырымдамасы) жəне Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 
жылғы 26 маусымдағы № 590 Жарлығымен бекітілген Жаңа бюджет саясатының 
тұжырымдамасында (бұдан əрі – Жаңа бюджет саясатының тұжырымдамасы) 
белгіленген шектеулер шеңберінде квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының 
шекті көлемін айқындау тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидалардың мақсаты квазимемлекеттік сектор тартатын қарыздар 
қоржынын тиімді басқару арқылы елдің сыртқы борышының тұрақтылық индикатор-
ларының нашарлау тəуекелдерін барынша азайту болып табылады.

3. Осы Қағидаларда пайдаланылатын негізгі ұғымдар:
1) сыртқы борыш – Қазақстан Республикасының бейрезиденттері алдындағы 

квазимемлекеттік сектор субъектісінің белгілі бір күнге алған жəне өтелмеген қарыз-
дарының сомасы;

2) сыртқы қарыз – қарыз беруші Қазақстан Республикасының бейрезиденті, ал қарыз 
алушы – квазимемлекеттік сектор субъектісі болатын қарыз қатынастары.

2-тарау. Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының
шекті көлемін айқындау тəртібі

4. Квазимемлекеттік сектор субъектілері мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық 
уəкілетті органға жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 1 тамызына дейінгі 
мерзімде болжамды қарыз алу жоспарларын жəне жоспарланған қаржы жылына 
арналған сыртқы борышты өтеу көлемін ұсынады. Даму жоспарларына өзгерістер 
енгізілген жағдайда қарыз алу жоспарларына түзету енгізуге жол беріледі.

Бұл ретте 2018 жылға арналған сыртқы борыштың шекті көлемін айқындау үшін 
квазимемлекеттік сектор субъектілері 2018 жылғы 15 мамырға дейінгі мерзімде 
мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті органға бекітілген қарыз алу 
жоспарларын жəне 2018 жылға арналған сыртқы борышты өтеу көлемін ұсынады.

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің тиісті қаржы жылының соңындағы сыртқы 
борышының шекті көлемі тиісті қаржы жылына арналған сыртқы қарыздардың бос 
сыйымдылығымен тиісті қаржы жылында сыртқы борыштың болжамды өтелуін ескере 
отырып, жыл басындағы сыртқы борыштың қосынды мəнімен айқындалады:

Dqe = Lye + Dqeb– С, мұнда:
Dqe – квазимемлекеттік сектор субъектісінің теңгемен немесе АҚШ долларына 

баламалы номиналдық құны бойынша көрсетілген тиісті қаржы жылына арналған 
сыртқы борышының шекті көлемі;

Lye – квазимемлекеттік сектор субъектісінің тиісті қаржы жылына арналған сыртқы 
қарыздардың бос сыйымдылығы;

Dqeb – квазимемлекеттік сектор субъектісінің жыл басындағы сыртқы борышы;
С – тиісті қаржы жылында квазимемлекеттік сектор субъектісінің сыртқы борышын 

өтеудің болжамы.
Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздардың шекті көлемі 

Ұлттық қор тұжырымдамасында жəне Жаңа бюджет саясатының тұжырымдамасында 
айқындалған шектеулерге сəйкес айқындалады. 

Квазимемлекеттік сектор субъектісінің тиісті қаржы жылына арналған сыртқы 
борышының шекті көлемін айқындау:

1) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздардың мəлімделген 
жиынтық көлемі квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздардың шекті 

көлеміне тең немесе көлемінен аз болған жағдайда (Lya ≤ Lp), онда квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің бір жылға арналған сыртқы қарыздардың бос сыйымдылығы 
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздардың мəлімделген жиынтық 
көлеміне тең: 

Lye* = Lya, мұнда:
Lye* – квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тиісті қаржы жылына арналған 

сыртқы қарыздардың бос сыйымдылығы;
Lya – квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздардың мəлімделген 

жиынтық көлемі;
Lp – квазимемлекеттік сектор субъектілерінің тиісті қаржы жылына арналған сыртқы 

қарыздардың шекті көлемі.
2) квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздардың мəлімделген 

жиынтық көлемі квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздардың шекті 
көлемінен артық болған жағдайда (Lya > Lp), тиісті қаржы жылында квазимемлекеттік 
сектор субъектісінің сыртқы қарыздардың бос сыйымдылығы квазимемлекеттік сектор 
субъектісінің сыртқы қарыздардың шекті көлеміне квазимемлекеттік сектор субъектісінің 
сыртқы қарыздардың үлес салмағының көбейтіндісімен айқындалады:

Lye = Wх Lp
Бұл жағдайда квазимемлекеттік сектор субъектісінің сыртқы қарыздардың үлес 

салмағы бөліп тастау шарасы ретінде пайдаланылады жəне мына формула бойын-
ша есептеледі: 

W = (Ld/ Lya) х 100, мұнда:
W – квазимемлекеттік сектор субъектісінің сыртқы қарыздардың үлес салмағы;
Ld – квазимемлекеттік сектор субъектісінің сыртқы қарыздардың мəлімделген 

көлемі;
Lya – квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздардың мəлімделген 

жиынтық көлемі.
5. Мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті орган квазимемлекеттік 

сектор субъектісінің сыртқы борышының шекті көлемін айқындау бойынша ұсыныс-
тарды əзірлеу үшін қажетті материалдарды (күн тəртібі, хаттамалық шешімнің жо-
басы жəне квазимемлекеттік сектор субъектілерінің сыртқы қарыздардың шекті 
көлемін айқындайтың есептер) «Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының 
шекті көлемін айқындау мəселелері жөнінде комиссия құру туралы» Қазақстан 
Республикасы Премьер-Министрінің 2018 жылғы 3 сəуірдегі № 38-р өкіміне сəйкес 
құрылатын Квазимемлекеттік сектордың сыртқы борышының шекті көлемін айқындау 
мəселелері жөніндегі комиссияның (бұдан əрі – Комиссия) қарауына хаттама 
жобасының қосымшасымен бірге Комиссия отырысы өткізілгенге дейін жеті жұмыс 
күні бұрын енгізеді.

6. Комиссия ұсынымдарының қорытындысы жəне Қазақстан Республикасы 
Үкіметімен келісуі бойынша мемлекеттік жоспарлау жөніндегі орталық уəкілетті ор-
ган, жоспарланып отырған жылдың алдындағы жылғы 1 қазанға дейінгі мерзімде 
тиісті қаржы жылына квазимемлекеттік сектор субъектісінің сыртқы борышының шекті 
көлемін бекітеді.

7. Квазимемлекеттік сектор субъектісі бекітілген сыртқы борыштың шекті көлемі 
негізінде дауыс беретін акцияларының елу пайызынан астамы немесе жарғылық 
капиталдағы қатысу үлесі негізгі ұйымға тиесілі өзінің еншілес, тəуелді жəне олардың 
корпоративтік құрамына кіретін өзге де ұйымдар үшін сыртқы борыштың көлемін 
дербес бөледі.

8. Квазимемлекеттік сектор субъектісі жоспарланатын жылдың алдындағы жылғы 
20 желтоқсанға дейін директорлар кеңесінің отырысына бекітілген сыртқы борыштың 
шекті көлемін ескере отырып, даму жоспарын шығарады.

9. Бюджет параметрлерін өзгерткен жағдайда немесе квазимемлекеттік сектордың 
түзетілген қарыз алу жоспарларының негізінде квазимемлекеттік сектордың сыртқы 
борышының бекітілген шекті көлемін түзетуге жол беріледі.

10. Квазимемлекеттік сектор субъектілері дербес сыртқы қарыздардың шеңберіндегі 
өз міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2018 жылғы 18 сəуірдегі №157 бұйрығына 2-қосымша

Сыртқы борыштың шекті көлемі айқындалатын квазимемлекеттік сектор 
субъектілерінің тізбесі

№ р/н Атауы
1 «Самұрық-Қазына» ұлттық əл-ауқат қоры» акционерлік қоғамы
2 «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы
3 «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы
4 «Зерде» ұлттық инфокоммуникациялық холдингі» акционерлік қоғамы

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы      
26 сəуірде Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
№16814 болып енгізілді.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ БАНКІ» 
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қаңтар           №5           Алматы қаласы

Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік 
құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығына кәсіби 

қатысушылардың есептілікті ұсыну мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы 

Жалғасы. Басы 82-83-нөмірлерде

кестенің жалғасы:

Орналастырылған 
акциялар саны

Дауыс беретін 
акциялар саны

Эмитент сатып алған 
акциялар саны

жай акциялар артықшылықты 
акциялар

жай акциялар артықшылықты 
акциялар

6 7 8  9 10 

2-кесте. Акционерлер тізілімі

№

Эм
ит

ен
тт

ің
 

ат
ау

ы
Эм

ит
ен

тт
ің

 
БС

Н

Акциялар ұстаушы- жеке 
тұлғаның тегі, аты, əкесінің 

аты (бар болса) немесе 
заңды тұлғаның атауы Ж

ек
е 

/ 
за

ңд
ы 

тұ
лғ

а

Жеке сəйкестендіру нөмірі 
(бұдан əрі – ЖСН) / БСН не 
басқа сəйкестендіру нөмірі 

(Қазақстан Республикасының 
бейрезиденттері үшін)

1 2 3 4 5 6

кестенің жалғасы:
Акциялар 
ұстаушы 

түрі

Резиденттік елі Акция 
түрі

Ұлттық сəйкестендіру 
нөмірі немесе халықаралық 

сəйкестендіру нөмірі
атауы  ел коды оффшорлық 

аймақ (иə/жоқ)
7 8 9 10 11 12

кестенің жалғасы:
Акциялар ұстаушының жеке шотындағы эмитент 

акцияларының саны
Акциялар ұстаушыға 

тиесілі акциялар санының 
эмитент акцияларының 
санына арақатынасы 

(пайызбен)

Қо
сы

мш
а 

мə
лі

ме
тт

ер

ба
рл

ығ
ы

оның ішінде:
ауыртпалық 

салынған 
акциялар 

ұстаушының 
жеке 

шотындағы 
эмитент 
акция-

ларының 
саны 

акциялар 
ұстаушының 

жеке 
шотындағы 
эмитенттің 

оқшауланған 
акцияларының 

саны

сенімгерлік 
басқаруға 
берілген 
акциялар 

ұстаушының 
жеке 

шотындағы 
эмитент 

акцияларының 
саны 

ба
рл

ығ
ы

да
уы

с 
бе

ре
тін

 

орналастырыл-
ған 

(артықшылықты 
жəне қоғам 
сатып алған 
акцияларды 
шегергенде)

13 14 15 16 17 18 19 20

3-кесте. Ауыртпалық салынған, оқшауланған немесе сенімгерлік басқаруға берілген 
акциялар бойынша мəліметтер

№

Эм
ит

ен
тт

ің
 

ат
ау

ы
Эм

ит
ен

тт
ің

 
БС

Н

Акциялар ұстаушы- 
жеке тұлғаның тегі, 
аты, əкесінің аты 
(бар болса) неме-
се заңды тұлғаның 

атауы

ЖСН / БСН не 
басқа сəйкестендіру 

нөмірі (Қазақстан 
Республикасының 
бейрезиденттері 

үшін)

Ұлттық 
сəйкестендіру 
нөмірі немесе 
халықаралық 
сəйкестендіру 

нөмірі

Акция-
лар 

саны

1 2 3 4 5 6 7
      

кестенің жалғасы:

М
əр

те
бе

сі

Пайдасына 
ауыртпалық са-
лынуы жүзеге 

асырылған 
тұлғаның тегі, аты, 
əкесінің аты (бар 

болса) немесе 
атауы

ЖСН / БСН 
не басқа 

сəйкестендіру 
нөмірі (Қазақстан 
Республикасының 
бейрезиденттері 

үшін)

Сенімгерлік 
басқарушының 

тегі, аты, 
əкесінің аты 

(бар болса) не-
месе атауы

ЖСН / БСН 
не басқа 

сəйкестендіру 
нөмірі (Қазақстан 
Республикасының 
бейрезиденттері 

үшін)

Не
гіз

і

8 9 10 11 12 13
      

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
            тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                 қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Акциялар ұстаушылар тізілімі туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Акциялар ұстаушылар тізілімі туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Акциялар ұстаушылар тізілімі ту-

ралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды 
айқындайды.

2. Нысан «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 3-бабы 2-тармағының 15) тармақшасына жəне «Қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау туралы» 
2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 6) 
тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды тіркеуші ай сайын есепті кезеңнің соңындағы жағдай бойынша жасайды. 
4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 

берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

5. Нысан мынадай қаржы ұйымдарының:
1) екінші деңгейдегі банктердің;
2) ерекше қызмет түрі қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияла-

рын ұйымдастыру болып табылатын заңды тұлғаларды, ерекше қызмет түрі банк-
ноттарды, монеталар мен құндылықтарды инкассациялау болып табылатын заңды 
тұлғаларды жəне төлем карточкаларымен операциялар бойынша есептеулерді қоса 
алғанда, банктік қызмет бойынша есеп айрысуға қатысушылар арасында ақпараттық, 
телекоммуникациялық жəне технологиялық өзара əрекет етуді қамтамасыз ету бойын-
ша қызметтер көрсететін ұйымдарды қоспағанда, банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың;

3) сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарының;
4) инвестициялық портфельді басқарушылардың акциялары ұстаушылардың 

құрылымын ашып көрсетіледі.
6. Нысан 5-тармақта көрсетілген қаржы ұйымдарының əрбір түрі бойынша жеке-

жеке толтырылады. 
7. 1-кестеде эмитенттердің атауы, бизнес-сəйкестендіру нөмірлері, сондай-ақ жария-

ланған, орналастырылған, дауыс беретін жəне эмитент сатып алған акциялардың саны 
көрсетіледі.

8. 2-кесте бойынша:
1) 4-бағанда акциялардың меншік иесі жəне (немесе) номиналды ұстаушысы 

көрсетіледі; 
2) 5-бағанда азаматтық құқық субъектісі: жеке немесе заңды тұлға көрсетіледі;
3) 6-бағанда акция ұстаушының ЖСН/БСН не басқа сəйкестендіру нөмірі (Қазақстан 

Республикасының бейрезиденттері үшін) көрсетіледі. Акция ұстаушы - Қазақстан 
Республикасы резидентінің ЖСН/БСН толтыру міндетті; 

4) 7-бағанда акциялар ұстаушының түрі: меншік иесі немесе номиналды ұстаушы 
болып көрсетіледі;

5) 8 жəне 9-бағандарда Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі 
Статистика комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастырылған əлем елдерінің 
жіктеуішіне сəйкес резиденттік елінің атауы жəне коды көрсетіледі; 

6) 10-бағанда мəліметтер Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 5371 болып тіркелген «Банктік жəне сақтандыру қызметінің, бағалы 

қағаздар рыногының кəсіби қатысушылары қызметінің жəне бағалы қағаздар рыно-
гында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары 
мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық 
аймақтардың тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 2 
қазандағы № 145 қаулысына сəйкес айқындалады;

7) 11-бағанда акция түрі: жай немесе артықшылықты болып көрсетіледі; 
8) 20-бағанда акциялар ұстаушының құжатындағы деректемелер туралы 

мəліметтер, акциялар ұстаушының тіркелу орны жəне тұрғылықты (не орналасқан) 
жері көрсетіледі.

9. 3-кестеде эмитенттердің есепті күні Акционерлердің тізіліміне сəйкес ауыртпалық 
салынған, оқшауланған немесе сенімгерлік басқаруға берілген барлық акциялары бой-
ынша мəліметтер көрсетіледі.

10. 3-кесте бойынша:
1) 8-бағанда мынадай символдар пайдаланылады:
«1» - Эмитенттің ауыртпалық салынған акциялары туралы мəліметтер;
«2» - Эмитенттің оқшауланған акциялары туралы мəліметтер;
«3» - Эмитенттің сенімгерлік басқаруға берілген акциялары туралы мəліметтер;
 2) 9 жəне 10-бағандарда пайдасына ауыртпалық салынуы жүзеге асырылған 

тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса) немесе атауы, ЖСН/БСН не басқа 
сəйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін);

3) 11 жəне 12-бағандарда пайдасына сенімгерлік басқаруға беруі жүзеге асырылған 
тұлғаның тегі, аты жəне əкесінің аты (бар болса) немесе атауы, ЖСН/БСН не басқа 
сəйкестендіру нөмірі (Қазақстан Республикасының бейрезиденттері үшін);

4) 13-бағанда растайтын құжаттардың атауы мен деректемелерін көрсетумен, 
ауыртпалық салыну, оқшаулану жəне сенімгерлік басқаруға берілу негіздері көрсетіледі.

10. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 7-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы №59 қаулысына 2-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 1 - KASE_PSS
Кезеңділігі: күн сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін 

Нысан
__________________________________________________________

(ұйымның толық атауы)
Өтінімнің 

нөмірі
Өтінімді беру 

күні мен уақыты
Өтінімнің 

түрі
Өтінімнің 
бағыты

Нарық 
түрі

Са-
на-
ты

Шағын 
санаты

Бағалы 
қағаздың 

кодыкүні уақыты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

кестенің жалғасы: 
Бағалы 

қағаздың 
сəйкестендіру 

нөмірі

Баға 
белгілеу 

валю-
тасы Ба

ға
сы

Таза 
бағасы

Борыштық 
бағалы 

қағаздар бой-
ынша кірістілік

Са
ны

Кө
ле

мі Сауда-саттықты 
ұйымдастырушы 
мүшесінің коды

10 11 12 13 14 15 16 17

кестенің жалғасы: 
Депо 
шоты

Шот 
түрі

Қосалқы 
шот түрі

Шот 
иесінің 

түрі

Дербес 
сəйкес-
тендіру 

нөмірі (ID)

Өтінім-
нің 

белгісі

Өтінімнің 
мəртебесі

Өтінімді алып 
тастау күні мен 

уақыты
күні уақыты

18 19 20 21 22 23 24 25 26

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
              тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                       қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп нысанына 
қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздарды сатып алуға/сатуға 

өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай та-
лаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды жəне əрбір 
есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен 
толтырылады. 

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.
6. 2 жəне 25-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» 

форматында көрсетіледі.
7. 3 жəне 26-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты 

«сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.
8. 4-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: «limit» – лимиттелген өтінім, «market» – 

нарықтық өтінім, «nego» – тікелей өтінім.
9. 5-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.
10. 6-бағанда нарық түрі көрсетіледі: «Tbills» – мемлекеттік бағалы қағаздар нарығы, 

«Equities» – акциялар нарығы, «Debts» – облигациялар нарығы.
11. 7 жəне 8-бағандарда қор биржасының сауда жүйесінде көзделген нарық 

түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.
12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 

бағалы қағаздарға баға белгілеу тəртібіне сəйкес айқындаған бағалы қағаздың коды 
көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.
14. 12 жəне 16-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен 

көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 12 («Бағасы») жəне 15-бағандардың («Саны») 
көбейтіндісі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушы бағалы қағазды сатып 
алуға (сатуға) дайын бағасы көрсетіледі.

15. 13 жəне 14-бағандарда сауда-саттыққа қатысушы борыштық бағалы қағазды 
сатып алуға (сатуға) дайын таза бағасы мен кірістілігі пайыздармен көрсетіледі. 13 
жəне 14-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

16. 15-бағанда өтінімнің бағалы қағаздарының саны данамен көрсетіледі.
17. 17-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 

сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тəртібіне сəйкес айқындаған 
сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 18-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы 
қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

19. 19-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.
20. 20-бағанда қосалқы шоттың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер 

қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса – «1», егер қосалқы шот эми-
тентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін ашылса – 
«2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін 
ашылса – «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса – «5», егер қосалқы 
шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса – «6».

21. 21-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екiншi деңгейдегi банк, «3» – сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер жəне (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» 
– өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

22. 22-бағанда мəмілелерді жасауға өтінім берген сауда-саттықты ұйымдас-
тырушының мүшесі трейдерінің дербес сəйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

23. 23-бағанда өтінімнің белгісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер өтінімді 
маркет-мейкер бермеген болса – «0», егер өтінімді маркет-мейкердің бағалы қағаздарға 
баға белгілеуді қолдау жөніндегі функцияларды орындау мақсатында сауда-саттыққа 
қатысушы берген болса – «1».

24. 24-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген 
өтінімнің мəртебесі көрсетіледі.

25. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 8-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы №59 қаулысына 3-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Мəмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен сауда-
саттықтың нəтижелері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________ жағдай бойынша
Индекс: 2 – KASE_ST
Кезеңділігі: күн сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін 

Нысан
_________________________________________________________________
                             (ұйымның толық атауы)
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Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
тегі, аты, əкесінің аты (бар болса) қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.
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Мəмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен
сауда-саттықтың нəтижелері туралы есептің нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Мəмілелердің тараптары көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен
сауда-саттықтың нəтижелері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Мəмілелердің тараптары көрсетіле оты-

рып, бағалы қағаздармен сауда-саттықтың нəтижелері туралы есеп» нысанын (бұдан 
əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды жəне əрбір 
есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен 
толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бағанда мəміленің реттік нөмірі көрсетіледі.
6. 2-бағанда мəміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.
7. 3-бағанда мəміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.
8. 4-бағанда нарықтың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы 

қағаздарды сатып алу-сату мəмілесі бағалы қағаздардың қайталама нарығында 
жасалған болса – «0», егер  бағалы қағаздарды сатып алу-сату мəмілесі бағалы 
қағаздардың бастапқы нарығында жасалған болса – «1».

9. 5-бағанда сауда-саттық əдісі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер бағалы 
қағаздарды сатып алу-сату мəмілесі үздіксіз қарсы аукцион əдісімен жасалған бол-
са – «0», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мəмілесі тікелей мəмілелер жасау 
əдісімен жасалған болса – «1», егер бағалы  қағаздарды сатып алу-сату мəмілесі фик-
синг əдісімен жасалған болса – «2», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мəмілесі 
франкфурттық сауда-саттық əдісімен жасалған болса – «3», егер бағалы қағаздарды 
сатып алу-сату мəмілесі мамандандырылған сауда-саттық əдісімен жасалған болса – 
«4», егер бағалы қағаздарды сатып ал у-сату мəмілесі ағылшын сауда-саттық əдісімен 
жасалған болса – «5», егер бағалы қағаздарды сатып алу-сату мəмілесі голландтық 
сауда-саттық əдісімен жасалған болса – «6».

10. 6-бағанда сауда жүйесінде көзделген нарық түрі көрсетіледі.
11. 7 жəне 8-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары 

мен шағын санаттары көрсетіледі.
12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 

бағалы қағаздарға баға белгілеу тəртібіне сəйкес айқындаған бағалы қағаздың коды 
көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белгілеу валютасы көрсетіледі.
14. 12 жəне 17-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен мəміленің көлемі 

теңгемен көрсетіледі. Мəміленің көлемі ретінде 12 («Бағасы») жəне 16-бағандардың 
(«Саны») көбейтіндісі танылады. 12-бағанда сауда-саттыққа қатысушының бағалы 
қағазбен мəміле жасаған бағасы көрсетіледі.

15. 13 жəне 14-бағандарда сауда-саттыққа қатысушының борыштық бағалы 
қағазбен мəміле жасаған таза бағасы мен кірістілігі пайыздармен көрсетіледі. 13 жəне 
14-бағандар борыштық бағалы қағаздар бойынша толтырылады.

16. 16-бағанда бағалы қағаздардың саны данамен көрсетіледі.
17. 18-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 

сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тəртібіне сəйкес айқындаған 
сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 19 жəне 24-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық 
депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке 
шоты (қосалқы шоты) түсініледі.

19. 20 жəне 25-бағандарда сатушының немесе сатып алушының түрі ретінде мы-
надай цифр көрсетіледі: егер қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса 
– «1», егер қосалқы шот эмитентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен 
орналастыру үшін ашылса – «2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы 
қағаздарды есепке алу үшін ашылса – «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға 
ашылса – «5», егер қосалқы шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса – «6».

20. 21 жəне 26-бағандарда сатушының немесе сатып алушының шот иелерінің түрі 
көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екiншi 
деңгейдегi банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер жəне (не-
месе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды 
тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

21. 28-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген 
мəміле мəртебесі көрсетіледі.

22. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 9-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы №59 қаулысына 4-қосымша 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
Индекс: 3- KASE_ABR
Кезеңділігі: күн сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін

Нысан
_________________________________________________________________
       (ұйымның толық атауы)

Өтінім-
нің 

нөмірі

Өтінімді беру күні 
мен уақыты 

Өтінімнің 
бағыты

Репо 
түрі

Са-
на-
ты

Шағын 
сана-

ты

Репо 
құралының 

коды

Бағалы 
қағаздың 

кодыкүні уақыты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

кестенің жалғасы:
Бағалы қағаздың 

сəйкестендіру 
нөмірі

Баға 
белгілеу 

валютасы

Баға-
сы

Кіріс-
тілігі 

Бағалы 
қағаз-дардың 

саны

Көлемі Сауда-саттықты 
ұйымдастырушы 
мүшесінің коды

10 11 12 13 14 15 16

кестенің жалғасы:
Депо 
шоты

Шот 
түрі

Қосалқы 
шот түрі

Шот 
иесінің 

түрі

Дербес 
сəйкестендіру 

нөмірі (ID)

Өтінімнің 
мəртебесі

Өтінімді алып тастау 
күні мен уақыты
күні уақыты

17 18 19 20 21 22 23 24

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
            тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                         қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
            тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                         қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
                                тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                  қолы 
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есептің 
нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме
Бағалы қағаздармен репо операцияларына өтiнiмдер туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздармен репо операцияла-

рына өтiнiмдер туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды жəне əрбір 
есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен 
толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.
6. 2 жəне 23-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» 

форматында көрсетіледі.
7. 3 жəне 24-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты 

«сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.
8.  4-бағанда өтінімнің бағыты сатып алу немесе сату көрсетіледі.
9. 5-бағанда мəміленің əдісі көрсетіледі: «тікелей репо» немесе «автоматты репо».
10. 6 жəне 7-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары 

мен шағын санаттары көрсетіледі.
11. 8-бағанда репо операциясы құралының коды ретінде сауда-саттықты ұйым-

дастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген репо операц иясының құралдарына баға 
белгілеу тəртібіне сəйкес айқындаған репо операциясы құралының коды көрсетіледі.

12. 9-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 
бағалы қағаздарға баға белгілеу тəртібіне сəйкес айқындаған бағалы қағаздың коды 
көрсетіледі.

13. 11-бағанда бағалы қағаздың баға белг ілеу валютасы көрсетіледі.
14. 12 жəне 15-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен 

көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 12 («Бағасы») жəне 14-бағандардың («Саны») 
көбейтіндісі танылады. «автоматты репо» операциялары бойынша сатуға өтінім беру 
кезінде өтінімнің көлемі ретінде сатушы қоятын ақша көлемі танылады. 12-бағанда 
сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жасауға дайын бағасы кө рсетіледі.

15. 13-бағанда сауда-саттыққа қатысушы репо операциясын жүргізуге дайын 
кірістілігі пайыздармен көрсетіледі.

16. 14-бағанда «тікелей/автоматты репо» операциясының сатушысы/сатып а лу-
шысы қоятын бағалы қағаздардың саны (данамен) көрсетіледі.

17. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 
сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тəртібіне сəйкес айқын даған 
сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

18. 17-бағанда орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде а шылған бағалы 
қағаздарды ұстаушының жеке шоты (қосалқы шоты) көрсетіледі.

19. 18-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.
20. 19- бағанда қосалқы шоттың түрі ретінде мынадай цифр көрсетіледі: егер 

қосалқы шот бағалы қағаздарды ұстаушыға ашылса – «1», егер қосалқы шот эми-
тентке жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу мен орналастыру үшін  ашылса – 
«2», егер қосалқы шот эмитентке сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін 
ашылса – «3», егер қосалқы шот номиналды ұстаушыға ашылса – «5», егер қосалқы 
шот орталық депозитарийдің клиентіне ашылса – «6».

21. 20-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екiншi деңгейдегi банк, «3» – сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер жəне (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» 
 – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

22. 21-бағанда бағалы қағаздармен репо операциясын жасауға өтінім берген қор 
биржасы трейдерінің дербес сəйкестендіру нөмірі (ID) көрсетіледі.

23. 22-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген 
өтінімнің мəртебесі көрсетіле ді.

24. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың ес ептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін 

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 
10-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы №59 қаулысына 5-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо 
операциялары туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
Индекс: 5 – KASE_ABRvP
Кезеңділігі: күн сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін 

Нысан
__________________________________________________________________
                                              (ұйымның толық атауы)

Мəміле-
нің 

нөмірі

Мəмілені жасау 
күні мен уақыты

репо 
түрі

Операция 
түрі 

Санаты Шағын 
санаты

Құрал 
коды 

Бағалы 
қағаздың 

кодыкүні уақыты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

кестенің жалғасы:
Бағалы қағаз -
дың сəйкес-

тендіру нөмірі

Ба-
ға-
сы 

Кіріс-
тілігі

Са-
ны

Көле-
мі

Сатушы болып отырған 
сауда-саттықты ұйым-
дас тырушы мүшесінің 

коды

Сату 
депо-
сының 
шоты

Сатушы 
шоты-
ның 
түрі

10 11 12 13 14 15 16 17

кестенің жалғасы:
Сатушы-

ның 
шоты 

иесінің 
түрі

Сатуға 
берілген 
өтінімнің 

нөмірі

Сатып алушы 
болып отырған 
сауда-саттықты 
ұйымдастырушы 
мүшесінің коды

Сатып 
алу 

депо-
сының 
шоты

Сатып 
алушы 
шоты-
ның 
түрі

Сатып 
алушының 

шоты 
иесінің 

түрі

Сатып 
алуға 

берілген 
өтінімнің 

нөмірі М
əм

іл
ен

ің
 

мə
рт
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ес

і

18 19 20 21 22 23 24 25

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)         қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)        қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
               тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                     қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы  қағаздармен репо 
операциялары туралы есептің нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, бағалы қағаздармен репо 
операциялары туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Оларға қатысушылар көрсетіле отырып, 
бағалы қағаздармен репо операциялары туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) 
толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды жəне əрбір 
есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен 
толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бағанда мəміленің реттік нөмірі көрсетіледі.
6. 2-бағанда мəміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.
7. 3-бағанда мəміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.
8. 4-бағанда мəміленің əдісі көрсетіледі: «тікелей репо» немесе «автоматты репо».
9. 5-бағанда репо операциясының түрі ретінде ашу немес е жабу деп көрсетіледі.
10. 6 жəне 7-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары 

мен шағын санаттары көрсетіледі.
11. 11 жəне 14-бағандарда бір бағалы қағаздың бағасы мен мəміленің көлемі 

теңгемен көрсетіледі. Мəміленің көлемі ретінде 12 («Бағасы») жəне 13-бағандардың 
(«Саны») көбейтіндісі танылады. 11-бағанда бағасы теңгемен көрсетіледі.

12. 12-бағанда сауда-са ттыққа қатысушы репо операциясын жасаған кірістілігі 
пайыздармен көрсетіледі.

13. 13-бағанда репо операциясының сатушысы қоятын бағалы қағаздардың саны 
(данамен) көрсетіледі.

14. 15-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 
сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тəртібіне сə йкес айқындаған 
сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

15. 16 жəне 21-бағандарда депо шоты (қосалқы шоты) ретінде орталық депози-
тарийдің есепке алу жүйесінде ашылған бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты 
(қосалқы шоты) түсініледі.

16. 17 жəне 22-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – 
клиенттік.

17. 18 жəне 23-бағандарда сатушының немесе сатып алушының шот иелерінің түрі 
көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екiншi 
деңгейдегi банк, «3» – сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер жəне (не-
месе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды 
тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

18. 25-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген 
мəміленің мəртебесі көрсетіледі.

19. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есепті лікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 11-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы № 59 қаулысына 6-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
Индекс: 7- KASE_ABD
Кезеңділігі: күн сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін 

Нысан
__________________________________________________________________
      (ұйымның толық атауы)
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Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)       қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)       қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
           тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                    қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Туынды қаржы құралдары н сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есептің 
нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Туынды қаржы құралдарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Туынды қаржы құралдарын сатып 
алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша 
бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды жəне əрбір 
есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен 
толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5.1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.
6. 2 жəне 18-бағандарда өтінімді беру күні мен алып тастау күні «кк.аа.жжжж» 

форматында көрсетіледі.
7. 3 жəне 19-бағандарда өтінімді беру уақыты мен алып тастау уақыты 

«сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.
8. 4-бағанда өті німнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.
9. 5 жəне 6-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары 

мен шағын санаттары көрсетіледі.
10. 8 жəне 12-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен 

көрсетіледі. 12-бағанда өтінімнің көлемі ретінде 8 («Бір келісімшарттың бағасы») жəне 
10-бағандардың («Келісімшарттардың саны») көбейтін дісі танылады. 8-бағанда бір 
келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен 
мəміле жасауға дайын бағасы көрсетіледі.

11. 9-бағанда өтінім валютасының атауы көрсетіледі.
12. 10 жəне 11-бағандарда өтінім келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы 

базалық активтердің саны данамен кө рсетіледі.
13. 15-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.
14. 16-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екiншi деңгейдегi банк, «3» – сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер жəне (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» 
– өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

 15. 17-бағанда туынды қаржы құралдарымен мəміле жасауға өтінім берген сауда-
саттықты ұйымдастырушының мүшесі трейдерінің дербес сəйкестендіру нөмірі (ID) 
көрсетіледі.

16. 20-бағанда сауда-са ттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген 
мəміленің мəртебесі көрсетіледі.

17. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікт і ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 12- қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы №59 қаулысына 7-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Мəмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы
құралдарымен сауда-саттықтың нəтижелері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
Индекс: 8-KASE_DT
Кезеңділігі: күн сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін

Нысан 
__________________________________________________________
  (ұйымның толық атауы)
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Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
               тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                 қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Мəмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы құралдарымен 
сауда-саттықтың нəтижелері туралы есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Мəмілелердің тараптары көрсетіле отырып, туынды қаржы
құралдарымен сауда-саттықтың нəтижелері туралы есеп

1-тарау. Жалпы ережелер
 1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Мəмілелердің тараптары көрсетіле 

отырып, туынды қаржы құралдарымен сауда-саттықтың нəтижелері туралы есеп» 
нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды жəне əрбір 
есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен 
толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бағанда мəміленің реттік нөмірі көрсетіледі.
6. 2-бағанда мəміленің жасалу күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.
7. 3-бағанда мəміленің жасалу уақыты «сағат:минут:секунд» форматында 

көрсетіледі.
8. 4 жəне 5-бағандарда қор биржасының сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің 

санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.
9. 7 жəне 11-бағандарда бір келісімшарттың бағасы мен мəміленің көлемі теңгемен 

көрсетіледі. 12-бағанда мəміленің көлемі ретінде 7 («Бір келісімшарттың бағасы») жəне 
9-бағандардың («Келісімшарттардың саны») көбейтіндісі танылады. 7-бағанда бір 
келісімшарттың бағасы ретінде сауда-саттыққа қатысушы туынды қаржы құралдарымен 
мəміле жасаған бағасы көрсетіледі.

10. 8-бағанда мəміле валютасының атауы көрсетіледі.
11. 9 жəне 10-бағандарда мəміле келісімшарттарының саны мен бір келісімшарттағы 

базалық активтердің саны данамен көрсетіледі.
12. 12 жəне 17-бағандарда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында 

көзделген сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тəртібіне сəйкес 
айқындаған сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

13. 14 жəне 19-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – 
клиенттік.

14. 15 жəне 20-бағандарда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екiншi деңгейдегi банк, «3» – сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер жəне (немесе) дилер, «5» – номиналды 
ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық 
қор, «9» – өзгелер.

15. 22-бағанда мəміле үшін есеп айырысудың нақты күні «кк.аа.жжжж» форма-
тында көрсетіледі.

16. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 13-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы № 59 қаулысына 8-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
Индекс: 9 – KASE_FC
Кезеңділігі: күн сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін 

 Нысан 
__________________________________________________________
                                 (ұйымның толық атауы)

Өтінімнің 
нөмірі

Өтінімді беру күні 
мен уақыты

Өтінімнің 
бағыты

Сана-
ты

Шағын 
санаты

Қаржы 
құралының 

коды

Бағасы Саны 

күні уақыты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

кестенің жалғасы:
Көлемі Сауда-саттықты 

ұйымдастырушы 
мүшесінің коды

Сауда 
шотының 

коды

Шот 
түрі

Шот 
иесінің 

түрі

Өтінімнің 
түрі

Өтінімнің 
мəртебесі

10 11 12 13 14 15 16

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
               тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                   қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп нысанына 
қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға өтінімдер туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Шетел валюталарын сатып алуға/сатуға 
өтінімдер туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай та-
лаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды жəне əрбір 
есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен 
толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бағанда өтінімнің реттік нөмірі көрсетіледі.
6. 2-бағанда өтінімді беру күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.
7. 3-бағанда өтінімді беру уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.
8. 4-бағанда өтінімнің бағыты ретінде сатып алу немесе сату көрсетіледі.
9. 5 жəне 6-бағандарда сауда жүйесінде көзделген нарық түрлерінің санаттары 

мен шағын санаттары көрсетіледі.
10. 7-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 

шетел валюталарына баға белгілеу тəртібіне сəйкес айқындаған қаржы құралының 
коды көрсетіледі.

11. 8 жəне 10-бағандарда бір қаржы құралының бағасы мен өтінімнің көлемі теңгемен 
көрсетіледі. Өтінімнің көлемі ретінде 8 («Бағасы») жəне 9-бағандардың («Саны») 
көбейтіндісі танылады. 8-бағанда сауда-саттыққа қатысушы қаржы құралын сатып 
алуға / сатуға дайын бағасы көрсетіледі.

12. 9-бағанда өтінімнің қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.
13. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 

сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелерiне код беру тəртібіне сəйкес айқындаған 
сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

14. 13-бағанда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – клиенттік.
15. 14-бағанда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – бірыңғай 

жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екiншi деңгейдегi банк, «3» – сақтандыру (қайта 
сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер жəне (немесе) дилер, «5» – номиналды ұстаушы, «6» 
– өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық қор, «9» – өзгелер.

16. 15-бағанда өтінімнің түрі көрсетіледі: «limit» – лимиттелген өтінім, «market» – 
нарықтық өтінім, «nego» – тікелей өтінім.

17. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген 
өтінімнің мəртебесі көрсетіледі.

18. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 14-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы №59 қаулысына 9-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нəтижелері туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «___»________
Индекс: 10 – KASE_RFC
Кезеңділігі: күн сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: күн сайын, келесі жұмыс күнінің соңына дейін

Нысан 
__________________________________________________________
                                      (ұйымның толық атауы)

Мəміленің 
нөмірі

Мəмілені жасау күні 
мен уақыты

Санаты Шағын 
санаты 

Қаржы 
құралының 

коды 

Бағасы Кірістілік

күні уақыты
1 2 3 4 5 6 7 8

кестенің жалғасы:
Саны Көлемі Сатып алушы 

болып отырған 
сауда-саттықты 
ұйымдастырушы 
мүшесінің коды

Сатудың 
сауда 

шотының 
коды

Сатушы 
шотының 

түрі

Сатушының 
шот иесінің 

түрі

Сатуға 
берілген 
өтінімнің 

нөмірі

9 10 11 12 13 14 15

кестенің жалғасы:

Сатып алушы 
болып отырған 
сауда-саттықты 
ұйымдастырушы 
мүшесінің коды

Сатып 
алудың 
сауда 

шотының 
коды

Сатып 
алушы 

шотының 
түрі

Сатып 
алушының 
шот иесінің 

түрі

Сатып 
алуға 

берілген 
өтінімнің 

нөмірі М
əм

іл
ен

ің
 

мə
рт

еб
ес

і

О
ры
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у 
кү

ні

16 17 18 19 20 21 22

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
               тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                  қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нəтижелері туралы есеп 
нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Шетел валюталарымен сауда-саттықтың нəтижелері туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Шетел валюталарымен сауда-саттықтың 
нəтижелері туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды.

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді.

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы күн сайын жасайды жəне əрбір 
есепті күнге толтырылады. Нысандағы деректер үтірден кейін екі таңбамен теңгемен 
толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 1-бағанда мəміленің реттік нөмірі көрсетіледі.
6. 2 жəне 22-бағандарда мəміленің жасалу күні мен мəміле бойынша есеп 

айырысудың нақты күні «кк.аа.жжжж» форматында көрсетіледі.
7. 3-бағанда мəміленің жасалу уақыты мен мəміле бойынша есеп айырысудың 

нақты уақыты «сағат:минут:секунд» форматында көрсетіледі.
8. 4 жəне 5-бағандарда сауда жүйесінде көзделген шетел валюталары нарығы 

түрлерінің санаттары мен шағын санаттары көрсетіледі.
9. 6-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 

шетел валюталарына баға белгілеу тəртібіне сəйкес айқындаған қаржы құралының 
коды көрсетіледі.

10. 7 жəне 10-бағандарда бір қаржы құралының бағасы мен мəміленің көлемі 
теңгемен көрсетіледі. Мəміленің көлемі ретінде 7 («Бағасы») жəне 9-бағандардың 
(«Саны») көбейтіндісі танылады.

11. 8-бағанда сауда-саттыққа қатысушылар валюталық своптар бойынша мəміле 
жасаған кірістілігі пайыздармен көрсетіледі.

12. 9-бағанда қаржы құралдарының саны данамен көрсетіледі.
13. 11-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушы өзінің ішкі құжаттарында көзделген 

сауда-саттықты ұйымдастырушының мүшелеріне код беру тəртібіне сəйкес айқындаған 
сауда-саттықты ұйымдастырушы мүшесінің коды көрсетіледі.

14. 13 жəне 18-бағандарда мынадай цифр көрсетіледі: «1» – меншікті, «2» – 
клиенттік.

15. 14 жəне 19-бағандарда шот иесінің түрі көрсетіледі: «0» – жеке тұлға, «1» – 
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры, «2» – екiншi деңгейдегі банк, «3» – сақтандыру 
(қайта сақтандыру) ұйымы, «4» – брокер жəне (немесе) дилер, «5» – номиналды 
ұстаушы, «6» – өзге лицензиаттар, «7» – өзге заңды тұлғалар, «8» – инвестициялық 
қор, «9» – өзгелер.

16. 16-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ішкі құжаттарында көзделген 
өтінімнің мəртебесі көрсетіледі.

17. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 15-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы № 59 қаулысына 12-1-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Мəмілелердің көлемі туралы есеп 

Есепті кезең: 20__жылғы __________
Индекс: 12 – VOLUME_DEALINGS
Кезеңділігі: ай сайын
Кім ұсынады: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей.
Нысан

__________________________________________________________
                                     (ұйымның толық атауы) 

№ Тізім секторлары Мəмілелер саны Мəмілелер көлемі, 
теңгемен

1 2 3 4
1  Орналасымы   

1.1.
…
2  Айналысы   

2.1.
…
3  Репо мəмілелері   

3.1.
…
4  Барлығы 
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
                тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                 қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

 
Мəмілелердің көлемі туралы есеп нысанына қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме 

Мəмілелердің көлемі туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Мəмілелер көлемі туралы есеп» нысанын 
(бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды жəне есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
 5. 2-бағанда қор биржасының ішкі құжаттарына сəйкес қор биржасының тізімі, қор 

биржасының оқшауландырылған алаңдары, қор биржасы ресми тізімінің санаттары 
мен шағын санаттары көрсетіледі. 

6. 3-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мəмілелердің саны да-
намен көрсетіледі.

7. 4-бағанда есепті кезеңде қаржы құралымен жасалған мəмілелердің көлем 
мөлшері көрсетіледі. 

8. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады. 

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 16-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы №59 қаулысына 13-қосымша

 
Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы __________
Индекс: 12 - KASE_S
Кезеңділігі: ай сайын
Кім ұсынады: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей.
 Нысан

__________________________________________________________
                                                  (ұйымның толық атауы)

р/с
№ 

Алаң / санат / шағын 
санат секторы 

Бағалы қағаздар 
шығарылымдарының 

саны

Эмитенттердің 
саны

Нарықты капи-
талдандыру

1 2 3 4 5
1    

1.1.    
…
2    

2.1.    
…    
n    

n.1.    
…     
Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
               тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                  қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп нысанына қосымша
 

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме

Бағалы қағаздар нарығын капиталдандыру туралы есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Бағалы қағаздар нарығын капитал-
дандыру туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай 
талаптарды айқындайды. 

(Жалғасы. Басы 12-бетте) 

(Соңы 14-бетте) 



14 5 МАМЫР 2018 ЖЫЛRESMI

ПЕДАГОГИКА ЖƏНЕ 
ПСИХОЛОГИЯ ИНСТИТУТЫ – 5
1. Мектепке дейінгі білім беру жəне 

əлеуметтік педагогика кафедрасы: аға 
оқытушы-1 

2. Жалпы жəне қолданбалы пси-
хология кафедрасы: аға оқытушы – 1

3. Арнайы білім беру кафедрасы: аға 
оқытушы – 1

4. Бастауышта оқыту педагоги-
касы мен əдістемесі кафедрасы: аға 
оқытушы – 1

5. Педагогика жəне психология ка-
федрасы: аға оқытушы – 1

ТАРИХ ЖƏНЕ ҚҰҚЫҚ 
ИНСТИТУТЫ – 9

 1. Саясаттану жəне əлеуметтік-
философиялық пəндер кафедрасы: 
қауымдастырылған профессор(доцент) 
– 1; аға оқытушы – 2.

2. Академик Т.С.Садықов атындағы 
Қазақстан тарихы кафедрасы: 
профессор – 1; қауымдастырылған 
профессор(доцент) – 1; аға оқытушы – 2

 3. Тарих жəне қоғамдық пəндерді 
оқыту əдістемесі кафедрасы: аға 
оқытушы – 2

ӨНЕР, МƏДЕНИЕТ ЖƏНЕ 
СПОРТ ИНСТИТУТЫ – 8 

1. Шығармашылық мамандықтар 
кафедрасы: аға оқытушы – 2

2. Бейнелеу өнері жəне сəндік 
қолөнер теориясы мен əдістемесі ка-
федрасы: аға оқытушы - 2

3. Музыкалық білім жəне хорео-
графия кафедрасы: профессор – 1; аға 
оқытушы – 1

4. Дене мəдениеті мен спорт пе-
дагогтарын даярлау теориясы мен 
əдістемесі кафедрасы: аға оқытушы – 2

Байқауға қатысушыларға қойы-
латын біліктілік талаптары: 

Профессор лауазымына үміткер-
лердің жоғары (жоғары оқу орнынан 
кейінгі) білімі, ғылыми дəрежесінің, 
«қауымдастырылған профессор (до-
цент)» ғылыми атағының, ғылыми-
педагогикалық қызметте 5 жылдан кем 
емес еңбек өтілі болуы тиіс. 

Қауымдастырылған профессор 
(доцент) лауазымына үміткерлердің 
жоғары (жоғары оқу орнынан кейінгі) 

білімі, ғылыми дəрежесінің, ғылыми-
педагогикалық қызметте 5 жылдан кем 
емес еңбек өтілі болуы тиіс. 

А ғ а  о қ ы т у ш ы  л а у а з ы м ы н а : 
үміткерлердің жоғары (жоғары оқу 
орнынан кейінгі) білімі, ғылыми-
педагогикалық қызметтегі еңбек өтілі 
кемінде 3 жыл, оның ішінде оқытушы 
лауазымында кемінде бір жыл болуы не-
месе мамандығы бойынша практикалық 
жұмыстағы өтілі кемінде 5 жыл жəне/не-
месе ғылыми дəрежесі болуы тиіс.

Байқауға қатысуға үміткер тұлға 
конкурс өткізу туралы хабарланды-
руда көрсетілген мерзімде мынадай 
құжаттарды ұсынады:

1) университет ректорының атына 
конкурсқа қатысу туралы өтініш;

2) кадрларды тіркеу жөніндегі жеке 
іс парағы; 

3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) жоғары білімі, академиялық жəне 

ғылыми дəрежесі, ғылыми атағы туралы 
құжаттарының көшірмелері;

5) жеке басын растайтын куəлігінің 
көшірмесі; 

6) ғылыми еңбектері мен өнер-
табыстарының тізімі;

7) біліктілікті арттыру сертификат-
тарының көшірмесі (болған жағдайда);

8) №086 медициналық анықтама, флюо-
рожазба;

9) соттылығының бар не жоқ екендігі 
туралы анықтама;

10) тіркеуде тұрмайтыны туралы 
наркологиялық ұйымның анықтамасы;

11) тіркеуде тұрмайтыны тура-
лы психоневрологиялық ұйымның 
анықтамасы;

12) басқа мекемеден келген тұлғалар 
үшін соңғы жұмыс орнынан мінездеме;

13) үміткерлердің - ашық сабақ 
материалдарының презентациясы (элек-
тронды түрде, 30 слайдтан артық емес). 

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды 
қабылдау: хабарландыру жарияланған 
күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн 
ішінде жүргізіледі.

Құжаттар келесі  мекенжайда 
қабылданады: Алматы қаласы, Достық 
даңғылы, 13

Персоналды басқару бөлімі (№103 
бөлме); сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін. 

Анықтама телефондары: 8 (727) 291 
82 57, 291 18 29.

Арман ОКТЯБРЬ,
«Егемен Қазақстан»

Біріккен Ұлттар Ұйымы-
ның Нью-Йорктегі штаб-пəте-
рін де Қоғамдық ақпа рат де-
пар та  ментінің директоры, 
БҰҰ «Ака демиялық ықпал» 
бағ дар ла  масының жетекшісі 
Раму Да модаран əл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ ректоры, ака-
демик Ғалым Мұтановқа тиісті 
сертификатты табыс етті.

2014 жылдан бері ғаламдық 
хаб ты басқарып келе жатқан 
ҚазҰУ жұмысын БҰҰ жоғары 
ба ғалады. Р. Дамодаран уни-
вер  ситеттің өзіне жүктелген 

миссияны тиімді орындағанын 
атап өтті. Сондай-ақ жетекші 
қа зақ  стандық жоғары оқу 
орны  ның ұжы мына зор алғыс 
білдіріп, адам заттың жаһан-
дық мəселелерін шешу ге қос-
қан үлесі үшін шексіз ри за шы-
лы ғын жеткізді.

«Университет БҰҰ-ның 
ма  ңыз ды əріп тесі жəне тұ-
рақ  ты даму бойын ша көп те-
ген халық ара лық шара лар-
дың бас тамашы сы ретінде 
академиялық қауым дас  тықты 
оларды іске асыруға бел сенді 
түрде тартып, əлемдік дең-
гейдегі жобаны басқаруда 
озық үлгі көрсетуде. ҚазҰУ 

өкі лет тік терін 2020 жылға 
дейін ұзарту ту ралы шешім 
заңды əрі Қазақ станның үлкен 
жетістігі болып табыла ды. Бұл 
– халықаралық қау ымдастық 
мүдделеріне сай жəне БҰҰ-
ның жоғары сенімінің көр сет-
кіші», – деді Раму Дамо даран.

БҰҰ-ның «Академиялық 
ық пал» бағдарламасы адамзат 
өр кениетінің дамуын қам та ма-
сыз етудің он қағидасын жү-
зе ге асыру мақсатында əлем 
уни верситеттерін біріктіреді.

АЛМАТЫ

БҰҰ-ның жоғары сенімі
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
�л-Фараби атындағы ҚазҰУ 2020 жылға дейін БҰҰ 
«Академиялық ық пал» бағдарламасының ға ламдық 
хабына же тек   ші лік ететін болды. Бұл шешім уни вер си-
теттің тұрақты да му са ласындағы табыс ты басшылық 
қыз  метінің қо ры тын дысы негізінде қабыл дан ды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды жəне есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. 

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
 5. 2-бағанда қор биржасының ішкі құжаттарына сəйкес қор биржасының тізімі, қор 

биржасының оқшауландырылған алаңдары, қор биржасы ресми тізімінің санаттары 
мен шағын санаттары көрсетіледі. 

6. 3-бағанда сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне енгізілген бағалы 
қағаздар шығарылымдарының саны көрсетіледі. 

7. 4-бағанда бағалы қағаздары сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне 
енгізілген эмитенттердің саны көрсетіледі.

8. 5-бағанда ресми тізімде (облигациялар бойынша) саудаланатын орналастырылған 
облигациялардың жиынтық номиналды құнын жəне өзінің ішкі құжаттарында белгіленген 
тəртібіне сəйкес сауда-саттықты ұйымдастырушының ресми тізіміне (акциялар бой-
ынша) енгізілген акциялардың нарықтық құнын көрсететін индикатор мың теңгемен 
көрсетіледі. Бұл баған тек қана акциялар нарығы мен корпоративтік облигациялар 
нарығы бойынша толтырылады.

9. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 17-қосымша

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 29 ақпандағы №59 қаулысына 16-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған
мəмілелер туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «__» ____________ жағдай бойынша
Индекс: KASE_Dealings_SA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен 

кешіктірмей
Нысан

_________________________________________________________________
     (ұйымның толық атауы)

р/с 
№ 

Мəмілені 
жасау 
күні

Брокердің 
жəне (не-

месе) 
дилердің 

атауы

Қызметтерге ақы төлеу Мəмі-
ленің 
түрі

Нарық Бағалы 
қағаздың түрі 

жəне оның 
эмитентінің 

атауы

брокердің 
жəне (не-

месе) 
дилердің ба

нк
тің

қор 
биржа-
сының

1 2 3 4 5 6 7 8 9
        

кестенің жалғасы:
Ұлттық 

сəйкестендіру 
нөмірі/

халықаралық 
сəйкестендіру 

нөмірі

Номиналды 
құнының (ор-
наластыру 
бағасының) 
валютасы

Бір бағалы 
қағаздың 

номиналды 
құны (ор-

наластыру 
бағасы)

М
əм

іл
ен

ің
 

кө
ле

мі
Тө

ле
м 

ва
лю

-
та

 с
ы

Бір 
бағалы 
қағазды 
сатып 

алу 
бағасы

Бағалы 
қағаздар 
бойынша 
кірістілік 

(пайыздар 
мен) М

əм
іл

ен
ің

 с
о-

ма
сы

10 11 12 13 14 15 16 17
         

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
                тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                   қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған мəмілелер туралы 
есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме 

Меншікті активтерді инвестициялау бойынша жасалған
мəмілелер туралы есеп 

1. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтерді инвестициялау 

бойынша жасалған мəмілелер туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру 
бойынша бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды жəне есепті кезеңнің 
соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысанның 13, 15 жəне 17-бағандарындағы 
деректер теңгемен толтырылады.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме
5. 7-бағанда мəміленің түрі (сатып алу, сату, өтеу, кері репо операциясы – ашу не-

месе жабу жəне басқалар) көрсетіледі. 
6. 8-бағанда бағалы қағаздар нарығының түрі (ұйымдастырылған немесе 

ұйымдастырылмаған) көрсетіледі. Егер мəміле ұйымдастырылған бағалы қағаздар 
нарығында жасалған болса, онда сауда жүйесінде мəміле жүзеге асырылған сауда-
саттықты ұйымдастырушы көрсетіледі. 

7. 11 жəне 14-бағандарда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге 
арналған кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне 
сəйкес көрсетіледі. 

8. 15-бағанда сатушыға төленген сыйақы ескеріле отырып мəміленің жүзеге 
асырылғанын растайтын бастапқы құжатта (биржалық куəлік, брокердің жəне (немесе) 
дилердің есебі, ақпарат берудің жəне төлемдер жасаудың халықаралық банкаралық 
жүйесі (SWIFT) бойынша алынған растау) қамтылатын баға үтірден кейін төрт таңбаға 
дейінгі дəлдікпен көрсетіледі.

9. 16-бағанда борыштық бағалы қағаздар бойынша кірістілік жылдық пайыздармен 
көрсетіледі (облигациямен мəміле бойынша – иеліктен  алу не сатып алу нəтижесінде 
қалыптасқан өтеуге кірістілік).

10. 17-бағанда мəмілені орындауға байланысты шығыстарды ескермегендегі сома 
үтірден кейін екі таңбаға дейінгі дəлдікпен көрсетіледі.

11. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 18-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жыл ғы 29 ақпандағы № 59 қаулысына 17-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «__» ____________ жағдай бойынша
Индекс: KASE_CBSA
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатындар: сауда-саттықты ұйымдастырушы
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың бесінші жұмыс күнінен кешіктірмей

Нысан
__________________________________________________________ _______
   (ұйымның толық атауы)

(мың теңгемен)
р/с 
№ 

Эмитенттің атауы Эмитент 
елінің 
атауы 

Бағалы 
қағаздың 

атауы 

Ұлттық сəйкестендіру 
нөмірі, халықаралық 
сəйкестендіру нөмірі

1 2 3 4 5
1 Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік бағалы қағаздары 
   

1.1.     
     
2 Қазақстан Республикасы 

ұйымдарының мемлекеттік емес 
эмиссиялық бағалы қағаздары 

   

2.1. екінші деңгейдегі банктердің 
бағалы қағаздары

   

2.1.1.     
     

2.2. екінші деңгейдегі банктерді 
қоспағанда, заңды тұлғалардың 
бағалы қағаздары 

   

2.2.1.     
     
3. Шетел мемлекеттерінің бағалы 

қағаздары 
   

3.1.     
     
4. Қазақстан Республикасының 

бейрезидент эмитенттерінің 
мемлекеттік бағалы қағаздары 

   

4.1.     
     
5. Халықаралық қаржы ұйымдары-

ның бағалы қағаздары 
   

5.1.     
     
6 Инвестициялық қорлардың 

пайлары 
   

6.1.     
     
7 Жиынтығы    

кестенің жалғасы:
Бағалы қағаздардың саны 

(дана)
Номиналдық 
құны/ сатып 

алу құны

Бағалы 
қағаз 
валю-
тасы

бар-
лығы

оның ішінде ауыртпалық салынған бағалы қағаздар
ауыртпалық салынған 

бағалы қағаздар, барлығы
оның ішінде репо-ға 

берілген бағалы қағаздар
6 7 8 9 10

 …     

кестенің жалғасы:
Баланстық құн 

(нетто)
Есепке 

алу 
санатыбар-

лығы
оның шінде

сатып алу 
құны

дисконт, 
сыйлықақы

есептелген 
сыйақы

теріс/оң 
түзету

резервтер өлшемі 
(провизиялар)

11 12 13 14 15 16 17
 ...       

кестенің жалғасы:
Ауыртпалық салынған бағалы 
қағаздар бойынша баланстық 

құн (нетто)

Ба
ст

ап
қы

 та
ну

 
кү

ні
 

Ө
те

у 
кү

ні

Қор биржасының 
ресми тізімі 

секторының санаты

Рейтинг

бар-
лығы

оның ішінде репо опе-
рациялары бойынша 

берілген бағалы қағаздар

сатып алған 
күнге

есепті 
күнде 

сатып 
алған 
күнге

есепті 
күнде

18 19 20 21 22 23 24 25
 ...        

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
            тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                     қолы 
Телефоны:_________________________ 

Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________

Мөр орны (бар болса)

Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
осы нысанға қосымшада келтірілген.

Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есепке 
қосымша 

 Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру жөніндегі түсіндірме
Меншікті активтер есебінен сатып алынған бағалы қағаздар туралы есеп 

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Меншікті активтер есебінен сатып 

алынған бағалы қағаздар туралы есеп» нысанын (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойын-
ша бірыңғай талаптарды айқындайды. 

2. Нысан «Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттік реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 
1-тармағының 6) тармақшасына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды сауда-саттықты ұйымдастырушы ай сайын жасайды жəне есепті 
кезеңнің соңындағы жағдай бойынша толтырады. Нысандағы деректер мың теңгемен 
толтырылады. Есепте 500 (бес жүз) теңгеден аз сома 0 (нөлге) дейін дөңгелектенеді, 

ал 500 (бес жүз) теңгеге тең жəне одан жоғары сома 1000 (мың) теңгеге дейін 
дөңгелектенеді.

4. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 
берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.

2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме 
 1. Нысанда эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің бағалы қағаздары 

жəне міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтары бойынша деректер көрсетіледі.
6. 2 жəне 3-бағандарда бағалы қағаз эмитентінің атауы жəне оның резиденттігінің 

елі көрсетіледі. 
7. 4-бағанда сатып алынған бағалы қағаздың түрі, оның типін көрсете отырып көрсетіледі. 
8. 5-бағанда ұлттық сəйкестендіру нөмірі (шетелдік бағалы қағаздарға қатысты - 

халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN), айналыс мерзімі өткен жəне эмитент оларды 
өтеу жөніндегі міндеттемелерді орындамаған эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша 
эмитенттің міндеттемелері жөніндегі талап ету құқықтарына қатысты – талап ету 
құқықтарының сəйкестендіргіші көрсетіледі. 

9. 6-бағанда сатып алынған бағалы қағаздардың саны көрсетіледі. 
10. 9-бағанда борыштық бағалы қағаздың оны шығару кезінде айқындалған, 

купондық борыштық бағалы қағаз бойынша пайыздармен көрінетін сыйақы есептелетін 
құны, сондай-ақ борыштық бағалы қағазды ұстаушыға оны өтеу кезінде төленуге тиіс 
сома көрсетіледі. Сомасы шығарылым валютасымен көрсетіледі. Өзге бағалы қағаздар 
бойынша сатып алу валютасымен сатып алу құны көрсетіледі.

11. 10-бағанда валюта кодтары «Валюталар мен қорларды көрсетуге арналған 
кодтар» 07 ISO 4217-2012 Қазақстан Республикасының ұлттық жіктеушісіне сəйкес 
көрсетіледі. Борыштық бағалы қағаздар бойынша шығарылым валютасы, өзге бағалы 
қағаздар бойынша сатып алу валютасы көрсетіледі.

12. 11-бағанда бухгалтерлік есепте көрсетілген бағалы қағаздар құны көрсетіледі.
13. 12-бағанда сатып алу құны бойынша бағалы қағаздардың сатып алу құны 

құны көрсетіледі.
14. 16-бағанда қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сəйкес 

қалыптастырылған резервтердің (провизиялардың) мөлшері көрсетіледі. Резервтердің 
(провизиялардың) мөлшері абсолюттік мəнімен жəне қосу белгісімен көрсетіледі.

15. 17-бағанда бағалы қағаздың «өзге жиынтық кіріс арқылы əділ құны бойынша 
есептелетін», «пайда немесе шығын арқылы əділ құны бойынша есептелетін» немесе 
«амортизацияланған құны бойынша есептелетін» санаты көрсетіледі.

16. 18-бағанда ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың бухгалтерлік есепте 
көрсетілген құны көрсетіледі.

17. 19-бағанда ауыртпалық салынған, репо операциялары бойынша берілген бағалы 
қағаздардың бухгалтерлік есепте көрсетілген құны көрсетіледі.

18. 20-бағанда бухгалтерлік есепте бастапқы танылу күні көрсетіледі.
19. 21-бағанда борыштық бағалы қағаздарды өтеу мерзімі көрсетіледі.
20. 22 жəне 23-бағандарда Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 

тізілімінде № 15175 болып тіркелген «Эмитенттерге жəне олардың қор биржасында 
айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің 
жекелеген санаттарына қойлатын талаптарды бекіту жəне Қазақстан Республикасының 
кейбір нормативтік құқықтық актілеріне бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бой-
ынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 27 наурыздағы № 54 қаулысына сəйкес қор биржасының ресми тізімі 
секторының санаты көрсетіледі. Қор биржасының ресми тізімі секторының санаты 
болмаған кезде 22 жəне 23-бағандарда «листингі жоқ» деп көрсетіледі. Бұл бағандар 
Қазақстан Республикасы бейрезиденттерінің бағалы қағаздары мен Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары бойынша толтырылмайды.

21. 24 жəне 25-бағандарды толтыру кезінде Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 8318 болып тіркелген «Болу қажеттілігі қаржы 
ұйымдарының қызметін реттейтін Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
талап етілетін заңды тұлғалар жəне елдер үшін ең аз рейтингіні, осы рейтингіні беретін 
рейтингілік агенттіктер тізбесін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2012 жылғы 24 желтоқсандағы № 385 қаулысына сəйкес рейтингілік 
агенттіктердің бірі берген облигациялар бойынша бағалы қағаздың рейтингі, акция-
лар бойынша эмитенттің рейтингі, мемлекеттік бағалы қағаздар бойынша ел рейтингі 
көрсетіледі. Рейтингі болмаған кезде 24 жəне 25-бағандарда «рейтингі жоқ» деп 
көрсетіледі. Бұл бағандар Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары 
бойынша толтырылмайды.

22. Мəліметтер болмаған жағдайда, Нысан нөлдік қалдықтармен ұсынылады.

Бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушылардың есептілікті ұсыну 
мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 

Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесіне 19-қосымша 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 26 желтоқсандағы №309 қаулысына 7-қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысан
 

Банк конгломератының есепті кезең ішінде жасасқан, сондай-ақ есепті 
күнгі жағдай бойынша қолданыста болған топішілік мəмілелері бойынша 

мəліметтер жинау жөніндегі есеп

Есепті кезең: 20__жылғы «____» ____________ жағдай бойынша
Индекс: 5-BK_RIGT
Кезеңділігі: тоқсан сайын (жыл сайын)
Кім ұсынады: банк холдингі немесе еншілес ұйымы бар, бірақ банк холдингі жоқ банк
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
Ұсыну мерзімі: 
тоқсан сайын (төртінші тоқсанды қоспағанда), есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 

90 (тоқсан) күн ішінде;
жыл сайын, қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік 120 (бір жүз жиырма) 

күн ішінде.

Нысан
_____________________________________________________________________
      (банк холдингі немесе еншілес ұйымы бар, бірақ банк холдингі жоқ банк)

№ Банк конгломератының 
қатысушысы (топішілік 

мəмілелер бойынша 1-тарап)

Банк конгломератының 
қатысушысы (топішілік 

мəмілелер бойынша 2-тарап)

Мəміленің 
түрі

Атауы Бизнес сəйкестендіру 
нөмірі (бар болса)

Атауы Бизнес сəйкестендіру 
нөмірі (бар болса)

1 2 3 4 5 6
Активтер

1      
n      

Баланстан тыс шоттардағы талаптар
1
n

Шығыстар
1
n 
кестенің жалғасы:

 Мəміле сомасы (мың теңгемен)
Есепті 

кезең ішінде 
жүргізілген айна-

лымдар

Есепті тоқсан соңындағы талаптардың қалдығы

Негізгі 
борыш

Есептелген 
сыйақы

Дисконттар, 
сыйлықақылар

Оң/ теріс 
түзетулер

Резервтер 
(провизиялар)

7 8 9 10 11 12
...       

кестенің жалғасы:
Шарт бойынша сыйақының 

мөлшерлемесі (жылдық пай-
ыздармен)

Шарт жасалған 
күн

Шартты қолдану 
аяқталған күн (ұзартуды 

ескере отырып)

Ескертпе

13 14 15 16
...     

Туынды қаржы құралдарының жалпы сомасы Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 15886 тіркелген «Пруденциялық нормативтердің 

жəне сақталуға міндетті өзге де нормалар мен белгілі бір күнге банк капиталының 
мөлшері лимиттерінің нормативтік мəндерін жəне есептеу əдістемесін жəне Банктің 
ашық валюталық позициясын есептеу қағидаларын жəне лимиттерін белгілеу ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 13 
қыркүйектегі № 170 қаулысымен бекітілген Пруденциялық нормативтердің жəне 
сақталуға міндетті өзге де нормалар мен белгілі бір күнге банк капиталының мөлшері 
лимиттерінің нормативтік мəндері жəне есептеу əдістемесіне 7-қосымшаның Туынды 
қаржы құралдарына арналған кредит тəуекел коэффициенттерiнiң кестесiне сəйкес 
жəне аталған қаржы құралдарын өтеу мерзімімен анықталатын көрсетілген қаржы 
құралдарының номиналдық құнының кредиттік тəуекелдің коэффициентіне туындысы 
ретінде есептелетін жалпы сомасы 20___ жылғы «___» __________ жағдай бойынша 
________ мың теңгені құрайды.

Бiрiншi басшы немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға 
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Бас бухгалтер немесе ол есепке қол қоюға уəкілеттік берген тұлға
___________________________________________ ____________ 
 тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)  қолы
 
Орындаушы ______________________________________ ____________ 
           тегі, аты, əкесінің аты (бар болса)                     қолы 
Телефоны:_________________________ 
Есепке қол қойылған күн 20___ жылғы «____» __________
Мөр орны (бар болса)
Ескерту: əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме 

осы нысанға қосымшада келтірілген.

Банк конгломератының есепті кезең ішінде жасасқан, сондай-ақ есепті күнгі 
жағдай бойынша қолданыста болған топішілік мəмілелері бойынша мəліметтер 

жинау жөніндегі есеп нысанына қосымша

Əкімшілік деректер жинауға арналған нысанды толтыру бойынша түсіндірме

Банк конгломератының есепті кезең ішінде жасасқан, сондай-ақ есепті 
күнгі жағдай бойынша қолданыста болған топішілік мəмілелері бойынша 

мəліметтер жинау жөніндегі есеп
1-тарау. Жалпы ережелер

1. Осы түсіндірме (бұдан əрі – Түсіндірме) «Банк конгломератының есепті кезең 
ішінде жасасқан, сондай-ақ есепті күнгі жағдай бойынша қолданыста болған топішілік 
мəмілелері бойынша мəліметтер жинау жөніндегі есеп» əкімшілік деректер жинауға 
арналған нысанды (бұдан əрі – Нысан) толтыру бойынша бірыңғай талаптарды 
айқындайды. 

2. Нысан «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 
жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы 42-бабының 3-тармағына жəне 
«Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау ту-
ралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 1-тармағының 
6) тармақшасына сəйкес əзірленді. 

3. Нысанды Қазақстан Республикасының бейрезиденттерін қоспағанда, банк 
холдингі немесе еншілес ұйымы бар, бірақ банк холдингі жоқ банк жасайды, тоқсан 
сайын (төртінші тоқсанды қоспағанда), есепті тоқсаннан кейінгі күнтізбелік 90 (тоқсан) 
күн ішінде жəне жыл сайын, қаржы жылы аяқталғаннан кейін күнтізбелік 120 (бір жүз 
жиырма) күн ішінде ұсынады.

4. Нысандағы деректер мың теңгемен толтырылады.
5. Нысанға бірінші басшы, бас бухгалтер немесе олар есепке қол қоюға уəкілеттік 

берген тұлғалар жəне орындаушы қол қояды.
2-тарау. Нысанды толтыру бойынша түсіндірме

6. Нысанда осы қаулымен бекітілген пруденциялық нормативтердің жəне сақталуға 
міндетті өзге де нормалар мен банк конгломераты капиталының мөлшері лимиттерінің 
нормативтік мəндеріне жəне есептеу əдістемесіне 5 жəне 6-қосымшаларда көрсетілген 
мəмілелерді (бұдан əрі – мəміле) қоспағанда, банк конгломератының барлық топішілік 
мəмілелері бойынша мəліметтер көрсетіледі.

7. Нысанда мəмілені «Активтер» жəне «Баланстан тыс шоттардағы талаптар» 
көрсеткіші бойынша бір рет көрсетіледі.

8. Егер мəміледе банк конгломератының бірнеше қатысушысы көзделсе, Нысанда 
банк конгломератының ақша қозғалысы басталатын қатысушысы (мəміле бойынша 
1-тарап) жəне банк конгломератының түпкілікті қатысушысы (мəміле бойынша 2-та-
рап) көрсетіледі. 

Бұл ретте 16-бағанда банк конгломератының аралық қатысушыларын (бар болса) 
жəне олардың мəмілеге қатысу мақсатын көрсету қажет.

9. 6 жəне 7-бағандарды толтыру үшін операциялар мен көрсеткіштердің мынадай 
түрлері келтіріледі:

1) активтер (көрсеткіш):
қарыздар (овердрафт, қаржы лизингін, вексельдерді есепке алу, факторинг, фор-

фейтинг) беру;
реттелген қарыздар беру;
бағалы қағаздармен кері репо операциялары;
ағымдағы шотты ашу (болуы);
корреспонденттік шотты ашу (болуы);
салымды орналастыру;
жылжымалы (жылжымайтын) мүлікті сату; 
активтерді (қарыздарды, дебиторлық берешекті) сату (секьюритирлеу);
талап ету құқығын басқаға беру;
күмəнді активтерді басқаруды жүзеге асыратын ұйымның мүлкі мен активтерін беру;
дивидендтер есептеу;
комиссиялық кіріс есептеу;
дебиторлық берешек;
туынды қаржы құралдары бойынша талаптар;
дилингтік операциялар бойынша талаптар;
сақтандыру активтері;
басқа да активтер (операция түрі 16-бағанда көрсетіледі);
2) баланстан тыс шоттардағы талаптар (көрсеткіш):
кепілдіктер беру;
аккредитив ашу;
кері қайтарылатын кредиттік желіні ашу;
кері қайтарылмайтын кредиттік желіні ашу;
туынды қаржы құралдары;
дилингтік операциялар;
қаржы шығындарын сақтандыру (сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы 

көрсетіледі). Операцияның осы түріне «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 3-тармағының 13), 14), 15) 
жəне 16) тармақшаларында көзделген сақтандыру кластары кіреді;

активтерді сақтандырудың өзге түрлері (сақтандыру шарты бойынша сақтандыру 
сомасы көрсетіледі);

қызметкерлерді сақтандыру (сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сомасы 
көрсетіледі);

мүлікті кепілге қабылдау;
баланстан тыс шоттар бойынша басқа да талаптар (операция түрі 16-бағанда 

көрсетіледі);
3) шығыстар (көрсеткіш):
қызмет үшін комиссиялық сыйақы төлеу;
туынды қаржы құралдары бойынша таза шығыстар;
дилингтік операциялар бойынша шығыстар;
қайта бағалаудан таза шығыстар; 
дивидендтер төлеу;
міндеттемелер бойынша сыйақы төлеу;
мүлік үшін жалдау ақысын төлеу;
сақтандыру сыйлықақысын төлеу;
сақтандыру төлемдері;
айыппұлдар, өсімпұлдар, тұрақсыздық айыбын жəне санкциялардың басқа 

түрлерін төлеу;
шығыстардың өзге түрлері (операция түрі 16-бағанда көрсетіледі).
10. 7-бағанда есепті тоқсандағы мəміле бойынша айналымдар – жазбалардың 

қорытындысы (ұлғаюлар немесе азаюлар) бастапқы сальдосыз (қалдықсыз) көрсетіледі.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 2018 жылғы           
5 наурызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілі-
міне №16498 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 12-13-беттерде) 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 
оқытушы-профессорлар құрамы қызметкерлерінің 

бос жұмыс орындарына байқау жариялайды

–––––––––––––––––
Бұл электробус қазіргі 
уақытта облыс орта-
лы ғын да 30 күндік 
тестілеуден �туде. Яғни 
қысы қытымыр, жазы 
жайдары әрі жауын-
ды келетін �скеменнің 
ауа райына т�зімділігі 
тексеріліп жатыр. Егер 
таңсық к�лік сынақтан 
сүрінбей �тсе, тоқпен 
жү ретін автобус ша-
һар да қоғамдық к�лік 
ретінде пайдаланылуы 
әбден мүмкін.
–––––––––––––––––

Өскеменде электробус жүйткіді

Азамат ҚАСЫМ,
«Егемен Қазақстан»

О т а н д ы қ  ғ а л ы м  д а -
ры  мыздың қытай маман-
да рымен бірлесе жасаған 
«Quazar» деп аталатын 

жоғары технологиялы элек-
тробустары, біріншіден, 
Өске мен секілді ауасы лас-
танған қала үшін эко ло гия-
лық тұрғыдан тиімді болса, 
екіншіден, дизельмен жүретін 
қарапайым автобустармен 

са лыс тырғанда бірнеше есе 
үнемді дейді мамандар. Фирма 
өкілдерінің айтуынша, қазір 
күн де лікті қолданыстағы ав-
то бустар күніне 250 ша қы-
рымға 125 литр отын жақса, 
электробустар бір ауысым да 

189 кВт энергия жұмсайды. 
Айтпақшы, Өскеменге 

«жерсіндіріліп» жатқан элек-
тробус 1 мамыр күні облыс 
əкімі Даниал Ахметовке 
таныс тырылды. «Бұл көлік-
терді əлі сатып алған жоқпыз. 
Өңір жолдарында өзін қалай 
көрсетеді, мүмкіндігі қандай, 
осыны нақтылау үшін №44 
бағыттағы автобустың бағда-
ры на жібердік», дейді аймақ 
басшысы. 

Облыс əкімінің бас па сөз 
қыз метінің таратқан мə лі-
мет теріне сүйенсек, бү гінде 
өңірде қоғамдық кө лік  терді 
жа ңарту жұ мыс та ры қар-
қын ды жүр гізілуде. Мə се-
лен, жа қында Семейде 15 
жа ңа автобус жолаушыларды 
тасымалдауға кірісіпті. 

�СКЕМЕН


