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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 7 ақпан        №37      Астана, Үкімет Үйі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір 
шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын. 
2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі 

жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министр Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 7 ақпандағы №37 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір 
шешімдерінің тізбесі

1. «Қылмыстың алдын алуға жəне жолын кесуге жəрдемдескен, 
қоғамдық тəртiптi қорғауға қатысатын азаматтарды көтермелеу 
ережесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 
жылғы 12 тамыздағы №1243 қаулысы (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2000 ж., №36-37, 426-құжат).

2. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2000 жылғы 12 тамыздағы 
№1243 қаулысына өзгеріс енгізу туралы» Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2008 жылғы 26 наурыздағы №291 қаулысы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2008 ж., №16, 154-құжат).

3. «Ішкі істер органдарының жергілікті полиция қызметі тура-
лы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2015 жылғы 30 желтоқсандағы №1142 қаулысы (Қазақстан 
Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., №77-78-79, 589-құжат).

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 7 ақпан     №39        Астана, Үкімет Үйі

«Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру 
грантын беру ережесін бекіту туралы»  Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 
23 қаңтардағы №58 қаулысына өзгерістер енгізу 

туралы

 Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. «Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру 

ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 
жылғы 23 қаңтардағы №58 қаулысына (Қазақстан Республикасының 
ПҮАЖ-ы, 2008 ж., №2, 24-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:

тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
««Бакалавр» немесе «магистр» дəрежелері берілетін жоғары 

немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім 
беру грантын беру ережелерін бекіту туралы»;

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Қоса беріліп отырған «бакалавр» немесе «магистр» дəрежелері 

берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы 
төлеу үшін білім беру грантын беру ережелері бекітілсін»;

көрсетілген қаулымен бекітілген Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін 
білім беру грантын беру ережесі осы қаулыға қосымшаға сəйкес жаңа 
редакцияда жазылсын.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 7 ақпандағы №39 қаулысына қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2008 жылғы 23 қаңтардағы №58 қаулысымен бекітілген

«Бакалавр» немесе «магистр» дəрежелері берілетін жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін 

білім беру грантын беру қағидалары

1-тарау. Жалпы қағидалар
1. Осы «бакалавр» немесе «магистр» дəрежелері берілетін жоғары 

немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім 
беру грантын беру қағидалары (бұдан əрі – Қағидалары) «Білім 
туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 
4-бабының 5) тармақшасына сəйкес əзірленген жəне «бакалавр» 
немесе «магистр» дəрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын берудің 
тəртібін айқындайды.

2. Осы Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:
1) білім беру гранты – «бакалавр» немесе «магистр» дəрежелері 

берілетін жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы 
төлеу үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
шарттармен білім алушыға берілетін ақшаның нысаналы сомасы;

2) білім беру бағдарламаларының топтары – даярлау бағыттары 
бейінінің ортақтығымен біріктірілген жəне белгілі білім беру саласы 
шеңберінде кадрлар даярлауды қамтамасыз ететін білім беру 
бағдарламаларының жиынтығы;

3) білім беру саласындағы уəкілетті орган – білім беру саласындағы 
басшылықты жəне салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын 
Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы;

4) республикалық конкурстық комиссия – білім беру гранттарын 
беру жөніндегі конкурсты өткізу үшін білім беру саласындағы уəкілетті 
орган құратын комиссия (бұдан əрі – республикалық комиссия);

5) жергілікті атқарушы органдардың (бұдан əрі – ЖАО) конкурстық 
комиссиясы – жергілікті бюджет қаражат есебінен білім беру 
гранттарын беру жөніндегі конкурсты өткізу үшін ЖАО құратын 
комиссия (бұдан əрі – ЖАО комиссиясы).

3. Республикалық бюджеттен білім беру гранттарын беру 
жөніндегі конкурсты білім беру саласындағы уəкілетті орган құратын 
республикалық комиссия, ал жергілікті бюджеттен білім беру 
гранттарын беру жөніндегі конкурсты ЖАО комиссиясы өткізеді.

4. Республикалық комиссия білім беру саласындағы уəкілетті 
органның, басқа мүдделі мемлекеттік органдар мен ведомстволардың 
қызметкерлері, азаматтық қоғам институттарының, «Атамекен» 
Қазақстан Республикасының ұлттық кəсіпкерлер палатасының, 
Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары қауымдастығының 
өкілдері жəне Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары 
ректорларының кеңесі қатарынан қалыптастырылады. 

Республикалық комиссияның төрағасы білім беру саласындағы 
уəкілетті органның басшысы немесе оның міндетін атқаратын тұлға 
болып табылады. Республикалық комиссияның құрамы білім беру 
саласындағы уəкілетті органның бұйрығымен бекітіледі.

Республикалық комиссия мүшелерінің саны тақ саннан тұруға 
тиіс. Республикалық комиссияның отырысы оның құрамының кемінде 
үштен екісі болған кезде заңды деп есептеледі жəне жоғары білім 
алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру үшін 1 тамызға дейін, 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру 
грантын беру үшін 24 тамызға дейін өткізіледі.

5. ЖАО комиссиясы жергілікті  атқарушы органдардың 
қызметкерлері, «Атамекен» Қазақстан Республикасының ұлттық 
кəсіпкерлер палатасының өңірлік (республикалық маңызы бар 
қалалар, астана) палаталарының, азаматтық қоғам институттарының 
өкілдері қатарынан қалыптастырылады.

ЖАО комиссиясы туралы ереже тиісті облыс немесе республикалық 
маңызы бар қала, астана əкімдігінің қаулысымен бекітіледі.

ЖАО комиссиясының құрамы тиісті облыс немесе республикалық 
маңызы бар қала, астана əкімінің шешімімен бекітіледі. 

ЖАО комиссиясының төрағасы тиісті облыстың немесе 
республикалық маңызы бар қаланың, астананың əкімі немесе оның 
міндетін атқарушы тұлға болып табылады.

ЖАО комиссиясы мүшелерінің саны тақ саннан тұруға тиіс. ЖАО 
комиссиясының отырыстары оның құрамының кемінде үштен екісі 
болған кезде заңды деп есептеледі жəне жоғары білім алуға ақы 
төлеу үшін білім беру грантын беру үшін 15 тамызға дейін, жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру 
27 тамызға дейін республикалық бюджеттен білім беру гранттарын 
берудің қорытындысы жарияланғаннан кейін өткізіледі. 

2-тарау. «Бакалавр» дəрежесі берілетін жоғары білім алуға ақы 
төлеу үшін республикалық бюджет қаражаты есебінен білім 

беру грантын беру тəртібі
6. «Бакалавр» дəрежесі берілетін жоғары білім алуға ақы төлеу 

үшін республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттары 
(бұдан əрі – жоғары білімнің білім беру гранттары) оқуға түсушілер 
мəлімдеген білім беру бағдарламалары топтарының кезектілігіне 
сəйкес білім беру грантын беру туралы куəлік беріліп, ұлттық бірыңғай 
тестілеу (бұдан əрі – ҰБТ) сертификатының балдарына сəйкес білім 
беру бағдарламаларының нақты топтары, тіл бөлімі жəне оқу нысаны 
бойынша конкурстық негізде беріледі. 

Жоғары білімнің білім беру гранттарын беру конкурсында Қазақстан 
тарихы, математикалық сауаттылық, оқу сауаттылығы (оқыту тілі), екі 
бейіндік пəн бойынша балдар ескеріледі.

Шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің білім беру 
бағдарламалары топтарына түсушілерге жоғары білімнің білім беру 
грантын беру конкурсында Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқыту 
тілі) жəне екі шығармашылық емтиханның нəтижелері ескеріледі.

Шығармашылық даярлықты талап ететін білім беру бағдарламалары 
топтарына түсушілерді қоспағанда, жоғары білімнің білім беру 
гранттарын беру конкурсында оқытудың қысқартылған мерзімін 
көздейтін атын жоғары білімнің ұқсас білім беру бағдарламаларының 
тобы бойынша білім беру бағдарламалары топтарына оқуға түсушілер 
үшін жалпы бейіндік пəн жəне бейіндеуші пəн бойынша балдары 
ескеріледі.

Жоғары білімнің білім беру гранттарын беру конкурсында оқытудың 
қысқартылған мерзімін көздейтін жəне шығармашылық даярлықты 
талап ететін жоғары білімнің білім беру бағдарламаларының ұқсас 
топтары бойынша білім беру бағдарламалары топтарына оқуға 
түсушілер үшін бейіндеуші пəн бойынша балдар жəне шығармашылық 
емтихан нəтижесі ескеріледі.

7. Жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа 
қатысу үшін оқуға түсуші жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру ұйымдарының (бұдан əрі – ЖЖОКБҰ) қабылдау 
комиссиясына немесе ақпараттық жүйе арқылы:

1) белгіленген үлгідегі бланкіде өтінішті;
2) білімі туралы құжатты (құжаттарды қабылдау комиссиясына 

тапсырған кезде төлнұсқа);
3) ҰБТ сертификатын (құжаттарды қабылдау комиссиясына 

тапсырған кезде); 
4) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 

құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелді) 086-У 
нысаны бойынша медициналық анықтаманы;

5) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады. 
Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде ЖЖОКБҰ-ның тілдік 

даярлықты күшейтуге арналған даярлық бөлімдерін бітірген тұлғалар 
ЖЖОКБҰ-ның ректоры қол қойған бітіргені туралы транскрипт 
ұсынады.

Техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 
бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім 
туралы құжаттары бар, біліктілігін растаған жəне тиісінше мамандық 
бойынша кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар тұлғалар қосымша мына 
құжаттардың біреуін тапсырады:

1) еңбек кітапшасы;
2) ұйымның мөрімен (егер бар болса) куəландырылған жұмыс 

берушінің қолы қойылған қызметтік тізім (қызметкердің жұмысы, еңбек 
қызметі туралы мəліметтер тізбесі);

3) қызметкердің еңбек қызметі туралы ақпарат көрсетілген архивтік 
анықтама;

4) бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан аударылған міндетті 
зейнетақы жарналары туралы үзінді жəне Мемлекеттік əлеуметтік 
сақтандыру қорынан алынған əлеуметтік аударымдар туралы 
мəліметтер;

5) жұмыс беруші тоқтатылу күні мен негіздемесі туралы белгі 
қойған еңбек шарты;

6) жұмыс берушінің актілерінен еңбек шартын жасасу жəне 
тоқтату негізінде еңбек қатынастарының туындауы мен тоқтатылуын 
растайтын үзінділер;

7) жұмыскерлерге жалақы төлеу ведомосынан үзінділер.
Жоғары білімнің білім беру грантын беруге арналған конкурсқа 

қатысу үшін оқуға түсуші өтініште өзі таңдаған жоғары білімнің беру 
бағдарламаларының тобын жəне ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді.

Бейіндік пəндер сəйкес келген жағдайда, оқуға түсуші бір білім 
беру саласының ішінде білім беру бағдарламаларының төрт тобына 
дейін көрсете алады.

Республикалық бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын 
беру конкурсына қатысу үшін өтініштер 10-20 шілде аралығында 
қабылданады.

8. Шет тілдегі құжаттар қазақ немесе орыс тілдерінде нотариат 
куəландырған аудармасымен ұсынылады.

Шетелдік  б іл ім беру ұйымдары берген б іл ім туралы 
құжаттар заңнамада белгіленген тəртіппен танылады немесе 
нострификатталады.

9. Бірінші жəне екінші топтағы мүгедектігі бар азаматтар, мүгедек 
балалар, сондай-ақ бала кезінен мүгедектер ЖЖОКБҰ-ның қабылдау 
комиссиясына таңдаған мамандығы бойынша білім алуға қарсы 
айғақтардың жоқтығы туралы медициналық қорытындыны береді.

10. Балдар тең болған болған жағдайда, осы Қағидалардың 
13-тармағында көрсетілген жоғары білімнің білім беру грантын 
беруге басым құқығы бар оқуға түсушілер ЖЖОКБҰ-ның қабылдау 
комиссиясына осы құқықты растайтын құжатты тапсырады.

11. Жоғары білімнің білім беру гранттарын беруге арналған 
конкурсқа қатысу үшін шығармашылық даярлықты талап ететін 
жоғары білімнің білім беру бағдарламаларына түсушілерді 
қоспағанда, ҰБТ нəтижесі бойынша ұлттық ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 
65 балл, ал «Педагогикалық ғылымдар», «Ауыл шаруашылығы 
жəне биоресурстар», «Ветеринария» білім беру салалары 
бойынша – кемінде 60 балл, басқа ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 50 балл, 
ал «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша – 
кемінде 60 балл, «Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз 
ету (медицина)» білім беру саласы бойынша – кемінде 65 балл, 
оның ішінде Қазақстан тарихы, математикалық сауаттылық, оқу 
сауаттылығы – оқыту тілі бойынша – кемінде 5 балл жəне əр бейіндік 
пəннен кемінде 5 балл жинау қажет. 

Шығармашылық даярлықты талап етет ін  б іл ім беру 
бағдарламаларының тобы бойынша жоғары білімнің білім беру 
грантын беруге арналған конкурсқа қатысу үшін ҰБТ нəтижесі 
бойынша ұлттық ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 65 балл, ал «Педагогикалық 
ғылымдар» білім беру саласы бойынша – кемінде 60 балл, басқа 
ЖЖОКБҰ-ға – кемінде 50 балл, ал «Педагогикалық ғылымдар» білім 
беру саласы бойынша – кемінде 60 балл, оның ішінде Қазақстан 
тарихы, оқу сауаттылығы – оқыту тілі бойынша – кемінде 5 балл 
жəне əрбір шығармашылық емтихан бойынша – кемінде 5 балл 
жинау қажет.

Шығармашылық даярлықты талап ететін жоғары білімнің 
білім беру бағдарламаларына түсушілерді қоспағанда, оқытудың 
қысқартылған мерзімін көздейтін жоғары білімнің ұқсас білім беру 
бағдарламаларының тобы бойынша білім беру бағдарламалары 
топтарына түсушілерге ҰБТ нəтижесі бойынша – кемінде 25 балл, 
оның ішінде жалпы бейіндеуші пəннен – кемінде 5 балл жəне бейіндік 
пəннен – кемінде 5 балл жинау қажет.

Оқытудың қысқартылған мерзімін көздейтін жəне шығармашылық 
даярлықты талап ететін жоғары білімнің ұқсас білім беру 
бағдарламаларының тобы бойынша білім беру бағдарламалары 
топтарына түсушілерге ҰБТ жəне шығармашылық емтихан нəтижесі 
бойынша – кемінде 25 балл, оның ішінде шығармашылық емтихан 
бойынша – кемінде 5 балл жəне бейіндеуші пəн бойынша – кемінде 
5 балл жинау қажет. 

12.Шығармашылық даярлықты талап ететін білім беру 
бағдарламаларына түсушілер жоғары білімнің білім беру грантын 
беруге арналған конкурсқа бір білім беру бағдарламасының тобы 
бойынша қатысады жəне өтініште шығармашылық емтихан тапсырған 
ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді.

«Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласы бойынша білім беру 
бағдарламаларына түсушілер жəне арнайы емтиханнан өтіп, рұқсат 
алғандар білім беру грантын беруге арналған конкурста ЖЖОКБҰ 
жəне арнайы емтиханды тапсыру орнына қарамастан, жоғары білімнің 
білім беру бағдарламаларының төрт тобын таңдау құқығына ие.

13. Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін жоғары білімнің білім 
беру грантын беруге арналған конкурс өткізілген кезде, сондай-ақ 
жоғары бiлiмдi кадрлар даярлауға мемлекеттiк білім беру тапсырысы 
бойынша бiлiм алушылардың құрамына қабылдау кезiнде балдар тең 
болған жағдайда басым құқық мынадай кезектілік бойынша беріледі:

1) «Алтын белгi» белгiсімен марапатталған тұлғалар;
2) техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының білім ту-
ралы құжаттары бар, біліктілігін растаған жəне мамандығы бойынша 
кемінде бір жыл жұмыс өтілі бар тұлғалар;

3) тiзбесiн бiлiм беру саласындағы уəкiлеттi орган айқындайтын 
жалпы бiлiм беретiн пəндер бойынша халықаралық олимпиадалар 
мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) 
(бiрiншi, екiншi жəне үшiншi дəрежелi дипломдармен марапатталған), 
орындаушылардың халықаралық жəне республикалық 
конкурстарының жəне спорттық жарыстардың (бiрiншi, екiншi жəне 
үшiншi дəрежелi дипломдармен марапатталған) соңғы үш жылдағы 
жеңiмпаздарының, сондай-ақ өздерi таңдаған мамандықтар 
олимпиадалардың, конкурстың немесе спорттық жарыстың пəнiне 
сəйкес келген жағдайда, жалпы бiлiм беретiн пəндер бойынша 
ағымдағы оқу жылында президенттік, республикалық олимпиадалар 
мен ғылыми жобалар конкурстарының (бiрiншi, екiншi жəне үшiншi 
дəрежелi дипломдармен марапатталған) жеңiмпаздары;

4) жетiм балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 
балалар, сондай-ақ кəмелетке толғанға дейін ата-аналарынан 
айырылған немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастар 
қатарындағы Қазақстан Республикасының азаматтары, бірінші 
жəне екінші топтардағы мүгедектер, жеңілдіктері мен кепілдіктері 
бойынша Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне 
теңестірілген тұлғалар, медициналық қорытындыға сəйкес тиісті 
білім беру ұйымдарында оқуға қарсы айғақтары жоқ бала кезінен 
мүгедектер, мүгедек балалар жəне үздік білімі туралы құжаттары 
(куəліктері, аттестаттары, дипломдары) бар тұлғалар.

Бұл ретте балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда білім 
беру гранттары аттестаттың, куəліктің немесе дипломның орташа 
балдары жоғары тұлғаларға беріледі.

Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, сондай-ақ 
аттестаттың, куəліктің немесе дипломның орташа балдары бірдей 
болғанда бейіндік пəн бойынша алған балдары ескеріледі.

14. Жоғары білімнің білім беру грантын беру бойынша басым 
құқық болмағанда, балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда 
аттестаттың, куəліктің немесе дипломның орташа балдары жоғары 
тұлғаларға беріледі.

Балдардың көрсеткіштері бірдей жəне басым құқығы болмаған 
кезде, сондай-ақ аттестаттың, куəліктің немесе дипломның орташа 
балы бірдей болғанда бейіндік пəндер бойынша алған балдары 
ескеріледі.

15. Қазақстан Республикасының азаматтары болып табылмай-
тын ұлты қазақ тұлғалар, бірінші жəне екінші топтағы мүгедектер, 
бала кезінен мүгедектер, мүгедек балалар, жетім балалар мен 
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар үшін, сондай-ақ 
кəмелетке толғанға дейін ата-анасынан айырылған немесе ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған жастар қатарындағы Қазақстан 
Республикасының азаматтары, жеңілдіктер мен кепілдіктер бойынша 
Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне теңестірілген 
тұлғалар үшін конкурс көрсетілген санаттар арасында бекітілген 
мемлекеттік білім беру тапсырысының жалпы көлемінен бекітілген 
квоталар бойынша өткізіледі.

Білім беру грантын алуға арналған конкурсқа қатысушы тұлғалар 
үшін қабылдаудың көрсетілген квоталары барлық мəлімделген білім 
беру бағдарламалары тобына таратылады.

Квота бөлінген даярлық бағыттарында шығармашылық емтиханы 
бар білім беру бағдарламаларының тобы болған жағдайда, білім 
беру грантын беру кезінде ҰБТ-ға қатысушының тестілеу нəтижелері 
үтірден кейінгі бір белгіге дейін дөңгелектелген ең жоғары ықтимал 
балға пайыздық қатынаста салыстырылатын болады.

Балдардың көрсеткіштері бірдей болған жағдайда білім беру 
гранттары аттестатының, куəлігінің немесе дипломының орташа балы 
жоғары тұлғаларға беріледі.

Аттестаттың, куəліктің немесе дипломның орташа балы бірдей 
болған жағдайда бейіндік пəн немесе шығармашылық емтихан 
бойынша алған балдары ескеріледі.

16. Ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін квота 
көзделген білім беру бағдарламаларының топтарына арналған 
конкурс мынадай түрде өтеді: білім беру бағдарламаларының топтары 
бойынша гранттардың жалпы санының 70 пайызы жалпы конкурс 
тəртібімен беріледі, ал гранттардың қалған 30 пайызына конкурс тек 
ауыл жастары арасынан шыққан азаматтар үшін өткізіледі.

Қазақстан Республикасы ЖЖОКБҰ-ға қабылдау квотасы көзделген 
ауылдың əлеуметтік-экономикалық дамуын айқындайтын білім беру 
бағдарламалары тобының тізбесін білім беру саласындағы уəкілетті 
орган бекітеді.

17. Ағылшын тілінде білім алу үшін жаратылыстану ғылыми 
пəндері бойынша (Физика, Химия, Биология жəне Информатика) 
мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша 
білім беру грантын беруге арналған конкурсқа мемлекеттік білім беру 
тапсырысының негізінде тілдік даярлығын күшейту үшін ЖЖОКБҰ-
ның даярлық бөлімін бітірген тұлғалар жəне ҰБТ-ны ағылшын тілінде 
тапсырған тұлғалар, сондай-ақ, ҰБТ-ны қазақ (орыс) тілінде тапсырған 
жəне ағылшын тілін білу бойынша тестілеуден өткен немесе ағылшын 
тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификаттары бар: 
Test of English as a Foreign Language Institutional Testing Programm 
(TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of English as a Foreign Language 
Institutional Testing Programm Internet-based Test (TOEFL IBT, 
шекті балл – кемінде 59), (TOEFL, шекті балл – кемінде 500 балл), 
International English Language Tests System (IELTS, шекті балл – 
кемінде 5.0) ағылшын тілінде оқуға ниет білдірген тұлғалар қатысады.

Бұл ретте мемлекеттік білім беру тапсырысының негізінде тілдік 
даярлығын күшейту үшін ЖЖОКБҰ-ның даярлық бөлімін бітірген 
тұлғалар, сондай-ақ ҰБТ-ны қазақ (орыс) тілінде тапсырған жəне 
ағылшын тілінде оқуға ниет білдірген тұлғалар шет тілін (ағылшын) 
білуге арналған тестілеу тапсырады, ондағы шекті балл жоғары 
балдың 50 пайызынан төмен болмауға тиіс. 

Шет (ағылшын) тілін білуге арналған тестілеуді базалық ЖЖОКБҰ-
да 12 шілдеге дейін Ұлттық тестілеу орталығы (бұдан əрі – ҰТО) 
өткізеді.

Көрсетілген санаттарға арналған конкурс өткізілгеннен кейін қалған 
білім беру гранттары «Педагогикалық ғылымдар», «Жаратылыстану 
ғылымдары, математика жəне статистика», «Инженерлік, өңдеу жəне 
құрылыс салалары», «Ауыл шаруашылығы жəне биоресурстар» жəне 
«Ветеринария», «Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамтамасыз 
ету (медицина)» білім беру салалары бойынша 1 немесе 2-курсты 
аяқтаған жəне ағылшын тілінде жаратылыстану ғылыми пəндері 
бойынша (физика, химия, биология жəне информатика) мұғалімдерді 
даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша білім алуды 
жалғастыруға ниет білдірген тұлғаларға беріледі. 

Конкурсқа қатысу үшін шет тілін меңгергенін растайтын 
сертификаты: Test of English as a Foreign Language Institutional 
Testing Programm (TOEFL ITP – кемінде 460 балл), Test of English as 
a Foreign Language Institutional Testing Programm Internet-based Test 
(TOEFL IBT, шекті балл – кемінде 59), (TOEFL, шекті балл – кемінде 
500 балл), International English Language Tests System (IELTS, шекті 
балл – кемінде 5.0), үлгерімінің орташа балы кемінде 2,67 балл GPA 
(Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) болуы тиіс. Шет тілін 
меңгергендігін растайтын көрсетілген сертификаттары жоқ білім 
алушы жоғары балдың 50 пайызынан төмен емес шекті балмен 
шет (ағылшын) тілін білуге арналған тестілеуді тапсырады. Шет 
(ағылшын) тілі білімін тестілеуді базалық ЖЖОКБҰ-да 12 тамызға 
дейін ҰТО өткізеді.

Жоғары білімнің білім беру гранттарын беру жазғы демалыс 
кезеңінде 1 немесе 2-курстың білім беру бағдарламасын табысты 
аяқтағаннан кейін мынадай тəртіппен жүзеге асырылады:

1) «Педагогикалық ғылымдар», «Жаратылыстану ғылымдары, 
математика жəне статистика», «Инженерлік, өңдеу жəне құрылыс 
салалары», «Ауыл шаруашылығы жəне биоресурстар» жəне 
«Ветеринария», «Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік қамта масыз 
ету (медицина)» білім беру салалары бойынша меншік ныса-
нына қарамастан ЖЖОКБҰ-ның ақылы негізінде білім алушы 
жаратылыстану ғылыми пəндері бойынша (физика, химия, 
биология жəне информатика) мұғалімдерді даярлаудың білім беру 
бағдарламалары тобы жəне ЖЖОКБҰ көрсетілген кадрлардың 
тілдік даярлығын күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру 
конкурсына қатысу туралы өтінішті береді;

2) ЖЖОКБҰ-лар білім алушылар өтініштерінің деректер базасын 
ҰТО-ға береді;

3) ҰТО шет тілін меңгеру сертификаттарының балдарына 
немесе ағылшын тілін білуге арналған тестілеу нəтижелері жəне 
үлгерімнің орташа балдарына сəйкес жаратылыстану ғылыми 
пəндері бойынша (Физика, Химия, Биология жəне Информатика) 
мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы 
бөлінісінде ведомостарды қалыптастырады жəне республикалық 
комиссияға жібереді;

4) республикалық комиссия білім беру грантын шет тілін 
меңгергенін растайтын сертификаттың балдарына немесе ағылшын 
тілін білуге арналған тестілеудің нəтижелеріне жəне үлгерімінің 
орташа балына сəйкес береді.

Көрсеткіштері бірдей болған жағдайда ағылшын тілін білуге 
арналған сертификатының балы жоғары тұлғаларға басым құқық 
беріледі.

Сертификаттың балдық көрсеткіштері бірдей болған жағдайда 
үлгерімінің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж), одан 
кейін жалпы орта білім туралы аттестаттың орташа балы есептеледі;

5) республикалық комиссияның шешімі негізінде білім беру 
саласындағы уəкілетті орган 15 тамызға дейін Қағидалардың осы 
тармағында көрсетілген жаратылыстану ғылыми пəндері бойынша 
мұғалімдерді даярлаудың білім беру бағдарламалары тобы бойынша 
кадрлардың тілдік даярлығын күшейтуге арналған білім беру 
гранттарын беру туралы бұйрық шығарады;

6) білім беру саласындағы уəкілетті орган бұйрығының негізінде 
ҰТО Қағидалардың осы тармағында көрсетілген жаратылыстану 
ғылыми пəндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру 
бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік дайындығын 
күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру туралы куəлікті 
ресімдейді.

Қағидалардың осы тармағында көрсетілген жаратылыстану 
ғылыми пəндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру 
бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік даярлығын 
күшейтуге арналған білім беру гранттарын беру туралы берілген 
куəлік негізінде ЖЖОКБҰ-ның басшысы білім алушының білім беру 
гранты бойынша осы ЖЖОКБҰ-да 2 немесе 3-курстан бастап өтініш 
білдірген білім беру бағдарламаларының тобы бойынша білім алуын 
жалғастыру туралы бұйрық шығарады. 

Бұл ретте Қағидалардың осы тармақта көрсетілген жаратылыстану 
ғылыми пəндері бойынша мұғалімдерді даярлаудың білім беру 
бағдарламалары тобы бойынша кадрлардың тілдік даярлығын 
күшейтуге арналған жоғары білімнің білім беру гранттарына қабылдау 
кезінде міндетті құрамдас пəндердегі академиялық айырмашылық 
түріндегі пререквизиттер курстың жоғалуына əкелмейді жəне тегін 
негізде меңгеріледі.

18. Жоғары білімнің білім беру гранттарын конкурспен бергеннен 
кейін қалған бос білім беру гранттарын республикалық комиссия 
бір білім беру саласы ішінде өту балы жоғары тұлғаларға оқыту 
нысанына қарамастан, өтініш білдірген соңғы жоғары білімнің білім 
беру бағдарламаларының мəлімделген соңғы тобы бойынша осы 
Қағидалардың 13, 14, 15 жəне 16-тармақтарында көзделген тəртіппен 
конкурстық негізде береді. 

Жоғары білімнің білім беру гранттарын конкурспен бергеннен кейін 
қалған бос білім беру гранттарын халықаралық келісімдер бойынша 
келген шетелдік тұлғаларға, резервте көзделген жоғары білімнің білім 
беру гранттарын, сондай-ақ жекелеген ЖЖОКБҰ-ға көзделген жоғары 
білімнің білім беру гранттарын беру туралы шешімді республикалық 
комиссия қабылдайды.

19. Білім беру саласындағы уəкілетті орган республикалық комиссия 
шешімінің негізінде бұйрық шығарады жəне оқуға түсушілерге жоғары 
білімнің білім беру грантын беру туралы куəлік береді.

Жоғары білімнің білім беру гранты иегерлерінің тізімі бұқаралық 
ақпарат құралдарында жарияланады.

Жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куəлікті қабылдау 
комиссиялары түсушілердің конкурсқа қатысу үшін тапсырған 
құжаттарымен бірге 20 тамыздан кешіктірмей береді.

Грант иегері жоғары білімнің білім беру грантынан бас тартқан 
жағдайда жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куəлік жəне 
талапкердің өтініші білім саласындағы уəкілетті органға 29 тамызға 
дейін тапсырылады жəне күнтізбелік үш күн ішінде күші жойылады.

Жоғары білімнің білім беру грантын беру туралы куəлік 
қайтарылмаған жағдайда ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясы күнді 
жəне білім беру грантынан бас тартқан тұлғаның деректерін көрсете 
отырып, оның күшін жою туралы акті жасайды жəне ЖЖОКБҰ-
ның мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде білім беру 
саласындағы уəкілетті органға тапсырады.

Босаған білім беру гранттарын республикалық комиссия осы 
Қағидалардың 13, 14, 15 жəне 16-тармақтарында көзделген тəртіппен 
конкурстық негізде береді.

ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысы жоғары білімнің білім беру 
грантынан бас тартқан тұлғалардың куəліктерінің білім беру 
саласындағы уəкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты 
болады.

3-тарау. «Магистр» дəрежесі берілетін жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін республикалық бюджет 

қаражаты есебінен білім беру грантын беру тəртібі
20. «Магистр» дəрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім алуға республикалық бюджет қаражаты есебінен ақы төлеу 
үшін білім беру гранттары (бұдан əрі – жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімнің білім беру гранттары) оқуға түсушілер өтініш білдірген білім 
беру бағдарламалары топтарының кезектілігіне сəйкес жоғары оқу 
орнынан кейінгі білім беру грантын беру туралы куəлік берумен қоса 
кешенді тестілеу (бұдан əрі – КТ) сертификатының балдарына сəйкес 
білім беру бағдарламаларының нақты топтары, тіл бөлімі жəне оқу 
нысаны бойынша конкурстық негізде беріледі.

21. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беруге 
арналған конкурста білім беру бағдарламаларының бейіндік тобы, шет 
тілі, білім алуға əзірлігін айқындау бойынша тестілеу нəтижелерінің 
балдары ескеріледі.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беруге 
арналған конкурсқа қатысу үшін КТ нəтижесі бойынша кемінде 150 
балл жинау қажет.

КТ нəтижелерінің көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, білім 
беру бағдарламаларының бейіндік тобы бойынша тестілеу нəтижесі 
бойынша балы жоғары тұлғаға басым құқық беріледі, одан кейін 
білім алуға əзірлігін айқындау бойынша тест нəтижесі, бұдан əрі шет 
тілі бойынша тестілеу нəтижесі, одан кейін дипломға қосымшадағы 
(алдыңғы білім деңгейі) GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт 
Эверейдж) жəне жұмыс өтілі ескеріледі.

22. Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын 
беруге арналған конкурсқа қатысу үшін оқуға түсуші 20 тамызға 
дейін ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына немесе ақпараттық 
жүйе арқылы:

1) белгіленген үлгідегі бланкіде өтінішті;
2)іжоғары білімі туралы құжатты (құжаттарды ЖЖОКБҰ-ның 

қабылдау комиссиясына тапсырған кезде төлнұсқа);
3)іКТ сертификатын (құжаттарды ЖЖОКБҰ-ның қабылдау 

комиссиясына тапсырған кезде); 
4) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 

құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы №907 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелген) 086-
У нысаны бойынша медициналық анықтаманы;

5) жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесін тапсырады.
Магистратураға түсуші өтініште білім беру бағдарламасының тобын 

жəне үш ЖЖОКБҰ-ны көрсетеді.
23. Республикалық комиссия шешімінің негізінде білім беру 

саласындағы уəкілетті органның бұйрығы шығарылады жəне оқуға 
түсушілерге жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру грантын беру 
туралы куəлік беріледі.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру гранты иегерлерінің тізімі 
бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру грантын беру туралы 
куəлікті қабылдау комиссиялары азаматтардың конкурсқа қатысу үшін 
тапсырған құжаттарымен бірге 27 тамызға дейін береді.

Қабылданғанға дейін жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім 
беру грантынан бас тартқан жағдайда білім беру грантын беру туралы 
куəлік білім саласындағы уəкілетті органға жіберіледі жəне күнтізбелік 
үш күн ішінде күші жойылады.

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру грантын беру туралы 
куəлік қайтарылмаған жағдайда ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясы 
күнді жəне білім беру грантынан бас тартқан тұлғаның деректерін 
көрсете отырып, оның күшін жою туралы акт жасайды жəне ЖЖОКБҰ-
ның мөрімен бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде білім беру 
саласындағы уəкілетті органға тапсырады.

Босаған білім беру гранттарын республикалық комиссия осы 
Қағидалардың 20 жəне 21-тармақтарында көзделген тəртіппен 
конкурстық негізде береді.

ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысы жоғары оқу орнынан кейінгі 
білімнің білім беру гранттарынан бас тартқан тұлғалар куəліктерінің 
білім беру саласындағы уəкілетті органға уақтылы қайтарылуына 
жауапты болады.

4-тарау. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу
процесінде «бакалавр» немесе «магистр» дəрежелері берілетін 

жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы 
төлеу үшін босаған бос білім беру гранттарын беру тəртібі
24. Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 

босаған бос білім беру гранттары (бұдан əрі – босаған гранттар) 
кадрларды даярлау бағыттары бойынша ақылы негізде білім 
алушыларға конкурстық негізде беріледі.

Конкурс үлгерімнің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт 
Эверейдж) орташа балы негізінде аралық аттестаттаудың нəтижесі 
бойынша білім беру грантын беру туралы куəлік беріле отырып 
өткізіледі.

Ашық конкурс туралы хабарландыру кадрларды даярлау 
бағыттары мен курстары бөлінісінде босаған бос білім беру 
гранттарының саны көрсетіліп, ЖЖОКБҰ-ның сайтында (білім беру 
порталында) орналастырылады.

 Үлгерімнің GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) ор-
таша балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда бүкіл оқу кезеңі 
ішінде тек қана А, А- («үздік»), одан соң А, А- («үздік») бағаларынан 
В+, В, В-, С+ («жақсы») бағаларына дейін бағалары бар, бұдан əрі 
– аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.

Жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 
процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру жазғы жəне қысқы 
каникул кезеңінде конкурстық негізде бос тұрған орындарға мынадай 
тəртіппен жүзеге асырылады:

1) ақылы негізде білім алушы ЖЖОКБҰ басшысының атына алдағы 
уақытта жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру гранты 
бойынша оқуға өтініш береді;

2) келіп түскен өтініштер ЖЖОКБҰ-ның ғылыми (академиялық) 
кеңесі мен бақылау (қамқоршылық) кеңесінің жəне (немесе) 
директорлар кеңесінің отырысында қарастырылады;

3) ЖЖОКБҰ-ның ғылыми (академиялық) кеңесі мен бақылау 
(қамқоршылық) кеңесінің жəне (немесе) директорлар кеңесінің шешімі 
негізінде ағымдағы жылғы 5 тамыз жəне 15 қаңтарға дейінгі мерзімде 
босаған бос білім беру гранттарына үміткерлердің тізімін білім беру 
саласындағы уəкілетті органға шешім шығару үшін жолдайды. 

Тізімге білім алушының өтінішінің көшірмесі, ғылыми (академиялық) 
кеңес пен бақылау (қамқоршылық) кеңесінің жəне (немесе) 
директорлар кеңесінің шешімі, білім алушының транскриптінен үзінді, 
жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі жəне ЖЖОКБҰ-
дан шығарылған білім беру гранты иегерінің куəлігі (төлнұсқа) қоса 
беріледі;

4) жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 
процесінде босаған жəне білім беру саласындағы уəкілетті органға 
жіберілген бос білім беру гранттарын комиссия үміткерлердің 
болмағандығына байланысты конкурстық негізде қайта тағайындайды;

5) жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
алу процесінде босаған жəне ЖЖОКБҰ ұсынған бос білім беру 
гранттарына үміткерлер болмағанда білім беру саласындағы уəкілетті 
органның сайтында жарияланады;

6) конкурс білім беру бағдарламаларының тобы, курс жəне білім 
беру нысаны бөлінісінде аралық аттестаттау нəтижесі бойынша 
конкурсқа қатысу үшін құжаттар ұсынған басқа ЖЖОКБҰ-дан ақылы 
негізде білім алушылар арасында өткізіледі;

7) білім беру саласындағы уəкілетті орган келіп түскен құжаттарды 
кадрларды даярлау бағытын, оқуға түскен жылын ескере отырып, оқу 
нысаны мен мерзімі бөлінісінде қарайды жəне мəселе оң шешілген 
жағдайда босаған жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру грантын беру туралы бұйрық шығарады, білім беру 
бағдарламаларының тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда 
жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде 
босаған бос білім беру гранты даярлық бағытының ішінде немесе 
білім беру саласында қайта бөлінеді;

8) білім беру саласындағы уəкілетті орган бұйрығының негізінде 
ҰТО білім беру грантын беру туралы куəлікті ресімдейді жəне оны үш 
жұмыс күні ішінде тиісті ЖЖОКБҰ-ға жібереді;

9) білім беру грантын беру туралы куəлік негізінде ЖЖОКБҰ-ның 
басшысы алдағы уақытта білім беру гранты бойынша оқуға бұйрық 
шығарады.

 25. ЖЖОКБҰ-ның бірінші басшысы жоғары жəне (немесе) жоғары 
оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған, пайдаланылмаған 
бос білім беру гранттары куəліктерінің білім беру саласындағы 
уəкілетті органға уақтылы қайтарылуына жауапты болады.

5-тарау. «Бакалавр» немесе «магистр» дəрежелері берілетін 
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы 

төлеу үшін жергілікті бюджет қаражаты есебінен 
білім беру гранттарын беру тəртібі

26. «Бакалавр» немесе «магистр» дəрежелері берілетін жоғары 
немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен білім беру гранттарын беру 
жөніндегі конкурсты (бұдан əрі – ЖАО білім беру гранттары) тиісті 
облыс жəне (немесе) республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің 
шешімімен құрылатын ЖАО конкурстық комиссиясы өткізеді.

27. ЖАО білім беру гранттары өңірдің жоғары жəне жоғары оқу 
орнынан кейінгі білімі бар кадрларға қажеттілігі есебімен білім беру 
бағдарламаларының топтары бойынша оқуға түсушілер өтініш 
білдірген білім беру бағдарламалары топтарының кезектілігіне сай 
білім беру гранттарын беру туралы куəлік берумен қоса ҰБТ жəне 
КТ сертификаттарының балдарына сəйкес беріледі.

28. ЖАО білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурсқа қатысу 
үшін оқуға түсуші ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына жоғары білім 
алуға ақы төлеу үшін 5-10 тамыз аралығында 7-10-тармақтарға сəйкес 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін 24-25 тамыз 
аралығында 22-тармаққа сəйкес құжаттарды тапсырады.

ЖАО білім беру гранттарын беру жөніндегі конкурс осы 
Қағидалардың 13-16, 21 жəне 23-тармақтарында көзделген тəртіппен 
өткізіледі.

29. ЖАО комиссиясы шешімінің негізінде тиісті облыс неме-
се республикалық маңызы бар қала, астана əкімінің немесе əкім 
орынбасарының бұйрығы шығарылады жəне оқуға түсушілерге ЖАО 
білім беру гранттарын беру туралы куəлік беріледі.

ЖАО білім беру гранттары иегерлерінің тізімі жергілікті бұқаралық 
ақпарат құралдарда жарияланады.

30. ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куəліктің негізінде 
ЖЖОКБҰ-ның басшысы ЖАО білім беру гранты бойынша оқуға 
қабылдау туралы бұйрық шығарады.

ЖАО білім беру гранты иегерімен «ЖАО-студент-ЖЖОКБҰ» үш 
жақты шарт жасалады.

Грант иегері ЖАО білім беру грантынан бас тартқан жағдайда 
ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куəлік жойылады, білім 
беру гранты осы Қағидаларда белгіленген тəртіппен конкурстық 
негізде беріледі. 

ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куəлік қайтарылмаған 
жағдайда ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясы күнді жəне ЖАО білім 
беру грантынан бас тартқан тұлғаның деректерін көрсете отырып, 
оның күшін жою туралы акт жасайды жəне ЖЖОКБҰ-ның мөрімен 
бекітілген актіні күнтізбелік үш күн ішінде ЖАО-ға тапсырады.

ЖАО білім беру гранттарын беру туралы куəлікті азаматтардың 
конкурсқа қатысу үшін тапсырған құжаттарымен бірге 25 тамыздан 
кешіктірмей береді.

31. Жоғары жəне (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу 
процесінде босаған ЖАО білім беру гранттарын беруді жазғы жəне 
қысқы демалыс кезінде осы Қағидалардың 24 жəне 25-тармақтарында 
көзделген тəртіппен конкурстық негізде бос орындарға беруді ЖАО 
комиссиясы жүзеге асырады.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 8 ақпан        №45      Астана, Үкімет Үйі

Кешенді әлеуметтік заң көмегін көрсетуге елеулі 
үлес қосуды мемлекеттің ынталандыруы 

қағидаларын бекіту туралы

«Адвокаттық кызмет жəне заң көмегі туралы» 2018 жылғы 5 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы 19-бабының 3-тармағына 
сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсетуге 
елеулі үлес қосуды мемлекеттің ынталандыруы қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға тиіс.

Қазақстан Республикасының 
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

(Соңы 14-бетте) 
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Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2019 жылғы 8 ақпандағы №45 қаулысымен бекітілген

Кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсетуге елеулі үлес қосуды 
мемлекеттің ынталандыруы қағидалары

1. Жалпы ережелер
1. Осы Кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсетуге елеулі үлес қосуды 

мемлекеттің ынталандыруы қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 
«Адвокаттық қызмет жəне заң көмегі туралы» 2018 жылғы 5 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Заңы 19-бабының 3-тармағына сəйкес 
əзірленді жəне кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсетуге елеулі үлес 
қосуды мемлекеттің ынталандыруы тəртібін айқындайды.

2. Медальдар, төсбелгілер (бұдан əрі - наградалар) беру кешенді 
əлеуметтік заң көмегін көрсетуге елеулі үлес қосуды мемлекеттің 
ынталандыруы шарасы болып табылады.

2. Кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсетуге елеулі үлес 
қосуды мемлекеттің ынталандыруы тəртібі

3. Мына:
1) кешенді əлеуметтік заң көмегін көрсетуде клиенттердің 

құқықтарын, бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау кезінде 
жоғары кəсіптік шеберлігімен;

2) кешенді əлеуметтік заң көмегінің дамуына елеулі үлес қосуымен 
ерекшеленген адвокаттың, заң консультантының кəсіптік қызметіндегі 
жетістіктер ынталандыру шараларымен атап өтіледі.

Адвокаттардың, заң консультанттарының жоғары кəсіптік шеберлігі 
мен кешенді əлеуметтік заң көмегінің дамуына қосқан елеулі үлесін 
Республикалық адвокаттар алқасының төралқасы, заң консультант-
тары палатасының алқалы басқару органы айқындайды.

4. Адвокаттарды, заң консультанттарын марапаттау ту-
ралы ұсыныстарға Республикалық адвокаттар алқасы, заң 
консультанттарының палаталары бастамашылық етеді, олар заң 
көмегін көрсету саласындағы уəкілетті орталық мемлекеттік органның 
кадр кызметіне тиісті ұсыныстар (бұдан əрі - марапаттау туралы 
ұсыныс, уəкілетті орган) жібереді.

5. Марапаттау туралы ұсыныстар уəкілетті органға мемлекеттік, 
кəсіби, өзге де мерекелер мен мерейтой күндерін мерекелеуге дейін 
кемінде 2 ай қалған да ұсынылады.

6. Уəкілетті орган марапаттау туралы мəселені қарайды, қажетті 
құжаттарды дайындайды жəне күнтізбелік 10 күн ішінде марапаттау 
туралы бұйрық қабылдайды.

7. Наградалар салтанатты жағдайда марапатталушының жеке 
өзіне тап сыры лады.

8. Наградалардың тізбесі мен сипаттамасын, марапаттау 
парағының нысанын уəкілетті орган бекітеді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2019 жылғы 8 ақпан    №46         Астана, Үкімет Үйі

Өскемен қаласының әкімшілік шекарасын 
өзгерту туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының 
Жер кодексінің 13-бабының 5) тармақшасына жəне «Қазақстан 
Республикасының əкiмшiлiк-аумақтық құрылысы туралы» 1993 жылғы 
8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 2) 
тармақшасына сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ:

1. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес Глубокое ауданының жалпы 
ауданы 94,8173 гектар жерлерінің бір бөлігін Өскемен қаласының 
шегіне қосу жолымен Өскемен қаласының əкімшілік шекарасын 
өзгерту туралы «Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласы Глубокое 
ауданының əкімшілік шекараларын өзгерту туралы ұсынысты 
Қазақстан Республикасының Үкіметіне келісуге енгізу туралы» Шығыс 
Қазақстан облыстық мəслихатының 2017 жылғы 6 қазандағы №14/168-
VI шешіміне жəне Шығыс Қазақстан облысы əкімдігінің 2017 жылғы 
28 қыркүйектегі №248 қаулысына келісім берілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2019 жылғы 8 ақпандағы №46 қаулысына қосымша

Шығыс Қазақстан облысы Глубокое ауданы жерлерінің
Өскемен қаласының шегіне қосылатын бөлігінің 
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Глубокое Бобровка 94,8173 18,9429 8,513 67,3614
Барлық жерлер: 94,8173

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ҮКІМЕТІНІҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 желтоқсан    №943     Астана, Үкімет Үйі

«Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың 
кейбір шаралары туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 
19 сәуірдегі №234 қаулысына өзгеріс пен 

толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
1. «Жеке кəсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың кейбір шаралары 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 19 сəуірдегі 
№234 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., 
№25-26, 139-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

көрсетілген қаулымен бекітілген «Бизнестің жол картасы-2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы 
шеңберінде сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 
қағидаларында: 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау: 
кəсіпкерлердің екінші деңгейдегі банктер/лизингтік компаниялар 

берген кредиттері/қаржылық лизинг шарттары бойынша «Бизнестің 
жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасы (бұдан əрі – Бағдарлама) шеңберінде;

жеке кəсіпкерлік субъектілерінің екінші деңгейдегі банктер берген 
кредиттері бойынша «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу 
үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір 
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 
11 желтоқсандағы №820 қаулысымен бекітілген басым жобаларға 
кредит беру тетігі (бұдан əрі – Тетік) шеңберінде жүзеге асырылады.»;

4 жəне 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
 «4. Субсидиялау үшін көзделген қаражатты: 
Бағдарлама бойынша – Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісі 

Бағдарлама шеңберінде өзара жасалған субсидиялау жəне ке пілдік 
беру туралы шарттың негізінде республикалық жəне (немесе) 
жергілікті бюджет қаражаты есебінен қаржы агенттігіне аударады. 
Бағдарлама шеңберіндегі субсидиялау жəне кепілдік беру туралы 
шарттың үлгі нысанын кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган бекітеді;

Тетік бойынша агроөнеркəсіптік кешендегі, өңдеуші өнеркəсіптегі 
қайта өңдеу жəне қызметтер көрсету бойынша жобалар шеңберінде 
кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган өзара жасалған Тетік шеңберінде 
субсидиялау үшін қаражат аудару шарты (бұдан əрі – қаражат аудару 
шарты) негізінде республикалық бюджет қаражаты есебінен Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкінде ашылған қаржы агенттігінің арнайы 
шотына аударады.

5. Субсидиялау нысанындағы қолдау шараларын қаржыландыру:
Бағдарлама шеңберінде республикалық жəне жергілікті бюджет 

қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Жұмыс істеп тұрған 
кəсіпорындарға айналым қаражатын толықтыруға берілетін 
кредиттер бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қорынан бөлінген лимиттер шеңберінде 
жүзеге асырылады;

Тетік шеңберінде республикалық бюджет есебінен жүзеге 
асырылады.»;

6-тармақта:
15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«15) кəсіпкер – өз қызметін Бағдарлама шеңберінде жүзеге 

асыратын шағын жəне (немесе) орта кəсіпкерлік субъектісі, сондай-
ақ өз қызметін Тетік шеңберінде жүзеге асыратын жеке кəсіпкерлік 
субъектісі;»;

мынадай мазмұндағы 25) тармақшамен толықтырылсын:
«25) жұмыс органы – Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің 2018 жылғы 26 қазандағы №436 бұйрығымен бекітілген 
«Кредиттер жəне технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы 
малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашылығы 
техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін 
субсидиялау қағидалары» шеңберінде облыстар, республикалық 
маңызы бар қалалар жəне астана əкімдіктерінің уəкілетті басқармасы 
(бұдан əрі – №436 бұйрық) (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17741 болып тіркелген).»;

мынадай мазмұндағы 5-1-тараумен толықтырылсын: 
«5-1. Тетік шеңберінде субсидиялау шарттары
72-1. Тетікте белгіленген талаптарға сəйкес келетін жеке кəсіпкерлік 

субъектілерінің жобалары субсидиялауға жатады.

72-2. Мына:
осы Субсидиялау қағидаларына 8-қосымшаға сəйкес 

агроөнеркəсіптік кешендегі қайта өңдеу;
осы Субсидиялау қағидаларына 9-қосымшаға сəйкес 

агроөнеркəсіптік кешендегі өндіру;
осы Субсидиялау қағидаларына 10-қосымшаға сəйкес өңдеу 

өнеркəсібі жəне қызметтер жобалары бойынша тауарлар (қызметтер) 
тізбесі шеңберінде банктер инвестицияға жəне айналым қаражатын 
(оның ішінде жаңартылатын негізде) толықтыруға берген жаңа жəне 
қолданыстағы кредиттер субсидиялауға жатады.

Бұл ретте «Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ 
мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мəселелері 
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 
желтоқсандағы №820 қаулысы күшіне енгеннен кейін банктер беретін 
кредиттер қолданыстағы кредиттер деп түсініледі.

Кəсіпкерлердің жобаларын бастапқы кредиттеу кезінде айналым 
қаржатын толықтыруға, бірақ бір қарыз алушыға берілетін 
кредиттердің 30%-ынан аспайтын кредиттерді субсидиялауға рұқсат 
етілді.

Басқа банктен қайта қаржыландыруға, қатысу үлестерін сатып 
алуға жəне Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес 
байланысты тараптар арасындағы мəмілелерге жол берілмейді.

72-3. Өңдеу өнеркəсібі жəне көрсетілетін қызметтер бойын-
ша жобаларды 10 (он) млрд. теңгеден астам сомаға, сондай-ақ 
агроөнеркəсіптік кешендегі қайта өңдеу жəне өндіру бойынша 500 (бес 
жүз) млн. теңгеден астам сомаға кредиттеу бойынша тиісті салалық 
орталық уəкілетті органның оң қорытындысы қажет.

Жеке кəсіпкерлік субъектісі көрсетілген қорытындыны алғанға дейін 
банкке мынадай құжаттарды ұсынады:

1) өтініш беруші мақұлдаған жобаның паспорты (өтініш берушінің 
толық атауы: заңды мекенжайы (индекс, облыс, қала/аудан, елді 
мекен, көше, телефон); бірінші басшы (тегі, аты, əкесінің аты (бар 
болса), лауазымы, жұмыс/ұялы телефон нөмірі, электрондық 
мекенжайы); өтініш берушінің мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі 
мен күні; өтініш берушінің бизнес сəйкестендіру нөмірі немесе жеке 
сəйкестендіру нөмірі; саланың, кіші саласының атауы; негізгі қызмет 
түрі (экономикалық қызметтің жалпы жіктеуішінің кодын көрсете 
отырып); шығарылатын өнімнің заттай көріністегі 3 (үш) жылдық 
номенклатурасы; өтініш берушінің белгіленген қуаттылығы (заттай 
жəне ақшалай мəнде); қуаттылықтың ағымдағы жүктемесі (пайызы); 
өндірістік жабдықтың ағымдағы тозуы (пайызы); ағымдағы еңбек 
өнімділігі (мың теңге/адам жəне мың АҚШ доллары/адам) туралы 
ақпаратпен қоса);

2) өтініш беруші бекіткен жобаның бизнес-жоспары;
3) өтініш беруші бекіткен жобаны іске асыру жоспар-кестесі.
Мақұлданған жағдайда банк осы тармақтың 1), 2) жəне 3) 

тармақшаларында көрсетiлген құжаттарды банктiң кредиттiк 
комиссиясы шешiм қабылдаған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күнi 
iшiнде қаржы агенттігіне жiбередi.

72-4 Қаржы агенттігі 5 (бес) жұмыс күні ішінде банктен түскен 
құжаттарды Тетік шарттарына сəйкестігі тұрғысынан қарайды. Олар 
Тетiктiң шарттарына сəйкес келген жағдайда салалық қорытынды 
алу үшiн тиiстi салалық орталық уəкiлеттi органға сұрау жiберiледi.

Салалық қорытындыны тиісті орталық уəкілетті мемлекеттік 
органдар қаржы агенттігінен сұрау түскен күннен бастап 10 (он) жұмыс 
күні ішінде береді.

Қажет болған жағдайда орталық уəкілетті мемлекеттік орган жеке 
кəсіпкерлік субъектісінен қосымша ақпарат/құжаттар сұратуға құқылы.

72-5. Агроөнеркəсіптік кешендегі өндіру жобалары бойынша қаржы 
агенттігі жобаны қарап болғаннан кейін хабарлама-хат пен осы 
Субсидиялау қағидаларының 75-тармағында көрсетілген құжаттарды 
жұмыс органына өтініш келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні 
ішінде жібереді.

72-6. Агроөнеркəсіптік кешендегі өндіру бойынша 500 (бес жүз) 
млн. теңгеден асатын жобалар бойынша қаржы агенттігі салалық 
қорытынды келіп түскеннен кейін хабарлама-хат пен осы Субсидиялау 
қағидаларының 72-3-тармағында көрсетілген құжаттарды жұмыс 
беруші органға салалық қорытынды алған күннен бастап 5 (бес) 
жұмыс күні ішінде жібереді.

Жобаларды субсидиялау №436 бұйрыққа сəйкес жүргізіледі.
72-7. Агроөнеркəсіптік кешендегі қайта өңдеу жəне өңдеу өнеркəсібі 

мен көрсетілетін қызметтер жобалары бойынша қаржы агенттігі жо-
баны қарағаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде субсидиялау туралы 
шешім қабылдайды.

72-8. Өңдеу өнеркəсібіндегі жəне көрсетілетін қызметтердегі 10 (он) 
млрд. теңгеден астам жобалар бойынша, сондай-ақ агроөнеркəсіптік 
кешендегі қайта өңдеу жөніндегі 500 (бес жүз) млн теңгеден астам 
жобалар бойынша қаржы агенттігі салалық қорытынды келіп түскен 
күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде субсидиялау туралы шешім 
қабылдайды. 

72-9. Субсидиялау номиналдық сыйақы мөлшерлемесі жылдық 15 
%-дан аспайтын кредиттер бойынша жүзеге асырылады, олардың 
8 %-ын жеке кəсіпкерлік субъектісі төлейді, ал айырмашылығын 
мемлекет субсидиялайды. Кредит жеке кəсіпкерлік субъектісіне 
ұлттық валютада беріледі. 

72-10. Инвестицияға бағытталған кредиттер бойынша субсидия-
лау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 7 (жеті) жылдан 
аспайтын мерзімді құрайды.

Айналым қаражатын толықтыруға бағытталған кредиттерді 
субсидиялау мерзімі субсидиялау мерзімін ұзарту құқығынсыз 3 (үш) 
жылдан аспайтын мерзімді құрайды. Егер бір жоба бойынша бірнеше 
субсидиялау шарты жасалса, онда субсидиялаудың жалпы мерзімі 
қаржы агенттігі бірінші субсидиялау шартына қол қойған күннен 
бастап белгіленеді. 

72-11. Бұл ретте субсидиялауға шағын жəне орта бизнес Тетікте 
белгіленген шарттарда берілген кредиттердің жалпы көлемінің 
кемінде 17 % мөлшерінде іске асыратын жобалар жатады.

72-12. Қаржы агенттігі субсидиялардың сомасын агроөнеркəсіптік 
кешендегі қайта өңдеу, өңдеу өнеркəсібі жəне көрсетілетін қызметтер 
жобалары бойынша бөлінген қаражатқа пропорционал бөлуді 
қамтамасыз етеді.

Бұл ретте қаржы агенттігі тиісті салалар бойынша субсидиялар 
сомалары бөлінген күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде бұл туралы 
банкті хабардар етеді.

72-13. Қаржы агенттігі агроөнеркəсіптік кешендегі қайта өңдеу, 
өңдеу өнеркəсібі жəне көрсетілетін қызметтер жобалары бойынша 
бөлінген қаражат болмаған жағдайда субсидиялау өтінімдерін 
қараудан бас тартады.

72-14. Банктер:
1) жеке кəсіпкерлік субъектісі бастама жасаған кредиттеу шартта-

рын өзгертумен байланысты;
2) жеке кəсіпкерлік субъектісінің кредит бойынша міндеттемелерін 

бұзу себебі бойынша өндірілетін;
3) кепіл затына тəуелсіз бағалау жүргізумен, кепіл шартын 

тіркеумен жəне ауыртпалықты алып тастаумен байланысты; 
4) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша төлемдерді 

қоспағанда, қандай да бір комиссияларды, алымдарды жəне/немесе 
өзге де төлемдерді алмайды. 

72-15. Қаржы агенттігі қолданыстағы кредитті субсидиялау тура-
лы шешім қабылдаған жағдайда банк жеке кəсiпкерлiк субъектісіне 
ағымдағы жылдың басынан бастап қаржы агенттігі шешім қабылдаған 
күнге дейінгі кезеңде ұсталған комиссияларды, алымдарды жəне/
немесе өзге де төлемдерді мұндай қолданыстағы кредит бойынша 
ұсталған комиссияларды, алымдарды жəне/немесе өзге де 
төлемдерді қаржы агенттігінен субсидиялау туралы қол қойылған 
шартты алған күннен бастап 3 (үш) ай мерзімде өтейді. 

Уақтылы өтелмеген жағдайда банк қаржы агенттігіне 100 АЕК 
мөлшерінде айыппұл төлейді.»;

«Субсидиялар беру үшін Бағдарламаға қатысушылардың өзара іс-
қимыл жасасу тəртібі» деген 6-тараудың атауы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«6-тарау. Субсидиялар беру үшін Бағдарламаға/Тетікке 
қатысушылардың өзара іс-қимыл жасасу тəртібі»;

73, 74 жəне 75-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын: 
 «73. Кəсіпкер банкке/даму банкіне/лизингтік компанияға:
1) жаңа кредит/қаржылық лизинг шарты бойынша Бағдарламаға/

Тетікке сəйкес келетін шарттарда кредит беруге/қаржыландыруға 
арналған өтінішпен (банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның ішкі 
нормативтік құжаттарында бекітілген нысан бойынша); 

2) қолданыстағы кредит/қаржылық лизинг шарты бойынша 
Субсидиялау қағидаларына 1-қосымшаға сəйкес нысанда өтінішхатпен 
жүгінеді;

74. Банк/даму банкі/лизингтік компания жобаның қаржы-
экономикалық тиімділігіне бағалау жүргізеді жəне кредит/лизинг 
беру немесе кредит/лизинг бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
Бағдарламада/Тетікте белгіленген мөлшерге дейін төмендету туралы 
оң шешім болған жағдайда, қаржы агенттігіне хабарлай отырып, үш 
жұмыс күні ішінде кəсіпкерге жазбаша жауап жолдайды.

75. Банктің/даму банкінің/лизингтік компанияның оң шешімі бар 
кəсіпкер қаржы агенттігіне Субсидиялау қағидаларына 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша өтініш-сауалнамамен жүгінеді, оған мыналар 
қоса беріледі:

 1) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы құжат, 
(кəсіпкердің қолымен жəне мөрімен (болған жағдайда) расталған 
көшірме), жеке кəсіпкерді тіркеу туралы хабарлама;

2) мыналар қамтылатын кəсіпкер жобасының бизнес жоспары: 
жобаны іске асыруға өз қаражатының (ақша қаражатының, 

жылжымалы/жылжымайтын мүлкінің) жəне/немесе үшінші 
тұлғалардың мүлкінің қатысуын қамтамасыз ету мерзімдері (180 (жүз 
сексен) млн. теңгеден жоғары кредиттер/қаржылық лизинг шарттары 
бойынша). Бұл ретте мүліктің мұндай қатысуы жобаны іске асырудың 
жалпы құнының кемінде 10 %-ы деңгейінде қамтамасыз етілуі қажет;

қаржы агенттігі субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен 
бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін міндетті зейнетақы жарналары 
жəне (немесе) əлеуметтік аударымдар бойынша деректер негізінде 
кірістердің жəне жұмыс орындарының орташа жылдық санының 
10 %-ға ұлғаюына қол жеткізу кезеңдері. Осы абзацтың талаптары 
Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберінде қатысуға өтініш берген 
жағдайда/Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде кəсіпкер – шағын 
кəсіпкерлік субъектілерінің жобалары бойынша қолданылады;

салықтық есептілік деректері негізінде жұмыс орындарының орташа 
жылдық санын сақтау/арттыру немесе қаржы агенттігі субсидиялау 
туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін 
кірісті 10 %-ға өсіруге қол жеткізу шарты кəсіпкер жобасының бизнес 
жоспарын қамтиды (осы абзацтың талаптары Тетік шеңберіндегі 
жобаларға қолданылады);

 3) кəсіпкердің – орта кəсіпкерлік субъектісінің соңғы 3 (үш) қаржы 
жылындағы кірісінің 20 %-ға өсуі туралы талдау жасауға мүмкіндік 
беретін салық есебінің көшірмесін ұсына отырып, қаржылық 
есептерінің көшірмелері. Кəсіпкерлік қызметін 3 (үш) жылдан аз жүзеге 
асырған жағдайда ақпарат кəсіпкерлік қызметті нақты жүзеге асырған 

кезең үшін беріледі (Бағдарламаның екінші бағыты шеңберінде 
қатысуға өтінім берген жағдайда);

 4) мемлекеттік кірістер органдарында есеп жүргізілетін берешегінің 
жоқ (бар) екендігі туралы мəліметті қамтитын өтініш берілетін күнге 
дейін күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей берілген құжат;

 5) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше бір мемлекеттің 
аумағынан Еуразиялық экономикалық одаққа мүше басқа мемлекеттің 
аумағына тауарларды өткізуді растайтын тауарларға ілеспе 
құжаттардың көшірмелері (бар болған жағдайда);

 6) соңғы есепті кезеңдегі валюталық пайданың тиісті деңгейінің 
бар-жоғын растайтын құжаттар (Бағдарламаның үшінші бағыты 
шеңберінде қатысуға өтініш берген жағдайда).

Кəсіпкер Бағдарламаға қатысу үшін өтінімді дайындау жəне 
құжаттарды жинау мəселелері бойынша консультациялық қолдау алу 
үшін Бағдарламаның өңірлік/жергілікті үйлестірушісіне жүгіне алады.»;

мынадай мазмұндағы 79-1-тармақпен толықтырылсын: 
«79-1. Тетік шеңберінде жобаны қаржы агенттігі құжаттар мен 

қажетті ақпарат келіп түскен күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде 
қарайды. 

Қаржы агенттігінің тиісті салалық орталық уəкілетті органның 
қорытындысы бар шешімі құжаттар топтамасы мен қажетті ақпарат 
банктен қаржы агенттігіне түскен күннен бастап 15 (он бес) жұмыс 
күні ішінде беріледі. 

Бұл ретте қаржы агенттігінің уəкілетті органы оң шешім қабылдаған 
жағдайда шешімде: жұмыс орындарының орташа жылдық санын 
сақтау жəне (немесе) ұлғайту жөніндегі міндеттемесі қаржылық 
есептілік (100 нысан) жəне (немесе) қаржы агенттігінің уəкілетті 
органы субсидиялау туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 
(екі) қаржылық жылдан кейін 10 %-ға өсуге қол жеткізуі негізінде 
көрсетіледі.»;

94-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«94. Банк/даму банкі/лизингтік компания Бағдарлама шеңберінде 

қолданыстағы кредит/лизинг бойынша субсидиялау шартына қол 
қойылған сəтке дейін кəсіпкердің банктік қарыз шартында/қаржылық 
лизинг шартында көзделген негізгі борыш пен сыйақыны уақтылы 
өтеу жөніндегі міндеттемелерін орындамағаны үшін айыппұлдар мен 
өсімпұлдарды есептен шығаруға міндетті, ал жаңа/қолданыстағы 
кредиттер/қаржылық лизинг шарттары бойынша банк/даму банкі/
лизингтік компания:

 1) кəсіпкер бастамашылық еткен кредит беру/қаржылық лизинг 
шарты талаптарының өзгеруіне байланысты;

 2) кредит/лизинг бойынша кəсіпкердің міндеттемелерді бұзуының 
себебінен алынатын;

 3) лизинг нысанасына тəуелсіз бағалау жүргізуге, лизинг нысана-
сын сақтандыруға, кепіл шартын тіркеуге жəне ауыртпалықты алып 
тастауға байланысты;

 4) қаржылық лизинг шартын орындауға байланысты (басқа 
ұйымдардың кедендік тазарту сияқты көрсетілетін қызметтерін, 
лизинг нысанасын арнаулы органдардың тіркеуі бойынша 
көрсетілетін қызметтерді, банктердің көрсетілетін қызметтерін 
жəне т.б. өтеу) комиссияларды, алымдарды жəне/немесе өзге де 
төлемдерді қоспағанда, кəсіпкер үшін кредитке/лизингке байланысты 
комиссияларды, алымдарды жəне/немесе өзге де төлемдерді алмауға 
жəне белгілемеуге міндеттеме қабылдайды.»;

мынадай мазмұндағы 94-1-тармақпен толықтырылсын: 
«94-1. Банктер Тетік шеңберінде жаңа кредиттер бойынша:
1) кəсіпкер бастамашылық еткен кредит беру шарты талаптарының 

өзгеруіне байланысты;
2) кредит бойынша кəсіпкердің міндеттемелерді бұзуының 

себебінен алынатын;
3) кепіл затына тəуелсіз бағалау жүргізуге, кепіл шартын тіркеу 

жəне ауыртпалықты алып тастауға байланысты;
4) есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету бойынша төлемдерді 

қоспағанда, жеке кəсіпкерлік субъектісі үшін кредитке/лизингке 
байланысты комиссияларды, алымдарды жəне/немесе өзге де 
төлемдерді алмауға жəне белгілемеуге міндеттеме қабылдайды.»;

мынадай мазмұндағы 105-1-тармақмен толықтырылсын: 
«105-1. Тетік шеңберінде қаржы агенттігіне қаражатты аударуды 

кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкінде ашылған қаржы агенттігінің арнайы шотына 
субсидияларды аудару шартына сəйкес жүзеге асырады. Бұл ретте 
бірінші төлем қаржы агенттігіне тиісті қаржы жылында көзделген 
қаражат сомасының 50 %-ы мөлшерінде аударылады. Кейінгі 
төлемдер қаржы агенттігінің өтінімдері бойынша қажеттілігіне қарай 
жүзеге асырылады.»;

113-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«113. Банктер, даму банкі Бағдарлама шеңберінде кредит бойынша 

ай сайын/лизингтік компаниялар, банктер, даму банкі лизингтік 
мəмілелер бойынша тоқсан сайын есепті тоқсаннан кейінгі айдың 
10-күніне дейін қаржы агенттігіне осы Субсидиялау қағидаларына 
5 жəне 6-қосымшаларға сəйкес нысандар бойынша субсидиялау 
туралы есеп жібереді.»;

115-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«115. Қаржы агенттігі Бағдарлама/Тетік шеңберінде кредит 

бойынша ай сайын/лизинг бойынша тоқсан сайын, есепті тоқсаннан 
кейінгі айдың 25-күніне дейін Бағдарламаның өңірлік үйлестірушісіне/
уəкілетті органға осы Субсидиялау қағидаларына 7-қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша субсидиялау туралы есеп жібереді.»;

122-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«122. Бағдарлама/Тетік шеңберінде субсидиялауға бөлінген жəне 

ағымдағы қаржы жылында Бағдарламаның өңірлік үйлестірушілері/
қаржы агенттігі пайдаланбаған қаражат кезекті қаржы жылы 
жобаларды, оның ішінде кезекті қаржы жылында мақұлданған 
жобаларды субсидиялауға пайдаланылуы мүмкін.»;

124-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) қаржы агенттігінің уəкілетті органы шешім қабылдаған 

күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан кейін кəсіпкерлердің 
міндетті зейнетақы жарналары жəне (немесе) əлеуметтік ау-
дарымдар жөніндегі деректердің негізінде кірістің жəне жұмыс 
орындарының орташа жылдық санының 10 %-ға өсуіне қол 
жеткізу жөніндегі (Бағдарламаның бірінші бағыты шеңберіндегі 
кəсіпкерлердің жобалары бойынша, сондай-ақ Бағдарламаның 
екінші бағыты шеңберінде кəсіпкерлер – шағын кəсіпкерлік 
субъект ілер ін ің  жобалары бойынша) ,  сондай-ақ  қаржы 
агенттігінің уəкілетті органы Тетік шеңберінде субсидиялау 
туралы шешім қабылдаған күннен бастап 2 (екі) қаржы жылынан 
кейін салықтық есептілік деректері негізінде жұмыс орындарының 
орташа жылдық санының сақталуы жəне (немесе) 10%-ға ұлғаюы 
жəне (немесе) кірістің 10%-ға өсуіне қол жеткізу бөлігінде 
міндеттемелерін орындамау фактілері анықталған кезде 
кəсіпкерлерді субсидиялауды тоқтата тұрады.»;

 «Бағдарламаның мониторингі» деген 10-тараудың атауы мынадай 
редакцияда жазылсын: 

«10-тарау. Бағдарлама/Тетік мониторингі»;
137-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«137. Бағдарламаның/Тетіктің іске асырылуын мониторингілеуді 

қаржы агенттігі кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті орган бекітетін 
«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде кəсіпкерлікті қаржылық қолдау 
бағдарламалары шеңберінде іске асырылатын жобаларға мониторинг 
жүргізу қағидаларының негізінде жүзеге асырады.

 Қаржы агенттігінің функцияларына:
 1) банк/даму банкі ұсынатын деректер мен құжаттардың негізінде 

субсидиялау шарты жасалған кəсіпкердің жаңа кредитті мақсатты 
пайдалануын мониторингілеу;

 2) банк/даму банкі/лизингтік компания ұсынатын деректердің 
негізінде кəсіпкердің төлем тəртібін мониторингілеу;

 3) жобаның іске асырылуын (қаржылық лизинг шарты бойынша 
лизинг нысанасын пайдалану) мониторингілеу;

 4) жобаның жəне (немесе) кəсіпкердің Бағдарламаның/Тетіктің 
талаптарына жəне (немесе) қаржы агенттігінің шешіміне сəйкестігі 
тұрғысынан мониторингілеу жатады.»;

140 жəне 141-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
  «140. Қаржы агенттігі Бағдарлама/Тетік тиімділігінің жалпы кешенді 

жылдық талдамалы есебін қалыптастыру мақсаты үшін есепті жылдан 
кейінгі жылдың сəуірінен кешіктірмей, Бағдарламаның/Тетіктің 
бірінші, екінші жəне үшінші бағыттарын мониторингілеу нəтижелерін 
қаржылық емес қолдау операторы мен кəсіпкерлік жөніндегі уəкілетті 
органға жібереді.

 141. Мониторингілеу тəртібі мен мерзімдерін, сондай-ақ есептілік 
нысандарын қаржы агенттігі белгілейді.»;

көрсетілген Субсидиялау қағидаларына 1, 2, 3 жəне 4-қосымшалар 
осы қаулыға 1, 2, 3 жəне 4-қосымшаларға сəйкес жаңа редакцияда 
жазылсын;

осы қаулыға 5, 6 жəне 7-қосымшаларға сəйкес 8, 9 жəне 
10-қосымшалармен толықтырылсын;».

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі Б.САҒЫНТАЕВ

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 29 желтоқсандағы №943қаулысына 1-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 1-қосымша
нысан

Өтініш
«Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасына (бұдан əрі – Бағдарлама)/«Қолжетімді 
кредит беру міндетін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті 
қамтамасыз етудің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы №820 
қаулысымен бекітілген Басым жобаларға кредит беру тетігіне (бұдан 
əрі – Тетік):

(қажетті бағытты белгілеу қажет):
Бағдарлама шеңберінде «Моноқалалар, шағын қалалар мен 
ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің бизнес-бастамаларын 
қолдау» бірінші бағыты
Бағдарлама шеңберінде «Экономиканың басым салаларын-
да жəне өндеу өнеркəсібі салаларында қызметін жүзеге асы-
ратын кəсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет 
субъектілерін салалық қолдау» екінші бағыты
Бағдарлама шеңберінде «Кəсіпкерлердің валюталық 
тəуекелдерін төмендету» үшінші бағыты
Тетік шеңберінде басым жобаларды кредиттеу

шеңберінде қатысу жəне ____________ жылғы №____ банктік 
қарыз шарты/қаржылық лизинг шарты негізінде берілген кредит/лизинг 
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін, мынадай шарттарда:

Кредиттің нысаналы мақсаты
Кредит/лизинг сомасы
Сыйақы мөлшерлемесі
Кредит валютасы
Кредит/лизинг мерзімі

субсидиялау нысанында мемлекеттік қолдауды алу мақсатында 
Сізден субсидиялау мақұлданған жағдайда, кредит/лизинг бойынша 
номиналды сыйақы мөлшерлемесін Бағдарламаға/Тетікке қатысуға 
мүмкіндік беретін деңгейге дейін төмендету мүмкіндігін қарауды 
сұраймын.

__________________________________ _____________________
(Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)      (қолы, күні) М.О. 
       (болған жағдайда)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 29 желтоқсандағы №943 қаулысына 2-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 2-қосымша
нысан

 Кімге: ______________________________________қаржы агенттігі
 Кімнен ________________________ (бұдан əрі – кəсіпкер)

 №__________өтініш-сауалнама
 «Бизнест ің  жол картасы-2020» бизнест і  қолдау мен 

дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде (бұдан əрі 
– Бағдарлама)/«Қолжетімді кредит беру міндетін шешу үшін 
ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір 
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 
жылғы 11 желтоқсандағы №820 қаулысымен бекітілген Басым 
жобаларды кредиттеу тетігі (бұдан əрі – Тетік) шеңберінде 
Сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 
сəйкес Сізден төмендегіге сəйкес кредит/қаржы лизингінің шарты 
бойынша сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау 
туралы мəселені__________________________ бойынша қаржы 
агенттігі уəкілетті органының қарауына шығаруға бастамашылық 
етуді сұраймын: 

1. Бағдарламаның/Тетіктің бағыттары (бағытты белгілеу қажет)
Бағдарлама шеңберінде «Моноқалалар, шағын қалалар 
мен ауылдық елді мекендер кəсіпкерлерінің бизнес-
бастамаларын қолдау» бірінші бағыты
Бағдарлама шеңберінде «Экономиканың басым салаларын-
да жəне өндеу өнеркəсібі салаларында қызметін жүзеге асы-
ратын кəсіпкерлерді/индустриялық-инновациялық қызмет 
субъектілерін салалық қолдау» екінші бағыты
Бағдарлама шеңберінде «Кəсіпкерлердің валюталық 
тəуекелдерін төмендету» үшінші бағыты
Тетік шеңберінде басым жобаларды кредиттеу

2. Кредиттік желі ашу/банктік қарыз ұсыну туралы мəлімет
 Банк атауы

 Кредиттің нысаналы мақсаты
 Кредит/лизинг сомасы
 Сыйақы мөлшерлемесі
 Кредит валютасы
 Кредит/лизинг мерзімі
 Бағдарлама шеңберінде өзінің қатысуы*

* 180 млн теңгеден астам кредиттер бойынша кəсіпкер жобаны 
іске асыруға өз қаражатының (ақшалай қаражатының, жылжымалы/
жылжымайтын мүлкінің), оның ішінде қамтамасыз ету үшін 
ұсынылатын үшінші тұлғалардың мүлкімен жобаны іске асырудың 
жалпы құнының 10 %-нан төмен емес деңгейде қатысуын қамтамасыз 
етуге тиіс. Кредит шарты бойынша міндеттемелердің орындалуын 
жобаны іске асыруға тікелей қатыспайтын жылжымалы/жылжымайтын 
мүлікпен қамтамасыз ету ұсынылған жағдайда, бұл мүлік жобаға өзінің 
қатысуы ретінде қаралмайды. 

Бұл ретте сомасы 180 млн теңгеден аспайтын кредиттер бойынша 
жобаның іске асырылуына өзінің қатысуы талап етілмейді.

 3. Кредиттік қаражаттың болжамды игерілуі
 Сома (Банктік қарыз шарты (бұдан əрі –

БҚШ/Транш) Айы. Жылы

4. Қатысушы туралы мəліметтер
 Кəсіпкердің атауы
 Құрылтайшы (-лар) туралы деректер
 Заңды мекенжайы
 Нақты мекенжайы
 Пошталық мекенжайы
 Мемлекеттік тіркелген/қайта тіркелген күні, мемлекеттік 
тіркеу/қайта тіркеу туралы куəліктің №
 Қызмет түрлері
 Жетекшілік ететін ведомство, холдинг немесе негізгі 
компания
 Жұмыс тəжірибесі

5. Басшылық
 Бірінші басшы

  Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
 Лауазымы
 Жұмыс/үй телефоны
 Туған жылы мен жері
 Жеке куəлігінің №, сериясы
 Тұратын (нақты) жері
 Тіркелген жері
 Жұмыс тəжірибесі

 Бас бухгалтер
 Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда)
 Жұмыс/үй тел.
 Туған жылы мен жері
 Жеке куəлігінің №, сериясы
 Тұратын (нақты) жері
 Тіркелген жері
 Жұмыс тəжірибесі

Байланыс жасайтын адам
 (Тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда), лауазымы, теле-
фоны)

 6. Меншік иелері
 (құрылтайшы, қатысушылар, акционерлік қоғам үшін акциялардың 

5 % жəне одан көп пайызына иелік ететін акционерлер)
 Атауы/ Тегі, аты, əкесінің аты 

(болған жағдайда) % Деректемелері

7. Ағымдағы қызмет туралы ақпарат
 Сала (ЭҚЖЖ/ИИДМБ сəйкес)
 Кіші сала (ЭҚЖЖ/ИИДМБ сəйкес)
 Өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің түрлері
 Жылдық айналым
 Соңғы есепті күнге пайда немесе шығын
  Жұмыскерлердің нақты саны/оның ішінде əйелдер 
 Жобаның атауы (қысқаша сипаттамасы)
  Жобаның іске асырылатын жері (облыс, қала) 
 Жұмыс орындарының саны

8. Банктік шоттар туралы ақпарат
 Банктік деректемелер (барлық қызмет көрсететін банктердегі 

ағымдағы жəне жинақ шоттарының барлығын көрсету қажет):
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
________________________________________________________

 9. Тарихы
 Кəсіпкер жұмысының процесінде пайдаланылған, өтелген, сондай-

ақ қазіргі уақытта өтелмеген барлық банктік несиелер, лизингтік 
мəмілелер көрсетіледі.

 Кредитор/
Лизинг 
беруші Со

ма
сы

Бе
рі

лг
ен

 
кү

ні
Сы

йа
қы

н
өт

еу
 ш

ар
т-

та
ры

Не
гіз

гі 
бо

-
ры

ш
ты

 ө
те

у 
ш

ар
тт

ар
ы БҚШ/қаржылық 

лизинг шарты 
(бұдан əрі – 

ҚЛШ) бойынша 
өтеу мерзімі На

қт
ы

 ө
те

у 
кү

ні

 1 2 3 4 5 6 7
 1.
 2.

(Соңы. Басы 13-бетте) 

(Жалғасы 15-бетте) 
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 10. Қолданыстағы кредиттер/лизинг туралы ақпарат
 Күні жəне валюта бағамы:
  __________/___________.

 Р/с 
№

Ба
нк

/л
из

ин
гт

ік 
ко

м-
па

ни
я

БҚ
Ш

/Қ
ЛШ

 
де

ре
кт

ем
ел

ер
і (

№
, 

кү
ні

)
Сы

йа
қы

 
мө

лш
ер

ле
ме

сі
, %

Кр
ед

ит
/л

из
ин

г в
ал

ю
-

та
сы

Кр
ед

ит
/л

из
ин

г с
ом

ас
ы

Кө
рс

ет
іл

ге
н 

кү
нг

е 
не

гіз
гі 

бо
ры

ш
 б

ой
ы

н-
ш

а 
бе

ре
ш

ек
 қа

лд
ы

ғы

Кр
ед

ит
/ л

из
ин

г м
ер

зім
і 

ая
қт

ал
ат

ы
н 

кү
н

Кр
ед

ит
/ л

из
ин

г 
ма

қс
ат

ы
 (қ

ы
сқ

аш
а 

си
-

па
тт

ам
ас

ы
)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. Басқа мемлекеттік бағдарламаларға қатысуы жəне 
Кəсіпкерге қатысты қолданылатын мемлекеттік қолдау 

шаралары туралы ақпарат

 Р/с
№

Мемлекеттік 
бағдарламаның атауы/

мемлекеттік қолдау 
шаралары

Мемлекеттік 
даму 

институтының 
атауы

Қосымша 
ақпарат

12. Кепілдіктер мен келісімдер
 Кəсіпкер қаржы агенттігіне мынаны мəлімдеп, кепілдік береді:
 1. Қаржы агенттігіне осы өтінішпен бірге не қаржы агенттігінің 

сұратуы бойынша берілген (ұсынылған) немесе ұсынылатын барлық 
деректер, ақпарат пен құжаттама анық болып табылады жəне төменде 
көрсетілген күнгі шындыққа толығымен сəйкес келеді, көрсетілген 
деректер өзгерген жағдайда қаржы агенттігін дереу хабардар етуге 
міндеттенемін.

 2. Қаржы агенттігінің бірінші талап етуі бойынша осы өтінішті қарау 
шеңберінде талап етілген, банктік жəне коммерциялық құпияны 
құрайтын кез келген ақпарат пен құжаттарды ұсынуға жəне ашуға 
міндеттенемін.

 3. Қаржы агенттігі көрсетілген мəлімдемелер мен кепілдіктердің 
шындыққа сай келуін тексеруге міндетті емес.

 4. Кəсіпкерге жалған, толық емес жəне (немесе) анық емес 
мəліметтерді ұсынғаны үшін Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген жауаптылық туралы ескертілді.

 5. Кəсіпкер өзінің жарғылық құзыреті осы өтінішке қол қоятын адамға 
осы өтінішті беруге мүмкіндік беретінін растайды.

 6. Көрсетілген деректер мен ақпараттың анық еместігі анықталған 
жағдайда осы өтініш көрсетілген деректердің анық еместігін рас-
тайтын мəліметтер анықталған кез келген кезеңде кері қайтарылуы 
мүмкіндігімен келісемін, бұл ретте қаржы агенттігі кері қайтару 
себептерін хабарламауға құқылы.

 Кəсіпкер қаржы агенттігіне мыналарға келісім береді:
 1. Қаржы агенттігі осы өтініште көрсетілген мəліметтерді, ақпарат 

пен Кəсіпкер ұсынған құжаттарды тексеру жəне қарау мақсатында 
мүдделі үшінші тұлғаларға ұсынуға құқылы.

 2. Осы өтініште қамтылған барлық мəліметтер, сондай-ақ қаржы 
агенттігі талап еткен барлық құжаттар Бағдарлама шеңберінде суб-
сидия алу үшін ғана ұсынылған.

 3. Қаржы агенттігі кəсіпкер өзі туралы хабарлайтын кез келген 
ақпаратты тексеру құқығын өзіне қалдырады, ал Кəсіпкер ұсынған 
құжаттар жəне өтініштің түпнұсқасы субсидиялау ұсынылмаса да, 
қаржы агенттігінде сақталатын болады.

 4. Қаржы агенттігінің осы өтінішті қарауға қабылдауы, сондай-
ақ Кəсіпкердің ықтимал шығыстары (субсидия алу үшін қажетті 
құжаттарды ресімдеу жəне т.б.) қаржы агенттігінің субсидия беру 
немесе Кəсіпкерге келтірілген шығасыларды өтеу міндеттемесі 
болып табылмайды.

 5. Субсидиялау туралы мəселені қарау тəртібімен танысқанымды 
растаймын жəне келісемін, кейіннен қаржы агенттігіне наразылық 
білдірмеймін.

 13. Қосымшалар
 (________________________________ бағыт бойынша көзделген 

құжаттар)
 ________________________________________________________
 (Кəсіпкердің тегі, аты, əкесінің аты (болған жағдайда) (қолы, күні)

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 29 желтоқсандағы №943 қаулысына 3-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 
3-қосымша

нысан

 «___» _______ 20___ ж. «__________» Кəсіпкерлік субъектісі 
(бұдан əрі – КС)

 Көшірмесі:  Акционерлік қоғам АҚ (екінші деңгейдегі банк)/
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік (лизингтік компания) (бұдан əрі 
– АҚ (ЕДБ)/ЖШС (ЛК)«___________»

 « Д а м у »  к ə с і п к е р л і к т і  д а м ы т у  қ о р ы »  А Қ 
«_________________________» КС жобасы «Бизнестің жол 
картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасының/«Қолжетімді кредиттеу міндеттерін шешу 
үшін ұзақ мерзімді теңгелік өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір 
мəселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 
жылғы 11 желтоқсандағы №820 қаулысының ____________бағыты 
шеңберінде сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау мəселесі бойынша 
қаржы агенттігі уəкілетті органының 20____ жылғы ________ «___» 
отырысында қарап, мақұлданғанын хабарлайды.

Өңірлік филиалдың директоры (бұдан əрі – ӨФ директоры) _______

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 29 желтоқсандағы №943 қаулысына 4-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына
4-қосымша

нысан

 «___» ____________ 20 ___ ж. «________________»КС
 Көшірмесі: АҚ (ЕДБ)/ЖШС (ЖК) «___________»
«Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ «Бизнестің жол картасы-2020» 

бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасының/ 
«Қолжетімді кредиттеу міндеттерін шешу үшін ұзақ мерзімді теңгелік 
өтімділікті қамтамасыз етудің кейбір мəселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 желтоқсандағы №820 
қаулысының ___________бағыты шеңберінде сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау мəселесі бойынша «____________________» КС 
жобасын қаржы агенттігі уəкілетті органының кезекті отырысында 
қарап, мыналар туралы шешім қабылдады:

 1. ____________________ бас тартылсын (кері қайтарудың себебі).
 2. _____________________ ұсынылсын.
 ӨФ директоры ____________________

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 29 желтоқсандағы №943 қаулысына 5-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 8-қосымша

Агроөнеркəсіптік кешендегі өңдеу жобалары шеңберіндегі 
кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі

Р/с
№

Тауарлар 
тобының 

атауы
ЭҚЖЖ 
атауы ЭҚЖЖ Шығарылатын өнімдер мен 

тауарлардың тізімі

1 2 3 4 5
I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

1
Ет жəне 
құс етінен 
жасалған 
өнімдер

Етті өңдеу 
жəне 
консервілеу

1011 Жас немесе тоңазытылған 
еттің ұша/шағын ұша 
түріндегі өндірісі
Тағамдық субөнімдер

2
Сүт жəне 
ірімшік 
өнімдері

Сүтті 
өңдеу жəне 
ірімшік 
жасау

1051

Жаңа сауылған, 
пастерленген табиғи, 
зарарсыздандырылған, 
гомогенделген жəне/
немесе ультра тазартылған 
сүт өндірісі
Сүт негізіндегі сусындар 
өндірісі
Жаңа сауылған қаймағы 
алынбаған, пастерленген, 
зарарсыздандырылған 
жəне гомогенделген сүттен 
қаймақ жасау
Құрғақ сүт немесе 
қоюлатылған сүт, қатты 
түрде сүт немесе кілегей 
өндірісі
Сары май, йогурт, ірімшік 
жəне сүзбе, айран, кілегей, 
сары су, казеин немесе 
лактоза жасау

3

Жемістер 
мен 
көкөністерді 
өңдеу жəне 
консервілеу

Картопты 
өңдеу жəне 
консервілеу 

1031

Өңделген тоңазытылған 
картоп, құрғақ картоп 
езбесін, картоптан 
жасалған жеңіл тағамдар, 
картоп қытырлақтары, кар-
топ ұны жəне ұншалары 
өндірісі

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 29 желтоқсандағы  №943 қаулысына 6-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 9-қосымша

Агроөнеркəсіптік кешендегі өндіріс жобалары шеңберіндегі 
кредиттер бойынша субсидиялауға арналған тауарлар тізбесі

Р/с 
№

Тауарлар 
тобының 

атауы
ЭҚЖЖ 
атауы ЭҚЖЖ Шығарылатын өнімдер мен 

тауарлардың тізімі

1 2 3 4 5
I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

1

Ау
ыл

 ш
ар

уа
ш

ыл
ығ

ы
Көкөністер 
жəне бақша 
өнімдерін, 
тамыр 
жемістілер 
мен түйнек 
жемістілерді 
өсіру

0113

Көкөніс, оның ішінде қызанақ, 
басты пияз, шалот пиязы, 
сарымсақ, порей пиязы жəне 
басқа да пиязды көкөністер, 
қауданды қырыққабат, гүлді 
қырыққабат, кольраби, 
жапырақты қырыққабат 
жəне басқа да осыған 
ұқсас жеуге жарамды 
көкөністер, сəбіз, шалқан, 
тамыр балдыры, шалғам 
басқа да осыған ұқсас жеуге 
жарамды тамыржемістілер, 
бұрыш, қияр мен корни-
шон, қант қызылшасы жəне 
асханалық қызылша, көкөніс, 
картоп, қант қызылшасының 
тұқымдарын өсіру 
Бақша дақылдарын өсіру, 
оның ішінде қарбыз, қауын 
жəне асқабақ өсіру

Талшықты 
иіру дақыл-
дарын өсіру

0116 Мақта, зығыр өсіру
Мақта тұқымын өсіру

Басқа да 
маусымдық 
дақылдарды 
өсіру

0119

Тарна, жемдік қызылша, 
жем-шөп, беден, жоңышқа, 
эспарцет, жемдік жүгері 
жəне басқа шөптерді, жемдік 
қырыққабат жəне қарапайым 
жемдік өнімдерді өсіру 
Қарақұмық өсіру
Қант қызылшасы (қант 
қызылшасы тұқымдарын 
қоспағанда) жəне азықтық 
өсімдіктер тұқымын өсіру

Дəнді 
жемістер 
жəне сүйекті 
жемістер 
өсіру

0124

Дəнді жəне сүйекті жемістер: 
алма, өрік, шие жəне қызыл 
шие, шабдалы жəне тақыр 
шабдалы, алмұрт жəне беже, 
қара өрік жəне шомыр өсіру

Малдың 
жəне 
қодас тың 
басқа да 
тұқымдарын 
өсіру

0142 Ет алу үшін ірі қара мал жəне 
қодас өсіру

Малдың 
сүтті тұқым-
дарын өсіру

0141
Малдың сүтті тұқымдарын 
өсіру жəне өсіру
Шикі сүт алу

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2018 жылғы 29 желтоқсандағы №943 қаулысына 7-қосымша

«Бизнестің жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде сыйақы 

мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау қағидаларына 
10-қосымша

Өңдеу өнеркəсібі жəне көрсетілетін қызметтер жобалары 
шеңберінде кредиттер бойынша субсидиялауға арналған 

тауарлар тізбесі

Р/с
№

Тауарлар 
тобының 

атауы
ЭҚЖЖ 
атауы ЭҚЖЖ Шығарылатын өнімдер 

мен тауарлардың тізбесі

1 2 3 4 5

I. АЗЫҚ-ТҮЛІК ТАУАРЛАРЫ

1

Ет
те

н 
жə

не
 құ

с 
ет

ін
ен

 ж
ас

ал
ға

н 
өн

ім
де

р

Еттен жəне 
үй құсының 
етінен жасалған 
өнімдер өндірісі

1013 Кептірілген, тұздалған 
немесе ысталған ет 
өндірісі, дайын орамалар 
Ет өнімдерін: шұжық, 
салями, қызыл шұжық, 
сүрленген құрғақ шұжық, 
сервелат, ысталған болон 
шұжығы, бас, орамалар, 
пісірілген ветчина жасау

2

Ө
зг

е 
де

 та
ма

қ ө
ні

мд
ер

ін
ің

 ө
нд

ір
ісі Қант өндірісі 1081 Қант қызылшасынан қант 

өндірісі

Какао, шоколад 
жəне қантты 
кондитерлік 
тағамдар 
өндірісі

1082

Шоколад жəне шоколад 
кəмпиттерінің өндірісі
Қантты кəмпиттер: 
карамель, какао, нуга, 
помадка, ақ шоколад 
өндірісі
Сағыз өндірісі
Қантталған жемістер 
өндірісі
Шоколадты жаңғақ, цукат 
өндірісі
Кəмпиттер, жастықша 
кəмпиттер, қақ өндірісі.

3

Ба
ла

ла
р 

та
ға

мы Балалар 
тағамының 
жəне диеталық 
тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

1086

Арнайы диеталар үшін 
пайдаланылатын тамақ 
өнімдерін: балалар 
тағамын, қосымша сүт 
жəне басқа да тамақ 
өнімдерін; сəби балаларға 
арналған тамақ өнімдерін; 
калориясы аз жəне ка-
лориясы азайтылған 
өнімдерді жасау

4

Ұн
 та

рт
у 

өн
ер

кə
сіб

і ө
ні

мд
ер

ін
ің

, к
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р 
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не

 кр
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ма
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өн
ім
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рі

ні
ң 

өн
ді

рі
сі

Крахмал жəне 
крахмалдан 
жасалған 
өнімдер өндірісі

1062

Күріштен, картоптан, 
жүгеріден, бидайдан крах-
мал жасау
Шикі жүгеріні майдалау
Глюкоза жəне (не-
месе) глюкоза-фрук-
тоза шəрбатын, қант 
шəрбатын, мальтоза, ину-
лин жасау
Дəннің маңызын жасау
Жүгері майын жасау

Ұн-жарма 
өнеркəсібі 
өнімдерінің 
өндірісі

1061

Құрғақ бұршақ дəндерінің, 
тамырлар немесе 
сабақтар немесе жеу-
ге жарамды жаңғақтар 
өндірісі
Құрғақ таңғы ас сияқты 
дəнді тамақ өнімдерінің 
өндірісі
Ұн қоспаларының 
жəне нанға, тортқа, 
бəлішке, пирогтар 
мен бисквиттерге, пе-
ченьелерге немесе 
құймақтарға арналған 
ұн қоспаларының, дай-
ын ұн қоспалары мен 
қамырларының өндірісі 
Бидай қауыздарының, 
қара бидай, сұлы, жүгері 
немесе басқа да дəн 
қауыздарының өндірісі

5
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 ұ

н 
өн

ім
де

рі
ні

ң 
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ді
рі

сі

Макарон 
өнімдерінің 
өндірісі 

1073

Макарондар, кеспелер, 
кеспе жəне (немесе) олар-
дан жасалған жартылай 
фабрикаттар (тез дайын-
далатын) өндірісі 
Қамырдан жасалған 
консервіленген немесе 
тоңазытылған өнімдер, 
оның ішінде макарон 
өнімдерінің өндірісі

6

Да
йы

н 
та

ма
қ ө

ні
мд

ер
і

(ө
нд

ір
іст

ік 
ау

қы
мд

а)

Дайындалған 
тамақ 
өнімдерінің 
өндірісі

1085

Ет тағамдарының өндірісі 
Тартылған балық етін 
қоса алғанда, балық 
тағамдарының өндірісі 
Көкөністерден жасалған 
тағамдар дайындау 
Тоңазытылған пицца 
немесе өзге тəсілмен 
сақтау үшін дайындалған 
пицца жасау

7

Ж
ем

іст
ер

 м
ен

 
кө

кө
ні

ст
ер

ді
 

өң
де

у 
жə

не
 

ко
нс

ер
віл

еу Жеміс жəне 
көкөніс 
шырындарының 
өндірісі

1032

Жемістерден немесе 
көкөністерден жасалған 
шырындар өндірісі
Жас жемістерден жəне 
көкөністерден жасалған 
қойылтпалар өндірісі

8 М
ал

 
аз

ығ
ын

ың
 

өн
ді

рі
сі

Фермаларда 
ұсталатын 
жануарларға 
арналған дайын 
азықтар өндірісі

1091
ІҚМ, ұсақ малдарға, 
жылқыларға, құстар мен 
шошқаларға арналған 
азық өндірісі

9

Ау
ыл

 ш
ар

уа
-

ш
ыл

ығ
ы 

өн
ім

де
рі

н 
са

қт
ау Жүкті қоймаға 

қою жəне сақтау 5210
Азық-түлік өнімдерін 
сақтау жəне сату бойын-
ша көтерме тарату 
орталықтарын құру

II. АЗЫҚ-ТҮЛІК ЕМЕС ТАУАРЛАР
1. КИІМ ЖƏНЕ АКСЕССУАРЛАР

10

Сы
рт

 ки
ім

 ж
əн

е 
ак

се
сс

уа
рл

ар

Басқа да 
тоқылған 
жəне тоқыма 
бұйымдарының 
өндірісі

1439

Пуловерлер, свитерлер, 
кардигандар, тоқылған 
кофталар, жилеттер жəне 
осындай бұйымдар сияқты 
тоқылған немесе тоқыма 
бұйымдар жəне басқа да 
дайын бұйымдар өндірісі

Арнайы киім 
өндірісі 1412 Арнайы киім өндірісі

Сырт киім 
өндірісі 1413

Ерлерге, əйелдерге жəне 
балаларға арналған сырт 
киім: пальто, костюмдер, 
жакеттер, шалбарлар, 
белдемшелер өндірісі
Былғарыдан жасалған 
сырт киімнен басқа, 
тоқыма емес, тоқылған 
немесе трикотаж 
маталардан жасалған 
сырт киімдердің өзге де 
түрлерінің өндірісі

11

Іш
 ки

ім

Іш киім өндірісі 1414

Əйелдер мен балаларға 
арналған тоқылған немесе 
трикотаж маталардан, 
шілтерден жасалған 
іш киімдер жəне түнгі 
киімдер: жейделер, 
футболкалар, кальсондар, 
келтекейлер, пижамалар, 
түнгі жейделер, көйлектер, 
блузалар, ішкі белдем-
шелер, комбинациялар, 
төскиімдер, корсеттер 
өндірісі

Тоқылған жəне 
тоқыма шұлық 
бұйымдарының 
өндірісі

1431
Шұлықтарды, трико-
ларды жəне ұйықтарды 
қоса алғанда, шұлық 
бұйымдарының өндірісі

12
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Тоқыма 
бұйымдарын 
өңдеу

13

Аралас, жасанды неме-
се синтетикалық иірілген 
жіпті (полипропилен) 
қоса алғанда, мақта-мата 
өндірісі
Шашақ жіп, махер мата, 
дəке тəрізді тоқылған ма-
териалдар өндірісі
Аралас, жасанды неме-
се синтетикалық жіптерді 
(полипропилен) қоса 
алғанда, жүн мата өндірісі
Аралас, жасанды неме-
се синтетикалық жіптерді 
(полипропилен) қоса 
алғанда, жібек мата 
өндірісі
Зығыр мата өндірісі
Басқа да маталар 
өндірісі, мысалы, қытай 
қалақайынан, кендірден, 
зығырдан, кенептен жəне 
арнайы иірілген жіптен 
өзге мата өндірісі
Шыны талшығынан мата-
лар өндірісі
Карбонды жəне арамидті 
жіптер өндірісі
Тоқу əдісімен жасанды 
тері өндірісі

13
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ң 
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Аяқ киім өндірісі 1520

Қалыптауды қоса алғанда, 
аяқ киімді кез келген 
материалдардан жəне 
тəсілмен жасау
Аяқ киімдердің былғары 
жəне резеңке бөліктерін: 
сыртқы жəне ішкі 
бөліктерін, ұлтанын, 
өкшесін жасау 

2. ҮЙГЕ ЖƏНЕ КЕҢСЕГЕ АРНАЛҒАН БҰЙЫМДАР

14

Тұ
рм

ыс
ты

қ х
им

ия

Сабын жəне жуу 
құралдарының, 
тазартқыш жəне 
жылтыратқыш 
заттар өндірісі

2041

Органикалық беткі-
белсенді препараттар 
өндірісі
Жуу құралдарымен 
қапталған немесе 
қанықтырылған қағаздар, 
сулықтар өндірісі 
Глицерин өндірісі
Косметикалық сабынды 
қоспағанда, сабын өндірісі 
Беткі-белсенді 
препараттар: қатты 
немесе сұйық түрдегі кір 
жуатын ұнтақтар жəне 
басқа да жуу құралдары, 
ыдыс-аяқ жууға арналған 
препараттар кір жуған 
кезде қосуға арналған 
хош иістендіргіш жəне 
жұмсартқыш заттар 
өндірісі.
Тазартқыш жəне 
жылтыратқыш құралдар: 
ауа тазартқыштар, 
жасанды балауыз, 
былғары бұйымдарды 
күтуге арналған құралдар, 
жиһазға жəне ағаш 
беттерге арналған 
полирольдар, шыны жəне 
металл беттерге арналған 
полирольдар, сулықтарды 
қоса алғанда, осыларға 
ұқсас құралдармен 
жабылған немесе 
қанықтырылған тазалағыш 
пасталар мен ұнтақтар 
өндірісі

15

Кі
ле

мд
ер Кілемдер 

мен кілем 
бұйымдарының 
өндірісі

1393

Кілемдер, паластар жəне 
төсеніштер, едендік жа-
бындар қамтылатын 
тоқыма жабындарының 
өндірісі
Киіз жабындарының 
өндірісі 

16
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Киімнен басқа, 
дайын тоқыма 
бұйымдарының 
өндірісі

1392

Тоқылған немесе тоқыма 
маталарды қоса алғанда, 
кез келген тоқыма 
материалынан дайын 
бұйымдар өндірісі: пледті 
қоса алғанда, жүн көрпе, 
төсек-орын, асхана, 
дəретхана немесе ас үй 
маталары, сырма көрпе, 
мамық көрпе, пуфиктер, 
жастықтар, ұйықтауға 
арналған қаптар өндірісі
Дайын жиһаз заттарын: 
перделер, шымылдықтар, 
төсек-орын жамылғысы, 
ас үй орамалдары, 
ыдыс жууға арналған 
шүберектер өндірісі

Тоқыма 
жаймаларының 
өндірісі

1391

Тоқылған немесе тоқыма 
маталар жасау жəне 
өңдеу: түкті маталар, тор 
көзді жəне шілтер маталар 
өндірісі 

17
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Тауарларға 
арналған 
пластик 
қаптамалар 
өндірісі

2222

Тауарларды орауға 
арналған пластик 
бұйымдар: пластик пакет-
тер, қаптар, шұңғыл ыды-
стар, қораптар, жəшіктер, 
үлкен бөтелкелер, 
бөтелкелер өндірісі

Өзге де пластик 
бұйымдар 
өндірісі

2229

Жиһаз фурнитурасының, 
офистік немесе мектеп 
керек-жарақтарының, киім 
заттарының (түймелер 
мен сыдырмалар), ас үй 
жəне дəретхана керек-
жарақтарының, дастар-
хан, пластик бас киімдер 
(каскалар) жəне пластик-
тен жасалатын өзге де 
өндірісі

Қуыс шыны 
бұйымдарының 
өндірісі

2313

Шыныдан немесе хру-
стальдан бөтелкелер мен 
қуыс ыдыстар өндірісі
Шыныдан немесе 
хрустальдан стақан, 
фужер, рюмка, бокал, 
шыныаяқ, тұрмыстық 
бұйымдар жасау

18

Ж
иһ

аз

Офистік 
жəне студия 
жиһазының 
өндірісі

3101

Орындықтар мен отыруға 
арналған жиһаз өндірісі
Кеңселерге, студияларға, 
қонақ үйлерге, 
мейрамханаларға жəне 
қоғамдық орындарға 
арналған орындықтар мен 
отырғыштар өндірісі
Театрларға, 
кинотеатрларға арналған 
орындықтар мен 
отырғыштар өндірісі 
Зертханалық орындықтар, 
басқа да зертханалық 
отырғыштар жəне өзге 
де зертханалық жиһаз 
өндірісі

Ас үй 
жиһазының 
өндірісі

3102 Ас үй жиһазының өндірісі

Басқа да жиһаз 
өндірісі 3109

Дивандар, диван-кереует-
тер өндірісі
Бақ орындықтарының 
өндірісі
Жатын бөлмеге, қонақ 
бөлмеге, баққа арналған 
жиһаз өндірісі
Тігін машиналарына, 
теледидарларға арналған 
тумбалар өндірісі

19

Ж
иһ

аз
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лғ
ан
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Шпон, фанера, 
жұқа тақтайлар 
мен панельдер 
өндірісі

1621

Жоңқасы нысаналы 
бағытталған сүрек-
жоңқалы тақтайлар 
өндірісі
Тығыздығы орташа ағаш 
талшықты тақтайлар 
жəне өзге де ағаш 
талшықты материалдар 
өндірісі 

20

М
ат

ра
ст

ар

Матрастар 
өндірісі 3103

Матрастар: серіппесі бар 
немесе тығыздалған; 
серпінділікті ұстап 
тұратын материалы бар 
матрастар; қапталмаған 
резеңке немесе пластик 
матрастар өндірісі.
Матрастарға арналған 
тіреулер өндірісі

21

Тұ
рм

ыс
ты

қ э
ле

кт
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ң 
өн

ді
рі

сі

Механикалық 
шамаларды 
өлшеуге 
арналған 
аспаптар 
өндірісі

2651

Жылу жүйелеріне 
арналған температураны 
бақылау аспаптарының 
өндірісі
Сұйықтық 
температурасын өлшеуге 
арналған шыны жəне 
биметалл термометрлер 
(медициналықты 
қоспағанда) өндірісі
Тұрмыстық өлшеуіштер 
өндірісі (мысалы, су 
өлшегіш, газөлшегіш, 
электр қуатын 
есептегіштер)
Су өлшеуіштер 
мен есептеу 
қондырғыларының өндірісі
Қозғалыс 
детекторларының өндірісі

Электр-
тұрмыстық 
аспаптар 
өндірісі

2751

Өзге де тұрмыстық 
электр аспаптарының: 
электр сужылытқыштар, 
тасымалданатын 
электржылытқыштар, 
электрпештер, электр 
жылытқыштар өндірісі

Батареялар мен 
аккумуляторлар 
өндірісі

2720

Бастапқы элементтер: 
құрамында марганец, сы-
нап, күміс диоксиді бар 
батарея элементтерінің 
өндірісі
Бөлгіштер, корпу-
стар, қақпақтар сияқты 
қосалқы бөлшектерді 
қоса алғанда, электр 
аккумуляторларының 
өндірісі
Қорғасын қышқылды бата-
реялар өндірісі
Никель-кадмий 
батареяларының өндірісі
Никель-металлогидридті 
қуат көзі батареяларының 
өндірісі 
Литий батареяларының 
өндірісі
Құрғақ батареялар өндірісі
Сұйық электролиті бар ба-
тареялар өндірісі

22

Ж
ар

ық
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ыр

у 
құ

ра
лд

ар
ы Электрмен 

жарықтандыру 
жабдықтарының 
өндірісі

2740

Шамдар (мысалы, 
карбидті, электр, газ, 
газoлин) өндірісі
Төбеге ілінетін 
жарықтандыру 
аспаптарының өндірісі
Аспашамдар өндірісі
Үстел шамдары (оның 
ішінде жарықтандыру 
аспаптарының) өндірісі

3. ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫ

23

Құ
ры

лы
с 

ма
те

ри
ал

да
ры

Пластикалық 
құрылыс 
бұйымдарының 
өндірісі

2223

Пластикалық құрылыс 
бұйымдарының: 
пластик терезелер, 
есіктер, жақтаулар, те-
резе қақпаларын, жа-
люзилер, бағыттаушы 
жұқа тақтайшалар, 
ыдыстар, пластик жабу-
лар, орамдар түріндегі 
қабырға мен төбеге 
арналған қаптауыш, 
еден жабындарының 
өзге де түрлерін, ванна, 
душ кабиналары, 
раковиналар, унитаздар, 
су ағызатын бачоктар 
сияқты пластик гигиена 
заттарының өндірісі
Винил, линолеум сияқты 
эластик төсемдер өндірісі.

Бастапқы 
қалыптағы 
пластмасса 
өндірісі

2016 Полипропилен мен поли-
стирол өндірісі

Бояулар, лактар 
жəне ұқсас 
бояғыш заттар, 
типографиялық 
бояулар мен 
мастика өндірісі

2030

Бояулар, лактар мен 
эмальдар өндірісі
Дайын бояйтын заттар 
мен колерлер өндірісі
Эмальдар мен лактар 
жəне жабатын құрамдар 
мен сол сияқты препарат-
тар өндірісі 
Мастика өндірісі
Шпатлевка жəне сол 
сияқты үстіңгі беттерді 
тегістеуге арналған препа-
раттар өндірісі
Дайын бояулар өндірісі 
Типографиялық бояулар 
өндірісі 
Органикалық еріткіштер, 
дайын бояулар немесе 
еріткіштер өндірісі

Желім өндірісі 2052

Резеңке желім мен дай-
ын желімдеу құрамдарын 
қоса алғанда, желім 
мен дайын желімдеу 
құрамдарының өндірісі

24

Ес
ікт

ер
 м

ен
 

те
ре

зе
ле

р Металдан 
жасалған 
есіктер мен 
терезелер 
өндірісі

2512
Металл есіктер, тере-
зелер мен жақтаулар, 
терезе қақпалары мен 
қақпалар өндірісі

25
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нт
ті 

қо
сп
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Əк жəне 
құрылыс 
гипсінің өндірісі

2352

Құрылыс 
(кальцийлендірілген гипс 
немесе натрий сульфаты) 
гипсін өндіру 
Сылақ өндірісі

III. ӨЗГЕ

26

Хи
ми

я

Тыңайтқыштар 
жəне 
құрамында азот 
бар қосылыстар 
өндірісі

2015

Тыңайтқыштар: азот 
немесе құрамында азот 
бар, фосфор немесе 
калий тыңайтқыштарын, 
шикі мұнайдан алынған 
несепнəр, табиғи фосфат-
тар жəне табиғи калий 
тұздарының өндірісі

(Жалғасы. Басы 14-бетте) 

(Соңы 16-бетте) 
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Пестицидтер 
мен басқа да 
агрохимиялық 
өнімдер өндірісі

2020

Инсектицид/жəндіктерге 
қарсы заттар, 
родентицидтер, фун-
гицидтер, гербицид-
тер, акарицидтер, 
молюстицидтер, 
биоцидтер өндірісі
Өсімдіктердің өсуін 
реттейтін өнімдер өндірісі
Дезинфекциялау 
құралдарының өндірісі 
(ауыл шаруашылығы 
мақсаттарына жəне басқа 
да мақсаттарға пайдалану 
үшін)
Басқа санаттарға 
енгізілмеген өзге 
агрохимиялық өнімдер 
өндірісі

27

Қа
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ға
з б

ұй
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Шаруашылық-
тұрмыстық жəне 
санитариялық-
гигиеналық 
мақсатқа 
арналған қағаз 
бұйымдарының 
өндірісі

1722

Жеке гигиена мақсатында 
пайдалануға арналған 
қағаз өнімдерінің 
жəне целлюлоза 
мақта тығыздамасы 
өндірісі: қағаз сулықтар, 
қолорамалдар, сүлгілер, 
дəретхана қағазы, 
гигиеналық сүлгілер 
мен тампондар, ба-
лалар жаялықтары 
мен жөргектері, қағаз 
стақандар, тəрелкелер 
жəне подностар, қағаз 
жəне картон ыдыстар 
өндірісі
Тығыздау үшін жəне 
тығыздалған гигиеналық 
сүлгілер, тампондар үшін 
тоқыма материалдар 
өндірісі

28

М
ет
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да

н 
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са
лғ
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 б

ұй
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Бекіту 
бұйымдарының 
өндірісі

2594

Тойтарма жəне 
бұрандасыз ұқсас өнімдер 
өндірісі
Бұранда кескіште 
əзірленетін бұйымдар 
өндірісі
Бұрандамалар, сомындар, 
муфталар жəне 
бұрандасы бар басқа өнім 
өндірісі

Жеңіл 
металдардан 
буып-түюге 
арналған 
материалдар 
өндірісі

2592

Тамақ өнімдері үшін 
консерві банкілерін, 
шақшалар, қораптар, 
жəшіктер өндірісі
Тығыздап жабу үшін 
металл қақпақтар мен 
өзге де бұйымдар өндірісі

29

Эл
ек

тр
 

өт
кіз

гіш
 

өн
ді

рі
сі Электр өткізгіш 

жəне кабельдің 
басқа түрлерінің 
өндірісі

27320
Алюминийден жəне мы-
стан жасалған тоқ жүретін 
желілері бар өткізгіштер 
мен кабельдер өндірісі

30

Ве
ло

си
пе

дт
ер

, а
рб

ал
ар

Велосипедтер 
жəне 
мүгедектерге 
арналған 
арбалар/
креслолар 
өндірісі

3092

Моторсыз велосипедтерді 
жəне үш дөңгелекті 
велосипедтерді, 
тандемдерді, балалар 
велосипедін жəне үш 
дөңгелекті велосипедтерді 
қоса алғанда, өзге де 
ұқсас көлік құралдарының 
өндірісі 
Велосипедтерге арналған 
жинақтауыштар жəне ак-
сессуарлар өндірісі
Қосалқы моторы бар ве-
лосипедтер өндірісі
Пластик велосипедтерді 
жəне үш дөңгелекті 
велосипедтерді қоса 
алғанда, жүргізу үшін 
дөңгелегі бар ойыншықтар 
өндірісі
Моторлы немесе мо-
торсыз мүгедектер 
арбасының өндірісі
Мүгедектер арбасына 
арналған жинақтауыштар 
жəне аксессуарлар 
өндірісі
Балалар арбасының 
өндірісі

31

Ба
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по
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Басқа да 
техникалық 
жəне 
өнеркəсіптік 
тоқыма 
бұйымдарының 
өндірісі

1396

Тоқылмаған жабысқақ 
негіздегі матаны қоса 
алғанда, қысылған 
маталар өндірісі 
Ылғалдандырылған, 
боялған, резеңкеленген 
жəне пластикпен 
қапталған маталар 
өндірісі 
Металл қосып иірілген 
жіп, резеңке жіптерді жəне 
тоқыма жіптер, тоқыма 
иірілген жіп немесе 
ылғалдандырылған, 
боялған, резеңкеленген 
жəне пластикпен 
жабылған баулар өндірісі
Беріктігі жоғары 
материалдан резеңке 
маталар жасау
Жадағайлық мата, өрт 
сөндіруге арналған 
түтіктерге/шлангілерге 
арналған, тор көзді мата, 
икемді киім өндіру 

32

Бі
лі

м 
бе

ру

Тұрғын 
үйдің басқа 
түрлеріндегі 
көрсетілетін 
қызметтер

5590
Студенттік жəне мектеп 
жатақханаларын салу 
жəне реконструкциялау

Білім беру 85

Мектепке дейінгі, бас-
тауыш, негізгі жəне 
жалпы орта білім беру 
мекемелерін салу жəне 
реконструкциялау

33

Ту
ри

зм
*

Қонақ үйлердің 
қызметтер 
ұсынуы

5510
Орналастыру орындарын 
салу (қонақ үй, санаторий, 
люкс класты отель, мо-
тельдер)

Демалыс 
күндерінде 
жəне қысқа 
мерзімді 
тұрудың өзге де 
кезеңдерінде 
тұрғын үй беру

5520

Орналастыру орындарын 
салу (балаларға арналған 
немесе басқа демалыс 
үйлері, пəтерлер 
мен қонақтар үшін 
бунгалолар, тазалау 
немесе тамақтандыру 
қызметтерін көрсетпейтін 
коттедждер мен 
үйлер, жастар туристік 
лагерьлері, таудағы тур-
базалар жəне т.б.) 

Кемпингте, 
рекреациялық 
автопаркте 
жəне трейлерлік 
парктерде 
тұру үшін 
көрсетілетін 
қызметтер

5530

Орналастыру орындарын 
салу (кемпингтер, трей-
лер парктері, ойын-сауық 
қалашықтары, аң аулау 
немесе балық аулау үшін 
пайдаланылатын жерлер, 
автомобиль демалысына 
арналған үй-жайлар мен 
керек-жарақтар)

Аурухана 
ұйымдарының 
қызметі

8610 Санаторийлік-курорттық 
мекемелердің құрылысы

Басқа 
санаттарға 
жатқызылмаған 
жерүсті 
жолаушылар 
тасымал-
дарының басқа 
түрлері

4939

Тау шаңғысы курортта-
рын салу, егер қалалық 
жəне қалааралық көлік 
тасымалдары жүйесіне 
кірмейтін болса, 
конвейерлерді, аспалы 
жолдарды, тау шаңғысы 
көтергіштерін жəне аспа-
лы көтергіштерді басқару 
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** Қойма 

шаруашылығы 
жəне қосалқы 
көлік қызметі
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Көліктік транзиттік терми-
налдарды, құрғақ порттар-
ды, қойма үй-жайларын 
салу

* Алакөл көлі жағалауында (ШҚО, Алматы облысы), Балқаш көлі 
жағалауында (Қарағанды облысы), Баянауыл курорттық аймағында 
(Павлодар облысы), Щучье-Бурабай курорттық аймағында (Ақмола 
облысы), Түркістан жəне Ақтау қалаларында, Имантау-Шалқар 
курорттық аймағында (СҚО), Алматының таулы кластерінде (Алматы 
облысының Талғар, Еңбекшіқазақ, Ұйғыр, Райымбек, Қарасай, 
Нарынқол аудандары) іске асырылатын туризм саласындағы жобалар 
қаржыландырылады.

** Қазақстан Республикасының Қытай Халық Республикасымен 
жəне Өзбекстан Республикасымен шекара маңындағы аумақтары.

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қазан         №248          Алматы қаласы 

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын 
(облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, 

мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы 
проспектісіне (облигациялық бағдарлама 
проспектісіне) өзгерістерді және (немесе) 
толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес 

облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 
хабарламаны ұсыну және қарау, мемлекеттік емес 

облигациялар шығарылымының күшін жою 
қағидаларын, Мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттiк тiркеу, мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымы проспектісіне (облигациялық 
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді және 

(немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес 
облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 

хабарламаны қарау үшін құжаттарға қойылатын 
талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымының күшін жоюға арналған 
құжаттардың тізбесін және оларға қойылатын 

талаптарды, Мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымының проспектісін (облигациялық 

бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес 
облигациялар шығарылымының проспектісіне 

(облигациялық бағдарлама проспектісіне) 
өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды, 

мемлекеттік емес облигацияларды өтеу 
қорытындылары туралы хабарламаны жасау және 

ресімдеу қағидаларын бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Мыналар: 
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік емес облигация-

лар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, 
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық 
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды 
тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары тура-
лы хабарламаны ұсыну жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымының күшін жою қағидалары; 

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік емес облигация-
лар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттiк тiркеу, 
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық 
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды 
тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 
хабарламаны қарау үшін құжаттарға қойылатын талаптар; 

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесі жəне оларға 
қойылатын талаптар;

4) осы қаулыға 4-қосымшаға сəйкес Мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымының проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін), 
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісіне 
(облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары 
туралы хабарламаны жасау жəне ресімдеу қағидалары бекітілсін. 

2. Осы қаулыға 5-қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің құрылымдық 
элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева 
А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды; 

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында 
жəне 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне 
сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін. 

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін. 

6. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 қазандағы №248 қаулысына 1-қосымша

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама 
проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, 
мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 
хабарламаны ұсыну жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымының күшін жою қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 

бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес 
облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны ұсыну жəне 
қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 
2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан əрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң), 
«Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау туралы» 2003 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік емес облигациялар (бұдан 
əрі – облигациялар) шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттік тіркеудің, облигациялар шығарылымы проспектісіне 
(облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды тіркеудің, облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 
хабарламаны ұсынудың жəне қараудың, облигациялар шығарылымының 
күшін жоюдың шарттары мен тəртібін айқындайды. 

2. Қағидалар инфрақұрылымдық облигацияларды, айналыс мерзімі 12 
(он екі) айдан аспайтын облигацияларды, Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитенттің облигацияларын (облигациялық бағдарламаны), 
халықаралық қаржы ұйымдарының облигацияларын (облигациялық 
бағдарламаны) жəне облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар-
ды қосқанда, облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттік тіркеудің ерекшеліктерін белгілейді. 

2-тарау. Облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу тəртібі 

3. Облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттік тiркеу үшiн эмитент қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын 
мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті 
органға (бұдан əрі – уəкілетті орган) Бағалы қағаздар рыногы тура-
лы заңның 12-бабы 1-тармағының 4), 10) жəне 11) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды қоспағанда, егер аталған құжаттар облигациялар 
шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тiркеу үшiн 
құжаттарды ұсынатын күнге дейін қаржылық есептілік депозитарийінің 
интернет-ресурсында орналастырылған жағдайда, Бағалы қағаздар ры-
ногы туралы заңның 12-бабының 1-тармағында көрсетілген құжаттарды 
ұсынады. 

4. Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес халықаралық қаржы ұйымдарының 
тізбесінде көрсетілген халықаралық қаржы ұйымдарының облигациялар 
шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тiркеу олардың 
қызметін реттейтін жарғының жəне (немесе) құжаттардың талаптарын 
есепке ала отырып жүзеге асырылады. 

5. Эмитент қайта құрылымдауды жүргізу туралы сот шешіміне сəйкес 
қайта құрылымдау жүргізген жағдайда облигациялар шығарылымын 
(облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тiркеу үшін эмитент 
Қағидалардың 3-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа уəкілетті 
органға сот бекіткен қайта құрылымдау жоспарының көшірмесін ұсынады. 

6. Эмитент облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттік тiркеу үшін өтінішті уəкілетті органға талап етілген құжаттарды 
қоса бере отырып, қағаз тасымалдағышта не «электрондық үкімет» веб-
порталы арқылы электрондық түрде ұсынады.

7. Эмитент облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
тiркеу үшін көзделген құжаттардың топтамасын толық емес жəне (неме-
се) қолданылу мерзімі өткен құжаттарды ұсынған жағдайда уəкілетті орган 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі 
Қазақстан Республикасы Заңының 19-бабына сəйкес құжаттарды алған 
сəттен бастап 2 (екі) жұмыс күнінің ішінде облигациялар шығарылымын 
(облигациялық бағдарламаны) тiркеу үшін өтінішті қабылдаудан бас тартады.

8. Эмитент Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 12-бабының 
3-тармағында жəне 15-бабының 1-тармағында белгіленген талаптар-
ды сақтаған жағдайда облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекетік тiркеу үшін құжаттарды ұсынады. 

9. Банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асы-
ратын ұйым болып табылмайтын Қазақстан Республикасының резиденті 
эмитент уəкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды ұсыну күнінде талап 
етілетін ең аз рейтингісін сақтай отырып, облигациялар шығарылымын 
(облигациялық бағдарламаны) жүзеге асырған жағдайда осы эмитентте 
Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойынша «В» төмен 
емес ең төменгі кредиттік рейтингі немесе Moody’s Investors Service жəне 
Fitch рейтингтік агенттiктерінiң (бұдан əрі – басқа рейтингтік агенттіктер) 
осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor’s агенттігінің 
ұлттық шəкілі бойынша «kzB-» төмен емес рейтингі болады.

10. Эмитент облигациялар шығаруды (облигациялық бағдарламаны) 
левередж шамасына қойылатын талаптарды сақтай отырып жүзеге 
асырған кезде эмитенттің левередж шамасы облигациялар шығаруды 
(облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тiркеуге құжаттар беру 
алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша эмитенттің 
қаржылық есептілік деректерінің негізінде есептеледі, ол оң шама болып 
табылады жəне:

1) осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген жағдайды қоспағанда, 
банк немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын 
ұйым болып табылмайтын эмитент үшін – 7 (жетіден); 

2) шығарылым проспектісінде осы облигацияларды олар бойынша де-
фолт болған жағдайда акцияға айырбастау мүмкіндігі көзделген облига-
циялар шығару кезінде эмитент үшін – 10 (оннан) аспайды.

11. Егер жаңадан шығарылған облигациялар ипотекалық облигациялар 
болып табылса, ол облигациялар мынадай өтімділігі жоғары активтермен 
қамтамасыз етіледі:

1) ақша;
2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары;
3) Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойынша «ВВВ-» төмен 

емес тəуелсіз рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі бар шет мемлекеттердің бағалы қағаздары;

4) Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойынша «ВВ-» 
төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған 
ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor’s ұлттық шəкілі бойын-
ша «kzBB-» төмен емес рейтингі бар Қазақстан Республикасының заңды 
тұлғаларының акциялары;

5) базалық активі Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бой-
ынша «ВВ-» төмен емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің 
бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor’s 
ұлттық шəкілі бойынша «kzBB-» төмен емес рейтингі бар Қазақстан 
Республикасының заңды тұлғаларының акциялары болып табылатын 
депозитарлық қолхаттар;

6) қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы «акциялар» 
секторының «премиум» санатына енгізілген Қазақстан Республикасының 
резидент заңды тұлғаларының акциялары;

7) базалық активі қор биржасының ресми тізімінің «Негізгі» алаңы 
«акциялар» секторының «премиум» санатына енгізілген Қазақстан 
Республикасының резидент заңды тұлғаларының акциялары болып та-
былатын депозитарлық қолхаттар;

8) Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойынша «В-» төмен 
емес рейтингі немесе басқа рейтингтік агенттіктердің бірінің осыған ұқсас 
деңгейдегі рейтингі немесе Standard & Poor’s ұлттық шəкілі бойынша «kzB-» 
төмен емес рейтингі бар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар ры-
ногы туралы жəне басқа мемлекеттердің заңнамасына сəйкес шығарылған 
Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларының мемлекеттік емес 
борыштық бағалы қағаздары.

Айналыс барысында бағалы қағаздардың жəне ипотекалық облигация-
ларды қамтамасыз етуге енгізілетін ақша құны қамтамасыз етудің жалпы 
құнынан 20 (жиырма) пайыздан аспауы тиіс.

12. Банктің немесе банк операцияларының жекелеген түрлерін 
жүзеге асыратын ұйымның облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуі осы эмитент мынадай талаптарды 
сақтаған жағдайда жүзеге асырылады:

1) облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттік тіркеуге құжаттар берілген күні бағалы қағаздардың қайталама 
нарығында айналыста болған облигациялар бойынша сыйақы төлеу 
жөніндегі уақытылы орындалмаған жəне орындалмаған міндеттемелердің 
болмауы;

2) облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар беру күніне дейін соңғы аяқталған екі 
қаржы жылының біреуінің қорытындысы бойынша эмитенттің зиянсыз 
қызметі немесе соңғы аяқталған екі қаржы жылының біреуінде эмитенттің 
қызметінен алынған, аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық 
есептілігінің негізінде есептелген ақшаның таза ағындары оң болып та-
былады;

3) облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттік тіркеу үшін құжаттар берілген күні, сондай-ақ құжаттарды 
беру күніне дейін 3 (үш) ай бұрын кезеңде пруденциялық нормативтерді 
жəне уəкілетті орган белгілеген өзге нормалар мен лимиттерді сақтамау 
фактілерінің болмауы;

4) эмитенттің жəне ол шығаратын облигациялардың Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15175 болып 
тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 
жылғы 27 наурыздағы №54 қаулысымен бекітілген Эмитенттерге жəне 
олардың қор биржасында айналысқа жіберілетін (жіберілген) бағалы 
қағаздарына, сондай-ақ қор биржасы тізімінің жекелеген санаттарына 
қойылатын талаптарға жəне қор биржасының ішкі құжаттарына сəйкес 
келуі (эмитенттің облигациялар шығарылымы проспектісінде (егер 
облигациялар шығарылымы проспектісінде қор биржасының сауда 
жүйесінде осындай облигациялардың айналыста болуы көзделген 
жағдайда).

Осы тармақтың бірінші бөлігінің талаптары: 
эмитенттің қайта құрылымдауды жүргізу туралы сот шешіміне сəйкес 

бұрын шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді қайта 
құрылымдауын жүргізген;

уəкілетті органның «Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк 
қызметі туралы» 1995 жылғы 31 тамыздағы Қазақстан Республикасы 
заңының 61-10-бабында көзделген негізде жəне тəртіпте төлемге қабілетсіз 
банктер санатына жатқызылған банктің міндеттемелеріне мəжбүрлі қайта 
құрылымдау жүргізу туралы шешіміне сəйкес бұрын шығарылған облигаци-
ялар бойынша міндеттемелерді қайта құрылымдауын жүргізген жағдайда 
қолданылмайды.

Осы тармақтың бірінші бөлігі 2) жəне 3) тармақшаларының талаптары 
банктің облигацияларын акцияға айырбасталатын реттелген облигациялар 
түрінде шығаруда қолданылмайды.

13. Облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды уəкілетті органға бергенге дейін 
эмитент орталық депозитариймен бағалы қағаздарды ұстаушылардың 
тізілімдер жүйесін жүргізуге арналған шарт жасайды. 

14. Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу эмитенттің бұрын шығарылған бағалы 
қағаздары қор биржасының тізіміне енгізілген жағдайда жүзеге асырылады.

15. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің облигация-
лар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу осы 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің мынадай талаптар-
ды сақтаған жағдайда жүзеге асырылады:

1) Standard & Poor’s агенттiгiнiң халықаралық шəкiлi бойынша «ВВВ-
» төмен емес ең төменгі кредиттік рейтингінің немесе басқа рейтингтік 
агенттіктердің бірінің осыған ұқсас деңгейдегі рейтингінің болуы; 

2) уəкілетті орган жəне шетел мемлекетінің тиісті қадағалау органы 
арасында ақпаратпен алмасу туралы келісімнің болуы; 

3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің борыштық 
бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу жəне олардың 
сонда болуы үшін талаптарды Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитенттің орындауы;

4) шетел мемлекетінің тиісті қадағалау органының Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес облигациялар шығарылымына 
рұқсаттың не Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент елінің 
заңнамасы бойынша осындай рұқсат талап етілмейтіні жөнінде көрсетілген 
органның хатының болуы;

5) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигациялар 
шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге өтініш 
берген күнге дейінгі 3 (үш) ай ішіндегі кезеңде пруденциялық нормативтерді 
жəне тиісті қадағалау органы белгілеген өзге нормалар мен лимиттерді 
сақтауы (егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қаржы 
ұйымы болып табылса).

16. Номиналы шетел валютасында көрсетілген Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигациялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің 
облигациялар шығарылымы проспектісінде мұндай облигациялар бойынша 
сыйақы жəне негізгі борышты төлеу шығарылым валютасында жүзеге асы-
рылатыны жөнінде міндетті талап қамтылған жағдайда жүзеге асырылады. 

17. Облигациялардың номиналдық құнын жəне (немесе) сыйақы 
мөлшерлемелерін цифрлық (виртуалды) бірліктердің жəне (немесе) құны 
цифрлық (виртуалды) бірліктердің құнына (құнының өзгерісіне) байланы-
сты болатын қаржы құралдардың құнына индекстеуге рұқсат етілмейді.

Қағидалардың мақсаттары үшін цифрлық (виртуалды) бірлік деп крип-
тография құралдарын жəне (немесе) компьютерлік есептеулерді қолдана 
отырып жасалған жəне орталықтандырылмаған ақпараттық жүйеде есепке 
алынған цифрлық жазбаны білдіретін бірлік түсініледі.

18. Эмитент облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттік тіркеу үшін ұсынған құжаттар Қазақстан Республикасының 
бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талаптарына сəйкес кел-
ген жағдайда уəкілетті орган:

1) құжаттар қағаз тасымалдағышта берілген кезде эмитентке мына-
ларды жібереді:

Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік емес 
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті жəне 
облигациялар шығарылымы проспектісінің бір данасын – облигациялар 
шығарылымы мемлекеттік тіркелген жағдайда;

Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша облигациялық 
бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті жəне облигациялық 
бағдарлама проспектісінің бір данасын – облигациялық бағдарлама 
мемлекеттік тіркелген жағдайда;

Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша облигациялық 
бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлікті – облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы мемлекеттік тіркелген жағдайда; 

2) эмитент құжаттарды «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы 
ұсынған кезде эмитенттің «жеке кабинетіне» электрондық көшірме ны-
санында *pdf форматында облигациялар шығарылымы (облигациялық 
бағдарлама) проспектісін жəне электрондық құжат нысанында мыналар-
ды жібереді:

Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік емес 
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті – обли-
гациялар шығарылымы мемлекеттік тіркелген жағдайда;

Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес нысан бойынша облигациялық 
бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті – облигациялық 
бағдарлама мемлекеттік тіркелген жағдайда;

Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес нысан бойынша облигациялық 
бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлікті – облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы мемлекеттік тіркелген жағдайда . 

19. Уəкілетті орган айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын обли-
гациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін ұсынылған құжаттарды 
олар алынған күннен кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде қарайды.

20. Эмитент айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигация-
лар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін ұсынған құжаттар Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы заңнамасының талап-
тарына сəйкес келген жағдайда уəкілетті орган:

1) құжаттар қағаз тасымалдағышта берілген кезде эмитентке ілеспе 
хатпен Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік емес 
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті жібереді;

2) құжаттар «электрондық үкімет» веб-порталы арқылы ұсынылған кезде 
Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес нысан бойынша мемлекеттік емес об-
лигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті эмитенттің 
«жеке кабинетіне» электрондық құжат нысанында жібереді.

21. Уəкілетті орган эмитент шығарылымды мемлекеттік тіркеуге 
құжаттарды ұсыну шарттары мен тəртібін бұзған жəне құжаттарды қарау 
барысында олардың Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 
нарығы туралы заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкессіздігін 
анықтаған жағдайда бас тарту себептерін көрсете отырып, облигация-
лар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуден 
бас тартады.

Уəкілетті орган Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 13-бабының 2 
тармағында көзделген жағдайда да облигациялық бағдарлама шегіндегі 
облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуден бас тартады.

22. Эмитент облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттік тіркеу кезінде уəкілетті орган берген құжаттардың 
түпнұсқаларын жоғалтқан жағдайда, эмитент құжаттардың телнұсқасын 
жəне (немесе) көшірмелерін алу қажет болған кезде мыналарды: 

облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің 
(облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің, 
облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің) телнұсқасын; 

облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама 
проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы проспектісінің) көшірмелерін беру үшін уəкілетті органға 
өтініш береді.

23. Уəкілетті орган эмитент бұқаралық ақпарат құралдарының 

атауы жəне жоғалған құжаттардың жарамсыздығы туралы хабарламаның 
жарияланған күні туралы мəліметтерді көрсете отырып жəне осы 
хабарламаның көшірмелерін қоса бере отырып, еркін нысанда жасалған 
өтінішті берген кезде эмитентке жоғарыда көрсетілген құжаттардың 
телнұсқаларын жəне (немесе) көшірмелерін береді. 

Уəкілетті орган эмитентке өтінішті алған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні 
ішінде жоғарыда көрсетілген құжаттардың телнұсқаларын жəне (немесе) 
көшірмелерін береді.

3-тарау. Облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық 
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) 

толықтыруларды тіркеу тəртібі
24. Эмитент уəкілетті органға мыналар өзгерген жағдайда оларды тіркеу 

үшін облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама 
проспектiсіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды ұсынады:

1) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 9-бабы 1-тармағының 1) 
тармақшасында көрсетілген мəліметтер – эмитент эмитенттің атауы мен 
оның орналасқан жерінің өзгергендігін растайтын құжаттарды алған күннен 
кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде;

2) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 9-бабы 1-тармағының 2), 
3), 4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында көрсетілген мəліметтер – егер осы 
шығарылымның бір де бір облигациясы орналастырылмаған не эмитент 
осы шығарылымның барлық облигациясын бағалы қағаздардың қайталама 
нарығында сатып алған жағдайда эмитенттің тиісті органдары немесе об-
лигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысы шешім қабылдаған күннен 
кейін күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде.

25. Облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық 
бағдарлама проспектiсіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды 
тіркеу үшін эмитент уəкілетті органға Бағалы қағаздар рыногы тура-
лы заңның 12-бабы 1-тармағының 4), 10) жəне 11) тармақшаларында 
көрсетілген құжаттарды қоспағанда, егер аталған құжаттар облигациялар 
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама) өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар үшін құжаттар ұсынылған күнге дейін қаржылық 
есептілік депозитарийінің интернет-ресурсында орналастырылған 
жағдайда, Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 12-бабының 
6-тармағында көрсетілген құжаттарды ұсынады. 

26. Уəкілетті орган облигациялар шығарылымы проспектісіне 
(обли гациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды оларды алған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде 
қарайды.

27. Уəкілетті орган эмитенттің облигациялар шығарылымы 
проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді 
жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін ұсынған құжаттары Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасының талап-
тарына сəйкес келген жағдайда эмитентке облигациялар шығарылымы 
проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді 
жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу туралы ілеспе хатпен Бағалы 
қағаздар рыногы туралы заңның 12-бабының 7-тармағында көрсетілген 
құжаттарды жібереді. 

28. Облигациялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді жəне 
(немесе) толықтыруларды тіркеу осы өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды жарияланған облигациялар санының ұлғаюына əкеп 
соқтырмайтын жағдайда жүзеге асырылады.

29. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 9-бабы 1-тармағының 
2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында көзделген облигациялар 
шығарылымының талаптарын өзгерту туралы шешім қабылданған 
жағдайда, облигацияларды орналастыру мен айналысқа шығару облигаци-
ялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу күнінен кейінгі күнге 
дейін тоқтатыла тұрады.

30. Уəкілетті орган Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 10-бабының 
1-тармағында көзделген жағдайда облигациялар шығарылымы 
проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне 
(немесе) толықтыруларды тіркеуден бас тартады.

4-тарау. Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарла-
маны ұсыну жəне қарау тəртібі

31. Эмитент немесе төлем агенті (эмитентте төлем агентімен шарт 
болған жағдайда) уəкілетті органға қарау жəне назарға алу үшін обли-
гацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны облигациялар 
шығарылымының проспектісінде белгіленген өтеу мерзімі аяқталғаннан 
кейін 1 (бір) ай ішінде ұсынады. 

32. Эмитент (төлем агенті) облигацияларды өтеу қорытындылары ту-
ралы хабарламаны қарау жəне назарға алу үшін уəкілетті органға Бағалы 
қағаздар рыногы туралы заңның 32-бабының 2 жəне 3-тармақтарында 
көзделген құжаттарды қағаз тасымалдағышта ұсынады. 

33. Уəкілетті орган облигацияларды өтеу қорытындылары туралы ха-
барламаны күнтізбелік 14 (он төрт) күн ішінде қарайды.

34. Уəкілетті орган эмитенттің (төлем агентінің) облигацияларды 
өтеу қорытындылары туралы хабарламаны қарау жəне назарға алу 
үшін ұсынған құжаттары Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 
нарығы туралы заңнамасының талаптарына сəйкес келген жағдайда эми-
тентке (төлем агентіне) облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 
хабарламаның назарға алынғаны туралы хат жібереді.

35. Уəкілетті орган Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 32-бабы 
4-тармағының 2) тармақшасында белгіленген жағдайда облигация-
ларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны назарға алмайды 
жəне Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнамасында белгіленген талаптарға сəйкес келетін ақпарат пен 
құжаттарды ұсынудың қажеттілігі туралы хат жібереді. 

5-тарау. Облигациялар шығарылымының күшін жою тəртібі
36. Уəкілетті орган Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 

30-1-бабының 1-тармағында көзделген негіздер бойынша облигациялар 
шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылдайды.

37. Уəкілетті орган осы қаулымен бекітілген Мемлекеттік емес облига-
циялар шығарылымының күшін жоюға арналған құжаттардың тізбесінің 
жəне оларға қойылатын талаптардың 2-тармағына сəйкес эмитент об-
лигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарлама шегінде обли-
гациялар шығарылымының) күшін жою үшін ұсынған құжаттарды оларды 
алған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде қарайды.

38. Эмитент жарияланған облигациялар шығарылымының күшін жою 
үшін ұсынған құжаттар Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 
нарығы туралы заңнамасының талаптарына сəйкес келген жағдайда, 
уəкілетті орган облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарлама 
шегінде облигациялар шығарылымының) күшін жояды жəне эмитент-
ке ілеспе хатпен Қағидаларға 5-қосымшаға сəйкес нысан бойынша 
жарияланған мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін 
жою туралы куəлікті жібереді.

39. Таратылуы туралы мəліметтер Ұлттық бизнес-сəйкестендіру 
нөмірлерінің тізілімінде қамтылатын эмитенттің облигациялар 
шығарылымының күшін жою туралы шешімді уəкілетті орган осы қаулымен 
бекітілген Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жоюға 
арналған құжаттардың тізбесінің жəне оларға қойылатын талаптардың 
2-тармағында көрсетілген құжаттарды бермей-ақ қабылдайды.

40. Облигациялар шығарылымының күшін жою туралы куəлікте 
көрсетілген күннен бастап облигациялар шығарылымының күші жойылады.

Қағидалардың 39-тармағында көрсетілген жағдайда деректер 
Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне енгізілген күннен 
бастап эмитенттің облигациялар шығарылымының күші жойылады.

41. Уəкілетті орган облигациялық бағдарлама шегінде облигациялардың 
барлық шығарылымының күшін жойған жағдайда эмитент уəкілетті органға 
облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама проспектісін, 
облигациялық бағдарлама проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы куəліктердің түпнұсқаларын 
қайтарады.

42. Уəкілетті орган Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 30-1-бабы 
2-тармағынның екінші бөлігінде белгіленген жағдайда бас тарту себептерін 
көрсете отырып, облигациялар шығарылымының (облигациялық 
бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымының) күшін жоюдан бас 
тартады.

Облигациялар шығарылымының (облигациялық бағдарлама шегінде об-
лигациялар шығарылымының) күшін жоюдан бас тартылған жағдайда, эми-
тент уəкілетті органның ескертулерін жояды жəне бас тарту алған күннен 
бастап 45 (қырық бес) жұмыс күні ішінде уəкілетті органға құжаттарды 
қайталап ұсынады.

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес  облигациялар 
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды  тіркеу, мемлекеттік 
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны 

ұсыну жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының 
күшін жою қағидаларына 1-қосымша

Халықаралық қаржы ұйымдарының тізбесі
1. Азия даму банкі.
2. Азия инфрақұрылымдық инвестициялар Банкі.
3. Америкааралық даму банкі.
4. Африка даму банкі.
5. Еуразия даму банкі.
6. Еуропа қайта құру жəне даму банкі.
7. Еуропалық инвестициялық банк.
8. Еуропалық Кеңестің Даму Банкі.
9. Жеке секторды дамыту жөніндегі ислам корпорациясы.
10. Ислам даму банкі.
11. Көптарапты инвестицияларға кепілдік беру агенттігі.
12. Скандинавия инвестициялық банкі.
13. Халықаралық валюта қоры.
14. Халықаралық даму қауымдастығы.
15. . Халықаралық есеп айырысу банкі.
16. Халықаралық инвестициялық дауларды реттеу орталығы.
17. Халықаралық қайта құру жəне даму банкі.
18. Халықаралық қаржы корпорациясы.

 Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне)  

өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік 
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны 

ұсыну жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының 
күшін жою қағидаларына 2-қосымша

Нысан

(қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік елтаңбасының бейнесі бар бланкісінде басылады)

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлік

20_ жылғы «___» _____________ Алматы қаласы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
____________________________________________________________

_______________________________________________________тіркелген
 (эмитенттің бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

 (эмитенттің толық атауы жəне орналасқан жері)
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеуге 

алды.
Шығарылым_________________________________________________ 
  (облигациялардың саны цифрмен жəне жазбаша, 
_____________________________________ облигацияларға бөлiнген,
 облигациялар түрi)

(Соңы. Басы 14-15-беттерде) 

(Жалғасы 17-бетте) 
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оларға_____________________________________________________
халықаралық сəйкестендіру нөмiрi (ISIN коды) берiлген.
Бір облигацияның номиналды құны____________________________ __

______________________________________________________________
________________________________________________________ теңге.

Облигациялар шығарылымының көлемі____________________________ 
   (шығарылатын облигациялардың 
________________________________________________ теңге болады. 

жиынтықты номиналды құны цифрмен жəне жазумен)
Эмитенттің мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын мемлекеттік 

тіркеу туралы куəлікті ауыстыру себебі (эмитенттің мемлекеттік емес обли-
гациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлігі ауыстырылған 
жағдайда толтырылады):

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
Төрағаның орынбасары __________________ __________________
    (қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, инициалдары) 

Мөр орны (қағаз нысаны үшін)

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне)

 өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік 
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны

 ұсыну жəне қарау, мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымының күшін жою қағидаларына 3-қосымша

Нысан

(қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік елтаңбасының бейнесі бар бланкісінде басылады)

Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлік

20_ жылғы «___» _____________  Алматы қаласы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
____________________________________________________________

_______________________________________________________тіркелген
 (эмитенттің бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
__________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 (эмитенттің толық атауы жəне орналасқан жері)
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге алды.
Облигациялар шығарылымының көлемі ___________________________
________________________________________________ теңге болады. 

(цифрмен жəне жазумен)
Шығарылым Эмиссиялық бағалы қағаздардың мемлекеттік тізіліміне 

____ нөмірімен енгізілген.
Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті ауы-

стыру себебі (эмитенттің облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу 
туралы куəлігі ауыстырылған жағдайда толтырылады):

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Төрағаның орынбасары __________________ _____________________
    (қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, инициалдары) 

Мөр орны (қағаз нысаны үшін)

 Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес 

 облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық 
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) 

толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды 
өтеу қорытындылары туралы хабарламаны ұсыну жəне қарау, 
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою 

қағидаларына 4-қосымша
Нысан

(қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік елтаңбасының бейнесі бар бланкісінде басылады)

Облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу туралы куəлік

20 __ жылғы «___» _____________  Алматы қаласы 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
____________________________________________________________

_______________________________________________________ тіркелген
 (эмитенттің бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса)__________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
 (эмитенттің толық атауы жəне орналасқан жері)
облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге алды.
Шығарылым _________________________________________________

___ __________________________________________________________ 
(облигациялар саны цифрмен жəне жазумен, облигациялар түрі) 
____________________________________________________________
халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды) берілген 
______________________________________ облигацияларға бөлінген. 
Бір облигацияның номиналды құны_______________________________

__ ____________________________________________________________
_________________________________________________________ теңге. 

 (цифрмен жəне жазумен)
____________________________________________________________
Облигациялар шығарылымының көлемі ___________________________ 

(шығарылатын облигациялардың 
________________________________________________ теңге болады. 

жиынтықты номиналды құны цифрмен жəне жазумен)
Облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті ауыстыру себебі (эми-
тент облигациялық бағдарлама шегінде мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəлікті ауыстырған жағдайда 
толтырылады):

____________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________.

Төрағаның орынбасары __________________ _____________________
(қолы немесе электрондық цифрлық қолтаңба) (тегі, инициалдары) 

Мөр орны (қағаз нысаны үшін)

 Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес 

 облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық 
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) 

толықтыруларды   тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды 
өтеу қорытындылары туралы хабарламаны ұсыну жəне қарау, 
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жою 

қағидаларына 5-қосымша
Нысан

(қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау 
жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органның Қазақстан Республикасы 

мемлекеттік елтаңбасының бейнесі бар бланкісінде басылады)

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының 
күшін жою туралы куəлік

Алматы қаласы  20 __ жылғы «___» _____________ 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі
____________________________________________________________
(эмитентті мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) күні, тіркеуші органның атауы,
___________________________________________________________

Бизнес сəйкестендіру нөмірі (бар болса)
____________________________________________________________
тіркеген ____________________________________________________

______________________________________________________________
(эмитенттің толық атауы мен орналасқан жері)

облигациялар шығарылымының күшін жойды. 
Шығарылым__________________________________________________ 

(мемлекеттік емес облигациялар 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
шығарылымын мемлекеттік тіркеген органның атауы, күні, айы, жылы)
тіркелген.
Шығарылым облигацияларына берiлген халықаралық сəйкестендіру 

нөмiрi (ISIN коды) ________________________________________________ 
Шығарылым _________________________________________________
  (облигациялардың саны цифрмен жəне
____________________________________________________________ 

жазбаша,облигациялар түрі)
облигацияларға бөлінген.
Облигациялар шығарылымының_________________________________ 
____________________________________________________________

 (күшін жою себебі)
байланысты күші жойылды.
Облигациялар шығарылымының күші_____________________________ 
____________________________________________________________
____________________________________________________________

(күні, айы, жылы)
бастап жойылды деп есептелсін.
Төрағаның орынбасары __________________ __________________
 (қолы) (тегі, инициалдары) 

Мөр орны

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы №248 қаулысына 2-қосымша

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттiк тiркеу, мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама 
проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, 
мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 

хабарламаны қарау үшін құжаттарға қойылатын талаптар
1. Осы Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын (облигациялық 

бағдарламаны) мемлекеттiк тiркеу, мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу, мемлекеттік емес 
облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны қарау үшін 
құжаттарға қойылатын талаптар «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 
жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Бағалы 
қағаздар рыногы туралы заң) сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік емес об-
лигациялар (бұдан əрі – облигациялар) шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеуге, облигациялар шығарылымы 
проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне 
(немесе) толықтыруларды тіркеуге, облигацияларды өтеу қорытындылары 

туралы хабарламаны қарауға арналған құжаттарға қойылатын талаптар-
ды белгілейді.

2. Эмитенттің облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) 
мемлекеттiк тiркеу, облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық 
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды 
тіркеу өтінішіне, сондай-ақ облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 
хабарламаға эмитенттің атқарушы органының басшысы (атқарушы органның 
функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) не қол қоюға уəкілетті 
тұлға (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қол қояды.

3. Эмитенттің облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттiк тiркеу өтінішінде ақпараттық жүйелердегі 
заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мəліметтерді пайдалануға келісім 
қамтылады.

4. Эмитент эмитенттің атауы жəне (немесе) оның орналасқан жері тура-
лы мəліметтердің өзгерістері туындағанын растау үшін қаржы нарығы мен 
қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органға (бұдан əрі – уəкілетті орган) заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманы ұсынады. 

5. Эмитент Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 9-бабы 
1-тармағының 2), 3), 4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында көрсетілген 
мəліметтер өзгерген жағдайда, облигациялар шығарылымы проспектісіне 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін:

1) облигацияларды ұстаушылар болған жағдайда – облигациялар 
ұстаушылардың жалпы жиналысының облигациялар шығарылымы 
проспектісіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы 
шешімінің (облигацияларды жалғыз ұстаушы шешімінің) көшірмесін 
(сот шешіміне сəйкес немесе Қазақстан Республикасының заңдарында 
белгіленген жағдайларда жүргізілетін эмитентті қайта құрылымдау 
жағдайларын қоспағанда);

2) егер осы шығарылымның бір де бір облигациясы орналастырылмаған 
болса немесе осы шығарылымның барлық облигациясын эмитент сатып 
алған болса – эмитенттің тиісті органының облигациялар шығарылымы 
проспектісіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізу туралы 
шешімінің көшірмесін ұсынады.

6. Эмитент қайта құрылымдау жүргізу туралы сот шешіміне сəйкес 
қайта құрылымдау жүргізген жағдайда, облигациялар шығарылымы 
проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді 
жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін Бағалы қағаздар нарығы ту-
ралы заңның 12-бабының 6-тармағында көрсетілген құжаттардан басқа 
эмитент сот бекіткен жəне облигациялар шығарылымының талаптарын 
өзгерту қамтылатын қайта құрылымдау жоспарының көшірмесін ұсынады.

7. Хаттама немесе одан үзінді-көшірме нысанында жасалған, об-
лигациялар шығарылымы проспектісіне өзгерістерді жəне (немесе) 
толықтыруларды тіркеу үшін көшірмесі уəкілетті органға ұсынылатын 
облигациялар ұстаушылардың (жалғыз облигация ұстаушының) жалпы 
жиналысының облигациялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізу туралы шешімінде мынадай мəліметтер 
қамтылады:

1) эмитенттің атауы;
2) проспектісіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізілетін об-

лигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні, осы шығарылымның 
облигацияларына берілген халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды);

3) облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысын өткізу күні, уақыты 
мен орны;

4) ұстаушылары облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысына 
қатысатын облигациялардың саны;

5) облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының кворумы;
6) осы шығарылым облигацияларының 10 (оннан) астам пайызына ие 

облигациялар ұстаушылардың саны;
7) облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тəртібі;
8) облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тəртібіндегі 

мəселелер бойынша облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысында 
дауыс беру тəртібі;

9) облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының төрағасы мен 
хатшысының тегі, аты, əкесінің аты (олар бар болса);

10) облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тəртібіндегі 
əрбір мəселе бойынша дауыс беру нəтижелері;

11) облигациялар ұстаушылардың жалпы жиналысының күн тəртібіндегі 
əрбір мəселе бойынша қабылданған шешім.

8. Хаттама немесе одан үзінді-көшірме нысанында жасалған, облигаци-
ялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектiсіне) 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды тіркеу үшін көшірмесі уəкілетті 
органға ұсынылатын эмитент органының облигациялар шығарылымы 
проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектiсіне) өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар енгізу туралы шешімінде мынадай мəліметтер 
қамтылады:

1) эмитенттің атқарушы органының атауы мен орналасқан жері;
2) отырыс өткізілетін күні, уақыты мен орны (отырыс қатысып дауыс 

беру жолымен өткізілген жағдайда) немесе отырыс күні (сырттай дауыс 
берілетін жағдайда);

3) отырысқа қатысқан тұлғалар туралы мəліметтер (сырттай дауыс беру 
жолымен шешім қабылдаған);

4) отырыс кворумы;
5) отырыстың күн тəртібіндегі облигациялар шығарылымы проспектісіне 

(облигациялық бағдарлама проспектiсіне) өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар енгізуге қатысты мəселелер;

6) отырыстың күн тəртібіндегі облигациялар шығарылымы проспектісіне 
(облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар енгізуге қатысты əрбір мəселе бойынша дауыс беру 
нəтижелері;

7) облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама 
проспектісіне) өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар енгізуге қатысты 
мəселе бойынша қабылданған шешім;

8) отырыстың төрағасы мен хатшысының тегі, аты, əкесінің аты (олар 
бар болса).

9. Эмитент органының шешімінен (хаттамасынан) үзінді-көшірмеге 
отырыстың хатшысы қол қояды.

10. Бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп жəне соңғы 
парағының артқы жағына тігілген түйіннің үстіне жапсырылған, тігілген 
парақ саны көрсетілген жапсырмаға ішінара эмитенттің атқарушы ор-
ганы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті тұлғаның (растайтын құжаттың 
көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталып ұсынылады. 

11. Құжаттардың көшірмелері көшірмесінің дұрыстығы көрсетіле оты-
рып, эмитенттің атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын 
жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті 
тұлғаның (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен рас-
талады.

12. Еншілес ұйымы (ұйымдары) бар эмитенттің ағымдағы жылдың 
1 қаңтарынан 1 сəуірінедейінгі аралығындағы кезеңде облигациялар 
шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) мемлекеттiк тiркеуге 
құжаттар беру алдында соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша 
шоғырландырылған қаржылық есептілігі болмаған жағдайда, эмитент 
уəкілетті органға көрсетілген күнгі жағдай бойынша жеке қаржылық 
есептілікті ұсынады.

Эмитент ұсынатын жылдық қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстан, 
пайда мен зиян туралы есептен, ақша қозғалысы туралы есептен, меншікті 
капиталдағы өзгерістер туралы есептен жəне түсіндірме жазбадан тұрады.

Эмитент ұсынатын аралық қаржылық есептілік бухгалтерлік баланстан, 
пайда мен зиян туралы есептен тұрады.

13. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент немесе 
халықаралық қаржы ұйымы уəкілетті органға облигациялар шығарылымын 
(облигациялық бағдарламаны) мемлекеттiк тiркеу үшін ұсынатын қаржылық 
есептілікті ағылшын тілінде ұсынуға рұқсат етіледі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы №248 қаулысына 3-қосымша

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жоюға 
арналған құжаттардың тізбесі жəне оларға қойылатын талаптар
1. Осы Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының күшін жоюға 

арналған құжаттардың тізбесі жəне оларға қойылатын талаптар (бұдан əрі – 
Тізбе) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік емес об-
лигациялар (бұдан əрі – облигациялар) шығарылымының күшін жоюға 
арналған құжаттардың тізбесін жəне көрсетілген құжаттарға қойылатын 
талаптарды айқындайды.

2. Эмитент облигациялар шығарылымының күшін жою үшін қаржы 
нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, бақылау жəне 
қадағалау жөніндегі уəкілетті органға (бұдан əрі – уəкілетті орган) қағаз 
тасымалдағышта мынадай құжаттарды ұсынады:

1) облигациялардың күшін жою негізін көрсете отырып, эмитенттің 
атқарушы органының басшысы (атқарушы органның функцияларын 
жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) не қол қоюға уəкілетті тұлға (рас-
тайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қол қойған облигациялар 
шығарылымының күшін жою туралы өтініш;

2) облигациялар шығарылымының күшін жою туралы шешім қабылдаған 
эмитенттің органы шешімінің көшірмесі;

3) облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарлама шегінде 
облигациялар шығарылымын), облигациялар шығарылымы проспектісін 
(облигациялық бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымы 
проспектісін), облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық 
бағдарлама шегінде облигациялар шығарылымы проспектісіне) 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды мемлекеттік тіркеу туралы 
куəліктің түпнұсқалары (оларды қағаз тасымалдағышта алған жағдайда);

4) эмитенттің органы облигациялар шығарылымының күшін жою ту-
ралы шешім қабылдаған күні орталық депозитарийдің облигациялар 
ұстаушылардың жоқ екені туралы хабарламасы (егер осы шығарылымның 
бір де бір облигациясы орналастырылмаған немесе осы шығарылымның 
барлық облигацияларын эмитент бағалы қағаздардың қайталама 
нарығында сатып алған жағдайда);

5) сот бекіткен эмитентті қайта құрылымдау жоспарының көшірмелері 
(қаржы ұйымдарының, сондай-ақ бас ұйым ретінде банк конгломераты-
на кіретін жəне қаржы ұйымы болып табылмайтын ұйымдардың қайта 
құрылымдау рəсімдері жүзеге асырылған жағдайда);

6) эмитентті мəжбүрлеп тарату туралы сот шешімінің жəне сот бекіткен 
тарату балансының көшірмелері (эмитент мəжбүрлеп таратылған 
жағдайда).

3. Эмитент уəкілетті орган берген құжаттардың түпнұсқаларын жоғалтып 
алған жағдайда, эмитенттің жоғалған құжаттардың жарамсыздығы туралы 
ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау жəне бұл туралы 
ақпаратты уəкілетті органға ұсыну талабымен Тізбенің 2-тармағының 3) 
тармақшасына сəйкес талап етілетін осы құжаттарды ұсынбайды.

4. Бірнеше парақтан тұратын құжаттар нөмірленіп, тігіліп жəне соңғы 
парағының артқы жағына тігілген түйіннің үстіне жапсырылған, тігілген 
парақ саны көрсетілген жапсырмаға ішінара эмитенттің атқарушы ор-
ганы (атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті тұлғаның (растайтын құжаттың 
көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталып ұсынылады. 

5. Құжаттардың көшірмелері көшірмесінің дұрыстығы көрсетіле отырып, 
эмитенттің атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын жеке-да-
ра жүзеге асыратын тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті тұлғаның 
(растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен расталады. 

6. Эмитент облигациялар шығарылымының күшін жою кезінде 
уəкілетті орган берген облигациялар шығарылымының күшін жою туралы 
куəліктің түпнұсқасын жоғалтып алған жағдайда, эмитент облигациялар 
шығарылымының күшін жою туралы куəліктің телнұсқасын алу қажеттілігі 
болғанда уəкілетті органға облигациялар шығарылымының күшін жою ту-
ралы куəліктің түпнұсқасын беру үшін өтініш береді.

Эмитент жоғалған құжаттың жарамсыздығы туралы хабарламаны 
жариялаған бұқаралық ақпарат құралының атауы жəне күні жөніндегі 
мəліметтерді көрсете отырып, еркін нысанда жасалған өтінішті берген 
кезде уəкілетті орган эмитентке облигациялар шығарылымының күшін 
жою туралы куəліктің телнұсқасын береді.

Уəкілетті орган өтініш алған күннен кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде 
эмитентке облигациялар шығарылымының күшін жою туралы куəліктің 
телнұсқасын береді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы №248 қаулысына 4-қосымша 

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісін 
(облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес обли-
гациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама 

проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды, 
мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 

хабарламаны жасау жəне ресімдеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісін 

(облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес облигация-
лар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) 
өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды, мемлекеттік емес облигаци-
яларды өтеу қорытындылары туралы хабарламаны жасау жəне ресімдеу 
қағидалары (бұдан əрі − Қағидалар) «Бағалы қағаздар рыногы туралы» 
2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі 
– Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) сəйкес əзірленді жəне мемлекеттік 
емес облигациялар (бұдан əрі − облигациялар) шығарылымы проспектісін 
(облигациялық бағдарлама проспектісін), облигациялар шығарылымы 
проспектісіне (облигациялық бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне 
(немесе) толықтыруларды, облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 
хабарламаны жасау жəне ресімдеу тəртібін айқындайды.

2. Облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама 
проспектісі) Қағидаларға 1-қосымшаға сəйкес облигациялар шығарылымы 
проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) құрылымына 
сəйкес жасалады жəне ресімделеді.

Облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы 
проспектісі Қағидаларға 2-қосымшаға сəйкес облигациялық бағдарлама 
шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісінің құрылымына сəйкес 
жасалады жəне ресімделеді.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигация-
лар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама проспектісі) 
Қағидаларға 3-қосымшаға сəйкес Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитенттің облигациялар шығарылымы проспектісінің 
(облигациялық бағдарлама проспектісінің) құрылымына сəйкес жасала-
ды жəне ресімделеді.

Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымы 
проспектісі Қағидаларға 4-қосымшаға сəйкес айналыс мерзімі 12 (он екі) 
айдан аспайтын облигациялар шығарылымы проспектісінің құрылымына 
сəйкес жасалады жəне ресімделеді.

Халықаралық қаржы ұйымының облигациялар шығарылымы проспектісі 
(облигациялық бағдарлама проспектісі, облигациялық бағдарлама 
шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісі) халықаралық 
қаржы ұйымының ішкі құжаттарына сəйкес халықаралық қаржы 
ұйымының облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық 
бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облига-
циялар шығарылымы проспектісінің құрылымына сəйкес жасалады жəне 
ресімделеді.

3. Қаржылық есептілікке сəйкес көрсетілетін эмитенттің қаржылық 
жай-күйі туралы ақпаратты қоспағанда, облигациялар шығарылымы 
проспектiсiндегі (облигациялық бағдарлама проспектiсiндегі, облигациялық 
бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектiсiндегі) 
мəліметтер қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын мемлекеттiк реттеу, 
бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органға (бұдан əрі – уəкілетті 
орган) құжаттарды тапсыру күнінің алдындағы айдың соңғы жұмыс күніне 
келтіріледі. 

4. Эмитенттің облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды уəкілетті органға 
ұсынуына дейінгі кемінде 1 (бір) аяқталған қаржы жылы бұрын жүзеге 
асырылған қайта құру жолымен эмитент қайта ұйымдастырылған жағдайда, 
облигациялар шығарылымы проспектiсiнде (облигациялық бағдарлама 
проспектiсiнде, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы проспектiсiнде) эмитент құқықтық мирасқоры болып табы-
латын заңды тұлғаның қаржылық есептілігін қоса бере отырып, қайта құру 
нəтижесінде жаңадан пайда болған заңды тұлғаны тіркеу күнінің алдындағы 
аяқталған 2 (екі) қаржы жылының мəліметтері қамтылады.

5. Оригинатордың соңғы жыл үшін аудиторлық есебі жəне оригинатор 
мен арнайы қаржы компаниясы арасында жасалған секьюритилендіру 
мəмілесі бойынша талап ету құқығын беру шарты облигациялар 
шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама проспектісінің) 
ажырамас бөлігі болып табылады.

6. Облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық 
бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигаци-
ялар шығарылымы проспектісінің) титул парағында мыналар қамтылады:

1) құжаттың атауы: «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы 
проспектісі» немесе «Облигациялық бағдарламаның проспектісі» немесе 
«Облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар 
шығарылымы проспектісі»;

2) эмитенттің толық жəне қысқартылған атауы;
3) мынадай жазба:
«Уəкілетті органның мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын 

(облигациялық бағдарламаны, облигациялық бағдарлама шегіндегі 
мемлекеттік емес облигациялар шығарылымын) мемлекеттік тіркеуі 
инвесторларға проспектіде сипатталған мемлекеттік емес облигациялар-
ды иеленуге қатысты қандай да бір ұсыныстарды беруді білдірмейді жəне 
осы құжаттағы ақпараттың дəйектілігін растамайды.

Эмитенттің лауазымды тұлғалары онда берілген бүкіл ақпарат дəйекті 
жəне эмитент пен оның орналастырылатын мемлекеттік емес облигаци-
яларына қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылаты-
нын растайды.

Мемлекеттік емес облигациялар айналыста болған кезеңде эми-
тент Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнамасының талаптарына сəйкес қаржылық есептілік депозитарийінің 
интернет-ресурсында бағалы қағаздар нарығында ақпаратты жариялау-
ды қамтамасыз етеді.».

7. Эмитент уəкілетті органға ұсынатын қағаз тасымалдағыштағы об-
лигациялар шығарылымы проспектiсiне (облигациялық бағдарлама 
проспектiсiне, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы проспектiсiне) эмитенттің атқарушы органының (атқарушы 
органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) басшы-
сы не қол қоюға уəкілетті тұлға (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына 
отырып) қол қояды.

8. Облигациялар шығарылымы проспектісі  (облигациялық 
бағдарлама проспектісі, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигаци-
ялар шығарылымы проспектісі) қағаз тасымалдағышта қазақ жəне орыс 
тiлдерiнде 2 (екі) данада жəне электрондық түрде *pdf форматында қазақ 
жəне орыс тiлдерiнде 1 (бір) данада жасалады. 

Айналыс мерзімі 12 (он екі) айдан аспайтын облигациялар шығарылымы 
проспектісі қағаз тасымалдағышта қазақ жəне орыс тiлдерiнде 1 (бір) да-
нада ұсынылады.

Облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама 
проспектісі, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы проспектісі) қағаз тасымалдағышта (қазақ жəне орыс 
тiлдерiнде) нөмірленіп, тігіліп жəне соңғы парағының артқы жағына тігілген 
түйіннің үстіне жапсырылған, тігілген парақ саны көрсетілген жапсырмаға 
ішінара эмитенттің атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын 
жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті 
тұлғаның (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен рас-
талып ұсынылады. 

Облигациялар шығарылымы проспект іс і  (облигациялық 
бағдарлама проспектісі, облигациялық бағдарлама шегіндегі обли-
гациялар шығарылымы проспектісі) номиналы шетел валютасында 
көрсетілгеноблигациялар шығарылған жағдайда қағаз тасымалдағышта 
қазақ, орыс жəне ағылшын тiлдерiнде 2 (екі) данада жəне электрондық 
көшірме түрінде *pdf форматында қазақ, орыс жəне ағылшын тiлдерiнде 
1 (бір) данада жасалады. 

Облигациялар шығарылымы проспектісі (облигациялық бағдарлама 
проспектісі, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы проспектісі) қағаз тасымалдағышта (қазақ жəне орыс 
тiлдерiнде) нөмірленіп, тігіліп жəне соңғы парағының артқы жағына тігілген 
түйіннің үстіне жапсырылған, тігілген парақ саны көрсетілген жапсырмаға 
ішінара эмитенттің атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын 
жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті 
тұлғаның (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен рас-
талып ұсынылады.

9. Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісіне 
(облигациялық бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама 
шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісінің) 
өзгерістердің жəне (немесе) толықтырулардың титул парағында мына-
лар қамтылады:

1) құжаттың атауы: «Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы 
проспектісіне өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар» немесе 
«Облигациялық бағдарламаның проспектісіне өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар» немесе «Облигациялық бағдарлама шегіндегі мемлекеттік 
емес облигациялар шығарылымы проспектісіне өзгерістер жəне (немесе) 
толықтырулар»;

2) эмитенттің толық жəне қысқартылған атауы;
3) мынадай жазба:
«Эмитенттің лауазымды тұлғалары мемлекеттік емес облигациялар 

шығарылымы (облигациялық бағдарламаның, облигациялық бағдарлама 
шегіндегі мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы) проспектісіне 
осы өзгерістерде жəне (немесе) толықтыруларда берілген бүкіл ақпарат 
дəйекті жəне эмитент пен оның орналастырылатын облигациялары-
на қатысты инвесторларды жаңылыстырмайтын болып табылатынын 
растайды.».

10. Облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық 
бағдарламаның проспектісіне, облигациялық бағдарлама шегіндегі об-
лигациялар шығарылымы проспектісіне) өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілген кезде облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық 
бағдарлама проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облига-
циялар шығарылымы проспектісінің) тиісті тармақтары жаңа редакцияда 
жазылады.

11. Эмитент уəкілетті органға ұсынатын қағаз тасымалдағыштағы 
облигациялар шығарылымы проспектiсiне (облигациялық бағдарлама 
проспектiсiне, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы проспектiсiне) өзгерістерге жəне (немесе) толықтыруларға 
эмитенттің атқарушы органының (атқарушы органның функцияларын же-
ке-дара жүзеге асыратын тұлғаның) басшысы не қол қоюға уəкілетті тұлға 
(растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қол қояды.

12. Облигациялар шығарылымы проспектiсiне (облигациялық 
бағдарлама проспектiсiне, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигаци-
ялар шығарылымы проспектiсiне) өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар 
қағаз тасымалдағышта қазақ жəне орыс тiлдерiнде 2 (екі) данада жаса-
лады. Өзгерістер жəне (немесе) толықтырулар ескеріле отырып қазақ 
жəне орыс тiлдерiнде жасалған облигациялар шығарылымы проспектісі 
(облигациялық бағдарлама проспектісі, облигациялық бағдарлама 
шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектісі) электрондық көшірме 
түрінде *pdf форматында ұсынылады.

Қағаз тасымалдағыштағы облигациялар шығарылымы проспектiсiне 
(облигациялық бағдарлама проспектiсiне, облигациялық бағдарлама 
шегіндегі облигациялар шығарылымы проспектiсiне) өзгерістер жəне 
(немесе) толықтырулар (қазақ жəне орыс тiлдерiнде) нөмірленіп, 
тігіліп жəне соңғы парағының артқы жағына тігілген түйіннің үстіне 
жапсырылған, тігілген парақ саны көрсетілген жапсырмаға ішінара 
эмитенттің атқарушы органы (атқарушы органның функцияларын же-
ке-дара жүзеге асыратын тұлға) басшысының не қол қоюға уəкілетті 
тұлғаның (растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қолымен 
расталып ұсынылады.

13. Облигацияларды өтеу қорытындылары туралы хабарлама еркін 
нысанда жасалады, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 32-бабының 
2-тармағында көрсетілген ақпаратты қамтиды, оған эмитенттің (төлем 
агентінің) атқарушы органының басшысы (атқарушы органның функци-
яларын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға) не қол қоюға уəкілетті тұлға 
(растайтын құжаттың көшірмесін ұсына отырып) қол қояды жəне уəкілетті 
органға бір данада қағаз тасымалдағышта ұсынылады.

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісін 
(облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес

 облигациялар шығарылымының проспектісіне (облигациялық 
бағдарлама проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) 

толықтыруларды, мемлекеттік емес облигацияларды өтеу 
қорытындылары туралы хабарламаны жасау жəне ресімдеу 

қағидаларына 1-қосымша

Облигациялар шығарылымы проспектісінің
(облигациялық бағдарлама проспектісінің) құрылымы 

1-тарау. Эмитенттің атауы жəне оның орналасқан жері туралы 
ақпарат 

1. Құрылтай құжаттарына сəйкес эмитент туралы ақпарат:
1) эмитентті бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;
2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (қайта тіркеу жүзеге асырылған 

жағдайда);
3) эмитенттің қазақ, орыс жəне ағылшын (бар болса) тілдеріндегі толық 

жəне қысқаша атауы;
4) эмитенттің атауы өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы 

толық жəне қысқаша атаулары, сондай-ақ олардың өзгертілген күндері 
көрсетіледі; 

5) егер эмитент заңды тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру 
нəтижесінде құрылған болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды 
тұлғаларға жəне (немесе) эмитентке қатысты құқық мирасқорлығы туралы 
мəліметтер көрсетіледі;

6) Эмитенттің филиалдары мен өкілдіктері болған жағдайда, заңды 
тұлғалардың филиалдарының (өкілдіктерінің) есепті тіркелуі туралы 
анықтамаға сəйкес олардың атаулары, тіркелген күндері, орналасқан 
жерлері жəне эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта 
мекенжайлары көрсетіледі; 

7) эмитенттің бизнес сəйкестендіру нөмірі;
8) ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) 

халықаралық стандартына сəйкес Legal Entity Identifi er коды (бар болса).
2. Егер эмитенттің нақты мекенжайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы анықтамада көрсетілген эмитенттің орналасқан 
жерінен ерекшеленген жағдайда, байланыс телефондарының, факстың 
нөмірлерін жəне электрондық пошта мекенжайын, сондай-ақ нақты мекен-
жайын көрсете отырып, эмитенттің орналасқан жері.

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу жəне 
олар бойынша кіріс алу тəсілдері туралы мəліметтер 

3. Облигациялар шығарылымы туралы мəліметтер:
1) облигациялардың түрі;
2) бір облигацияның номиналдық құны (егер бір облигацияның 

номиналдық құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның 
номиналдық құнын есептеу тəртібі қосымша көрсетіледі);

3) облигациялардың саны;
4) облигациялар шығарылымның жалпы көлемі; 
5) номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш жəне 

(немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.
4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тəсілі.
5. Облигациялар бойынша кіріс алу:
1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар 

бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда об-
лигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тəртібі қосымша 
көрсетіледі);

2) сыйақыны төлеу кезеңділігі жəне (немесе) облигациялар бойынша 
сыйақы төлеу күні;

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;
4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тəртібі мен талаптары, обли-

гациялар бойынша сыйақы алу тəсілі;
5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт 

кезеңі.
6. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде 

жобалық қаржыландыру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:
1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына 

кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары жəне бол-
жанатын мерзімдері;

2) облигациялар ұстаушыларға негізгі шарт бойынша жасалған мүліктің 
меншік иегерінің ауысуы туралы, кредиторлар өкілдерінің арнайы қаржы 
компаниясының органдарына енгізілуі жəне олардың өкілеттіктері туралы 
ақпаратты ұсыну тəртібі;

3) арнайы қаржы компаниясының жобалық қаржыландыру жəне 
активтерді инвестициялық басқару мəмілесіне қызмет көрсетуге байланы-
сты, бөлінген активтер есебінен жүзеге асырылатын шығыстарының тізбесі.

7. Арнайы қаржы компаниясының облигациялары шығарылған кезде 
секьюритилендіру кезінде мыналар қосымша көрсетіледі:

1) оригинатордың, кастодиан-банктің, инвестициялық портфельді 
басқарушының, арнайы қаржы компаниясының жəне басқаға берілген 
талап ету құқықтары бойынша төлемдерді жинайтын тұлғаның атауы мен 
орналасқан жері;

2) секьюритилендіру мəмілесіндегі оригинатордың қызметінің мəні, 
құқықтары мен міндеттері;

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына 
кіретін талап ету құқықтары бойынша ақша түсімінің талаптары, тəртібі мен 
мерзімдері жəне олардың орындалуына бақылау жасау тəртібі;

4) бөлінген активтер бойынша уақытша бос түсімдерді инвестиция-
лау тəртібі;

5) секьюритилендіру мəмілесі бойынша қызметке ақы төлеуге бай-
ланысты шығыстар жəне оларға сəйкес арнайы қаржы компаниясы осы 
шығыстарды бөлінген активтерден шегеруге құқылы талаптар;

6) оригинатордың жəне секьюритилендіру мəмілесіне қатысатын 
тұлғалардың секьюритилендіруді қолдану тəжірибесінің болуы туралы 
мəліметтер;

7) секьюритилендіру мəмілесін қамтамасыз ететін бөлінген активтер 
өсімінің мөлшері, құрамы мен болжамдық талдауы;

8) талап ету құқықтары біртектілігінің критерийлері;
9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған əр түрлі 

шығарылымдар облигацияларын өтеу кезектілігі.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, 
айналысы, өтеу шарттары мен тəртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар 

рыногы туралы заңның 15 жəне 18-4-баптарында белгіленбеген 
облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

8. Облигацияларды орналастыру шарттары жəне тəртібі:
1) облигацияларды орналастырудың басталған күні;
2) облигацияларды орналастырудың аяқталған күні;
3) онда облигацияларды орналастыру жоспарланған рынок (бағалы 

қағаздардың ұйымдастырылған жəне (немесе) ұйымдастырылмаған 
нарығы).

9. Облигацияларды айналысқа жіберу шарттары жəне тəртібі:
1) облигацияларды айналысқа жіберудің басталған күні;
2) облигацияларды айналысқа жіберудің аяқталған күні;
3) айналысқа жіберу мерзімі;
4) онда облигацияларды айналысқа жіберу жоспарланған рынок (бағалы 

қағаздардың ұйымдастырылған жəне (немесе) ұйымдастырылмаған 
нарығы).

10. Облигацияларды өтеу шарттары жəне тəртібі:
1) облигацияларды өтеу күні;
2) облигацияларды өтеу тəсілі;
3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны жəне номиналды құнын 

төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сəйкес өзге мүліктік 
құқықтармен жүргізілетін болса, ондай құқықтардың, оларды сақтау 
тəсілдерінің, бағалау тəртібінің сипаттамасы жəне көрсетілген құқықтарды 
жүзеге асыруға құзыретті тұлғалар, сондай-ақ осы құқықтарға өтуді іске 
асыру тəртібі келтіріледі. 

11. Бағалы қағаздар рыногы туралызаңның 15 жəне 18-4-баптарын-
да белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары 
болған жағдайда: 

1) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру тəртібі, шарттары;
2) облигацияларды сатып алу құқықтарын іске асыру мерзімі көрсетіледі. 

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса 
12. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңда көзделмеген қосымша кове-

нанттар (шектеулер) белгіленген жағдайда:
1) эмитент қабылдайтын жəне бағалы қағаздар рыногы туралы 

көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы; 
2) ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі эмитенттің іс-əрекетінің 

тəртібі;
3) ковенанттар бұзылған кездегі облигация ұстаушылардың іс-əрекетінің 

тəртібі көрсетіледі.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау 
шарттары, мерзімдері мен тəртібі (конвертацияланатын бағалы 

қағаздарды шығару кезінде) 
13. Айырбасталатын облигациялар шығарылған кезде мынадай 

мəліметтер қосымша көрсетіледі:
1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрi, саны жəне 

орналастыру бағасын белгілеу тəртібі, осындай акциялар бойынша 
құқықтар;

2) облигацияларды айырбастау тəртібі мен талаптары (егер 
облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, 
айырбастаудың аяқталу күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың 
шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың 
шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның 
сатып алынған облигациялары одан əрі орналастырылуға жатпайтыны, 
айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі). 

«Қазақстан Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 
Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 31 тамыздағы заңының (бұдан 
əрі – Банктер туралы заң) 61-10-тармағында көзделген негізде жəне 
тəртіппен төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уəкілетті 
органның шешіміне сəйкес облигацияларды акцияларға айырбастау та-
лаптарын көрсетеді. 

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді 
толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын 

облигациялар эмитенті мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік 
туралы мəліметтер (қамтамасыз етілген облигациялар бойынша) 

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық не-
месе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын эмитенттің мүлкі туралы 
мəліметтер:

1) осы мүліктің құнын көрсете отырып шығарылған облигациялар бой-
ынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық 
көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл затын өндіріп алу тəртібі.
15. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, кепілдік 

мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген банктің деректері 
(егер облигациялар банктің кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концес-
сия шартының жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің 
кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны 
пайдаланудың нысаналы мақсаты 

17. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны пайдаланудың 
нысаналы мақсаты:

1) эмитент облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны 
пайдаланудың нақты мақсаттары;

2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар 
ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына 
сəйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.

18. Эмитент бұрын шығарған, айналыста болу мерзімі аяқталған облига-
циялар бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды 
шығару кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу 

(Жалғасы. Басы 16-бетте) 

(Жалғасы 18-бетте) 
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күні жəне нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару 
көлемі, облигациялар бойынша жинақталған жəне төленбеген сыйақы со-
масы қосымша көрсетіледі.

8-тарау. Эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам са-
тып алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық 

капиталға қатысу үлестерiнiң) он жəне одан көп пайызын 
иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері 

(қатысушылары) туралы мəліметтер
19. Эмитенттің орналастырылған акцияларының (жарғылық капиталына 

қатысу үлестерінің) акционерлік қоғам сатып алғандарды қоспағанда) он 
немесе одан астам пайызына ие құрылтайшылар немесе ірі акционерлер 
(қатысушылар) туралы мəліметтер:

1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты, 
əкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін); 

2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, 
орналасқан жері (заңды тұлға үшін); 

3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс 
беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу 
үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық 
капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы; 

4) эмитенттің құрылтайшысы немесе ірі акционері (қатысушысы) дау-
ыс беруші акциялардың немесе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу 
үлестерінің он жəне одан астам пайызына ие бола бастаған күні. 

9-тарау. Эмитенттің басқару органы жəне атқару органы туралы 
мəліметтер

20. Эмитенттің басқару органы туралы мəліметтер: 
1) эмитенттің директорлар кеңесінің немесе бақылау кеңесінің 

төрағасының жəне мүшелерінің (директорлар кеңесіндегі тəуелсіз ди-
ректорды (директорларды) көрсете отырып) тегі, аты, əкесінің аты (ол 
бар болса);

2) эмитенттің директорлар кеңесі немесе бақылау кеңесі мүшелерінің 
хронологиялық тəртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы жəне қазіргі уақыттағы 
еңбек жолы туралы мəліметтер;

3) эмитенттің директорлар кеңесі мүшелерінің əрқайсысына тиесілі 
эмитенттің дауыс беруші акцияларының пайыздық арақатынасы немесе 
эмитенттің бақылау кеңесі мүшелерінің əрқайсысына тиесілі эмитенттің 
жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың не-
месе эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына 
пайыздық арақатынасы;

4) еншілес жəне тəуелді ұйымдарда эмитенттің директорлар кеңесінің 
немесе бақылау кеңесінің мүшелеріне тиесілі акциялардың (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерінің) осы ұйымдардың орналастырылған 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына 
пайыздық арақатынасы.

21. Эмитенттің алқалы органы немесе атқарушы органның функцияла-
рын жеке-дара жүзеге асыратын тұлға:

1) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) немесе алқалы атқарушы 
орган басшысының жəне мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты (бар болса);

2) атқарушы органның функцияларын жеке-дара жүзеге асыратын 
тұлғаның немесе алқалы атқарушы орган мүшелерінің хронологиялық 
тəртіппен соңғы 3 (үш) жылдағы жəне қазіргі уақыттағы еңбек жолы ту-
ралы мəліметтер;

3) эмитенттің атқарушы органының функцияларын жеке-дара жүзеге 
асыратын тұлғаға немесе эмитенттің алқалы атқарушы органының əрбір 
мүшесіне тиесілі дауыс беруші акциялардың немесе жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің дауыс беруші акциялардың немесе эмитенттің 
жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық 
арақатынасы.

22. Егер эмитенттің атқарушы органының өкілеттіктері басқа 
коммерциялық ұйымға (басқарушы ұйымға) берілген болса, онда мына-
лар көрсетіледі:

1) басқарушы ұйымның толық жəне қысқаша атауы, оның орналасқан 
жері;

2) басқарушы ұйымның атқарушы органның функцияларын жеке-да-
ра жүзеге асыратын тұлғасының тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) 
не басқарушы ұйымның алқалы атқарушы органы мүшелерінің жəне 
директорлар кеңесі (бақылау кеңесі) мүшелерінің тегі, аты, əкесінің аты 
(ол бар болса);

3) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғалардың сайланған 
күні жəне хронологиялық тəртіппен соңғы 2 (екі) жылдағы еңбек жолы 
туралы мəліметтер;

4) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі 
басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының (жарғылық капиталға 
қатысу үлестерінің) басқарушы ұйымның дауыс беруші акцияларының 
(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) жалпы санына пайыздық 
арақатынасы;

5) осы тармақтың 2) тармақшасында аталған тұлғаларға тиесілі 
жарғылық капиталға қатысу үлестерінің эмитенттің жарғылық капиталына 
қатысу үлестерінің жалпы санына пайыздық арақатынасы.

Осы тармақтың талаптары акционерлік қоғамдарға қолданылмайды.

10-тарау. Эмитент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, 
эмитенттің қаржы-экономикалық жəне шаруашылық қызметінің 

көрсеткіштері
23. Эмитент қызметінің түрлері:
1) қызметтің негізгі түрі;
2) маусымдық сипатқа ие қызмет түрлерін жəне эмитенттің жалпы 

кірісіндегі олардың үлесін көрсете отырып эмитент қызметі түрлерінің 
қысқаша сипаттамасы;

3) эмитенттің бəсекелестерi болып табылатын ұйымдар туралы 
мəлiметтер;

4) эмитент қызметiнiң негiзгi түрлерi бойынша сатулардың (жұмыстардың, 
қызметтердің) кірістілігіне оң жəне теріс ықпал ететін факторлар;

5) эмитенттің лицензиялары (патенттері) жəне олардың қолданылу 
кезеңі, зерттеулер мен əзірлемелерге, оның ішінде эмитент демеушілік 
көрсететін зерттеу əзірлемелеріне кеткен шығындар туралы ақпарат;

6) эмитентке жеткізілетін (көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, 
қызметтердегі) импорттың үлесі жəне эмитент экспортқа сататын 
(көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) сатылатын өнімнің 
(көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;

7) оның қатысуымен өткен сот процестерінің мəнін көрсете отырып, 
эмитент қызметінің тоқтатылу немесе өзгеру, эмитенттің активтерінің жал-
пы көлемінен 10 (он) жəне одан артық пайыз мөлшерінде одан ақшалай 
жəне өзге міндеттемелерді өндіріп алу тəуекелімен байланысты сот 
процестеріне эмитенттің қатысуы туралы мəліметтер;

8) эмитенттің қызметіне ықпал ететін басқа тəуекел факторлары.
24. Эмитент өндіретін немесе тұтынатын тауарлардың (жұмыстардың, 

қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) жəне одан астам пайызын құрайтын 
көлемде оның тауарларын (жұмыстарын, қызметтерін) тұтынушылар мен 
жеткізушілер туралы мəліметтер.

25. Əрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент 
активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) жəне одан астам пайызын құрайтын 
эмитенттің активтері. 

26. Эмитент активтерінің баланстық құнының 10 (он) жəне одан астам 
пайызы мөлшердегі дебиторлық берешек:

1) эмитенттің алдындағы берешегі эмитент активтерінің баланстық 
құнының 10 (он) жəне одан астам пайызын құрайтын эмитент 
дебиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын 
бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен 
көрсетіледі) жəне оларды өтеу мерзімдері.

27. Эмитент міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) жəне одан 
астам пайызын құрайтын эмитенттің кредиторлық берешегі:

1) эмитент кредиторларының атауы;
2) тиісті өтелетін сомалар (жуырдағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын 

бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен 
көрсетіледі) жəне оларды өтеу мерзімдері.

28. Эмитент левереджінің шамасы.
Эмитенттің левередж шамасы соңғы əр аяқталған екі қаржы жылының 

соңғы күніндегі жағдай бойынша, сондай-ақ облигациялар шығарылымын 
немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды 
беру алдындағы соңғы тоқсанның соңындағы жағдай бойынша не облига-
циялар шығарылымын немесе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік 
тіркеуге құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы 
тоқсанның қорытындылары бойынша эмитенттің қаржылық есептілігі 
проспектінің ажырамас бөлігі болса – облигациялар шығарылымын не-
месе облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеуге құжаттарды беру 
алдындағы соңғы тоқсанның алдындағы тоқсанның соңындағы жағдай 
бойынша көрсетіледі.

29. Аудиторлық есеппен расталған оның қаржылық есептілігі негізінде 
есептелген соңғы аяқталған екі қаржы жылында эмитент қызметінен 
алынған ақша қаражатының таза ағыны.

30. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған 
күнге дейін эмитенттің борыштық бағалы қағаздарының барлық тіркелген 
шығарылымдары туралы мəліметтер (өтелген жəне жойылған облигаци-
ялар шығарылымын қоспағанда): 

əрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы саны, 
борыштық бағалы қағаздардың əрбір шығарылымының мемлекеттік 
тіркелу нөмірі жəне мемлекеттік тіркелу күні, əрбір шығарылым бойын-
ша орналастырылған борыштық бағалы қағаздардың саны, сондай-ақ 
борыштық бағалы қағаздарды орналастыру кезінде тартылған ақшаның 
жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың əрбір шығарылымы бой-
ынша есептелген жəне төленген сыйақының сомасы, оларды сатып алу 
күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық бағалы қағаздардың саны;

орындалмаған міндеттемелердің мөлшері жəне олардың орындалу 
мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, эмитенттің 
бағалы қағаздар ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орында-
мау фактілері туралы мəліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны 
төлемеу (төлеуді кешіктіру), акциялар бойынша дивидендтер төлемеу 
(төлеуді кешіктіру), бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген 
сыйақылар сомасы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);

егер қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік 
емес бағалы қағаздарын орналастыру не айналысқа енгізу тоқтатылған 
(жалғастырылған) жағдайда, ондай шешімдер қабылдаған мемлекеттік 
орган, оларды қабылдау негіздемесі мен күні көрсетіледі; 

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың атауларын қоса алғанда, 
эмитенттің бағалы қағаздары айналыста болатын нарықтар;

бұдан бұрын шығарылған, айналыстағы облигациялардың əрбір түрімен 
оларды ұстаушыларға берілетін құқықтар, оның ішінде ұстаушылардың осы 
құқықтарын іске асыру тəртібін көрсете отырып, шектеулер (ковенанттар) 
бұзылған кезде іске асырылған жəне ұстаушылармен жасалған бағалы 
қағаздарды сатып алу-сату шарттарында көзделген құқықтар.

11-тарау. Эмитент жəне оның орналастыратын 
эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мəліметтер

31. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар: 
1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде көзделген 

облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік ба-
ламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың 
номиналды құнының пайызын немесе облигациялар шығарылымы 
проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықты алу құқықтары; 

2) эмитенттің облигацияларды, оның ішінде облигациялар 
шығарылымының проспектісінде көзделген ковенанттарды (шектеулерді) 
бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тəртібі жəне мерзімі көрсетілген са-
тып алу талабының құқықтары; 

3) өзге құқықтар. 
32. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт 

жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мəлімет:
1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялары бойынша дефолт 

жариялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбесі;
2) облигацияларды ұстаушылардың сыйақы төлемі бойынша 

міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған кезде 
құқықтарын қорғау рəсімін, оның ішінде міндеттеме тəртібі жəне қайта 
құрылымдау талаптарын қоса алғанда, облигациялар бойынша дефолт 
туындаған жағдайда эмитент қабылдайтын шаралар; 

3) эмитенттің орындалмаған міндеттемелердің көлемі, орындалмаған 

міндеттемелердің себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз талап-
тарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін болатын іс-əрекеттері, облига-
цияларды ұстаушылардың эмитентке, эмитент облигациялар бойынша 
міндеттемелерді орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда 
эмитенттің міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік 
көтеретін тұлғаларға талап қою өтінішінің тəртібі туралы мəліметтерден 
тұратын дефолт фактісі туралы ақпаратты облигацияларды ұстаушыларға 
жеткізу тəртібі, мерзімі жəне тəсілі; 

4) эмитент облигациялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не-
месе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері бой-
ынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен шарт 
жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы жəне заңды тұлғаның 
(ондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі. 

33. Эмитенттің облигацияларды өтеу сəтіне дейінгі əрбір сыйақы төлеу 
кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу жəне негізгі борыш сомасын өтеу 
үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің жəне ағындарының болжамы. 

34. Эмитенттің орналастырылатын облигацияларды сатып алуына 
байланысты тəуекелдер: 

1) салалық тəуекелдер – эмитенттің саласындағы оның қызметіне 
бағалы қағаздар бойынша нашарлауы мүмкін жағдайының əсері жəне 
міндеттемелерін орындауы сипатталады. Эмитенттің пікірі бойынша, са-
лада болуы мүмкін аса маңызды (ішкі жəне сыртқы нарықта бөлек жеке) 
өзгерістер, сондай-ақ эмитенттің бұл жағдайда болжалды əрекеттері 
келтіріледі. 

Эмитенттің өз қызметінде қолданатын шикізатқа, қызметтерге бағаның 
өзгеру (ішкі жəне сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты 
тəуекелдер жəне олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша 
міндеттемелерін орындауына əсері бөлек сипатталады. 

Эмитенттің өніміне жəне (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру 
(ішкі жəне сыртқы нарықта бөлек жеке) ықтималдығына байланысты 
тəуекелдер жəне олардың эмитент қызметі мен бағалы қағаздар бойынша 
міндеттемелерін орындауына əсері бөлек сипатталады; 

2) қаржы тəуекелдері – эмитенттің қаржылық жағдайының пайыздық 
мөлшерлемелердің қолайсыз өзгеруіне, шетел валюталарының айырбас 
бағамына, сондай-ақ бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының 
нарықтық бағасына байланысты тəуекелдерге ұшырауын сипаттайды.

Эмитенттің қаржылық активтердің жəне эмитенттің қаржылық 
міндеттемелерінің теңгерімсіздігінен туындайтын міндеттемелерін толық 
көлемде орындалуын қамтамасыз ете алмауы (соның ішінде эмитенттің 
бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржылық міндеттемелерін 
уақтылы орындамауы салдарынан) жəне (немесе) эмитенттің қаржы 
міндеттемелерін дереу жəне бір реттік орындауына болжанбаған 
қажеттіліктің туындауы салдарынан болған эмитенттің шығындарымен 
байланысты тəуекелдер бөлек сипатталады.

Эмитенттің қаржылық есептілігі көрсеткіштерінің қайсысы қаржылық 
тəуекелдердің ықпалы, олардың пайда болуы ықтималдығы жəне 
есептіліктегі өзгерістердің сипаты нəтижесінде өзгеріске аса шалдыққыш 
екені көрсетіледі; 

3) құқықтық тəуекел – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитенттің мыналардың: 

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік 
заңнамасының өзгеруі;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің негізгі қызметіне 
қойылатын лицензиялау талаптары;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын жəне жасалған 
шарттардың талаптарын сақтамауы;

қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес 
заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде 
сот органдарындағы даулы мəселелерді қарастыру кезінде) салдарынан 
шығынға ұшырау тəуекелін сипаттайды;

4) іскерлік беделінен айырылу тəуекелі (беделдік тəуекел) – эмитенттің 
қаржылық тұрақтылығы, қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) 
сапасы немесе жалпы қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу сал-
дарынан эмитент клиентінің (контрагенттері) санының азаюы нəтижесінде 
залал шегу тəуекелінің туындауы мүмкін екені суреттеледі;

5) стратегиялық тəуекел – эмитенттің қызмет жəне даму стратегиясын 
(стратегиялық басқаруын) анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде 
жіберілген қателік (кемшілік) нəтижесінде туындауы мүмкін жəне эмитенттің 
қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді есепке алмағанында не-
месе тиісті түрде есепке алмағанында білінетін, эмитент бəсекелестерінің 
алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар 
бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленгенін, эми-
тент қызметінің стратегиялық мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі 
тиіс қажетті ресурстардың (қаржылық, материалды-техникалық, ада-
ми) жəне ұйымдастыру шараларының жоқтығын немесе толық көлемде 
қамсыздандырылмағанын көрсететін тəуекел;

6) эмитенттің қызметіне байланысты тəуекел – тек эмитентке тəн неме-
се қоғамның жүргізетін негізгі қаржы-шаруашылық қызметіне байланысты 
тəуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған байланысты тəуекелдер:

эмитенттің белгілі бір қызмет түрін жүргізуге немесе айналыста болуы 
шектелген объектілерді (соның ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға 
лицензияның қолданыс мерзімін ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы;

эмитенттің үшінші тұлғалардың, соның ішінде эмитенттің еншілес 
қоғамдарының борыштары бойынша мүмкін жауапкершіліктері; 

айналымына эмитент өнімін (жұмысын, қызметін) сатудан түскен 
жалпы түсімінен кем дегенде 10 пайызы келетін тұтынушыдан айырылу 
ықтималдығы;

7) елдік тəуекел – экономикалық, саяси, əлеуметтік өзгерістерге 
байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке 
тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ 
ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің 
заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салда-
рынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) эмитенттің 
шығынға ұшырау қаупін сипаттайды;

8) операциялық тəуекел – эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі 
процестерді жүзеге асырудағы кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық 
жүйелер мен технологиялардың дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы 
оқиғалар салдарынан болатын шығыстар (шығындар) тəуекелін сипат-
тайды.

35. Эмитент қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржы топтары, холдинг-
тер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат:

1) эмитент қатысатын өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар, хол-
дингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер, эмитенттің 
бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары жəне қатысу мерзімі атап 
көрсетіледі;

2) эмитенттің қаржы-шаруашылық қызметінің нəтижесі өнеркəсіптік, 
банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, 
консорциумдер өзге мүшелерінен аса тəуелді болса, бұл жағдай атап 
көрсетіледі жəне мұндай тəуелділіктің сипаты толық баяндалады.

36. Эмитенттің еншілес жəне (немесе) тəуелді заңды тұлғалары болған 
жағдайда, осындай əр заңды тұлға бойынша мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) толық жəне қысқартылған атауы, бизнес сəйкестендіру нөмірі (егер 
бар болса), орналасқан жері;

2) заңды тұлғаны эмитентке қатысты еншілес жəне (немесе) тəуелді 
деп тану негіздері;

3) егер еншілес жəне (немесе) тəуелді заңды тұлға акционерлік 
қоғам болған жағдайда, эмитенттің еншілес жəне (немесе) тəуелді 
заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің көлемі - сондай 
акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі.

37. Эмитент жарғылық капиталының он жəне одан көп пайызына иелік 
ететін ұйымдар туралы мəліметтер (осы қосымшаның 35-тармағында 
көрсетілген заңды тұлғаларды қоспағанда), əрбір сондай ұйымды көрсете 
отырып:

толық жəне қысқартылған атауы, бизнес сəйкестендіру нөмірі (егер бар 
болса), орналасқан жері;

эмитенттің жарғылық капиталындағы үлесі, ал сондай ұйым акционерлік 
қоғам болған жағдайда - сондай акционерлік қоғамның эмитентке тиесілі 
дауыс беруші акцияларының үлесі.

38. Эмитенттің кредиттік рейтингтері туралы мəліметтер:
1) эмитентке жəне (немесе) эмитенттің бағалы қағаздарына кредиттік 

рейтинг (рейтингтер) берілген жағдайда эмитентке белгілі əрбір кредиттік 
рейтингтер бойынша соңғы аяқталған үш есепті жыл үшін, ал егер эмитент 
өз қызметін кемінде 3 (үш) жыл жүзеге асырған болса – əрбір аяқталған 
есепті жыл үшін:

кредиттік рейтингті беру объектісі (эмитент, эмитенттің бағалы 
қағаздары);

уəкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы күндегі 
кредиттік рейтингтің мəні;

уəкілетті органға облигациялар шығарылымын (облигациялық 
бағдарламаны) тіркеуге құжаттарды берген күннің алдындағы соңғы 
аяқталған үш есепті 3 (жыл) үшін, ал егер эмитент өз қызметін кемінде 3 
(үш) жыл жүзеге асырған болса, кредиттік рейтингтің мəнін жəне кредиттік 
рейтингтің мəні берілген (өзгерген) күнін көрсете отырып, уəкілетті органға 
облигациялар шығарылымын (облигациялық бағдарламаны) тіркеуге 
құжаттарды берген күннің алдындағы əрбір аяқталған есепті жыл үшін 
кредиттік рейтинг мəндерінің өзгеру тарихы;

кредиттік рейтинг берген ұйымның толық жəне қысқартылған атауы, 
орналасқан жері;

эмитент өзінің қалауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы 
өзге де мəліметтер көрсетіледі;

2) эмитенттің бағалы қағаздары кредиттік рейтинг берілген объект 
болған жағдайда халықаралық сəйкестендіру нөмірі (код ISIN) жəне ол 
берілген күн, сондай-ақ кредиттік рейтинг берген рейтингтік агенттіктің 
атауы қосымша көрсетіледі.

39. Эмитенттің облигацияларын ұстаушылардың өкілі туралы 
мəліметтер (қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық немесе ипотекалық 
облигациялар шығарылған жағдайда):

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық жəне қысқартылған 
атауы;

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс 
телефондары;

3) эмитенттің облигациялар ұстаушылардың өкілімен жасасқан шарттың 
күні мен нөмірі.

40. Эмитенттің төлем агенті туралы мəліметтер (бар болса):
1) төлем агентінің толық атауы;
2) төлем агентінің жəне оның бағалы қағаздар бойынша кірістерді 

(облигациялардың номиналды құнын) төлейтін барлық филиалдарының 
орналасқан жері, байланыс телефондарының нөмірлері, деректері;

3) эмитенттің төлем агентімен жасасқан шарттың күні мен нөмірі.
41. Эмитенттің консультанттары туралы мəліметтер (Бағалы қағаздар 

туралы заңға сəйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының 
ресми тізіміне енгізу жəне олардың тізімде болуы мəселелері бойын-
ша консультациялық қызметтер көрсету бойынша шарт жасасу міндеті 
белгіленген жағдайда):

1) эмитенттің акцияларын қор биржасының ресми тізіміне енгізу жəне 
олардың тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық қызметтер 
көрсететін тұлғаның толық жəне қысқартылған атауы;

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу 
жəне олардың тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық 
қызметтер көрсететін тұлғаның орналасқан жері,  байланыс 
телефондарының нөмірлері; 

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне енгізу 
жəне олардың тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық 
қызметтер көрсететін тұлғамен эмитенттің жасасқан шартының күні мен 
нөмірі.

Егер, эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мəліметтерді жария ету 
эмитенттің бағалы қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін 
маңызды болса, эмитенттің басқа консультанттары туралы мəліметтер 
көрсетіледі.

42. Эмитенттің аудиторлық ұйымы туралы мəліметтер:
1) тиісті аккредиттелген кəсіби аудиторлық ұйымдарға тиістілігін көрсете 

отырып, эмитенттің соңғы аяқталған 2 (екі) қаржы жылы үшін қаржылық 
есептілігінің аудитін жүзеге асырған (жүзеге асыратын) аудиторлық 
ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, əкесінің аты (ол 
бар болса);

2) телефон жəне факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы (бар 
болса).

43. Осы қосымшаның 19, 20, 21 жəне 22-тармақтарында көрсетілмеген, 
бірақ «Жауапкершілігі шектеулі жəне қосымша жауапкершілігі бар 

серіктестіктер туралы» 1998 жылғы 22 сəуірдегі жəне «Акционерлік 
қоғамдар туралы» 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының 
Заңдарына сəйкес эмитенттің үлестес тұлғалары болып табылатын 
эмитенттің үлестес тұлғалары: 

1) жеке тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының тегі, аты, əкесінің 
аты (ол бар болса);

2) заңды тұлға үшін – эмитенттің үлестес тұлғасының толық атауы, 
орналасқан жері жəне бірінші басшысының тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса).

Егер осы заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-
құқықтық нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы 
заңды тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он жəне одан да 
көп пайызын иеленетін қатысушылары туралы мəліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін – тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса);
заңды тұлға үшін – толық атауы, орналасқан жері;
3) оларды эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызудың негізі жəне 

эмитентпен үлестес болған күн.
Эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының 

он немесе одан көп пайызына иелік ететін, заңды тұлға болып табылатын 
эмитенттің үлестес тұлғасына қатысты қосымша:

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының 
он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның толық атауы, 
орналасқан жері жəне бірінші басшысының тегі, аты, əкесінің аты (егер 
бар болса);

эмитентке тиесілі жарғылық капиталына қатысу үлестерінің не-
месе акцияларының осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы 
орналастырылған акциялардың немесе қатысу үлестерінің жалпы санына 
пайыздық қатынасы;

эмитент жарғылық капиталына қатысу үлестерінің немесе акцияларының 
он немесе одан көп пайызына иелік ететін заңды тұлғаның негізгі қызмет 
түрлері;

эмитент осы заңды тұлғаның жарғылық капиталындағы акциялардың 
немесе акциялардың он немесе одан да көп процентін иеленген күн;

заңды тұлға жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің ұйымдық-құқықтық 
нысанында құрылса, онда қатысу үлесін көрсете отырып, осы заңды 
тұлғаның жарғылық капиталына қатысу үлесінің он жəне одан да көп 
пайызын иеленетін өзге қатысушылары туралы мəліметтер көрсетіледі:

жеке тұлға үшін – тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса);
заңды тұлға үшін – толық атауы, орналасқан жері.
Арнайы қаржы компаниясы облигацияларды шығарған кезде, 

үлестестікті тану жəне оның пайда болу күнін көрсете отырып, 
секьюритилендіру мəмілесіне тараптардың аффилиирленуі туралы 
ақпаратты ашып көрсетеді.

44. Эмитенттің облигациялар шығарылымына жəне оларға қызмет 
көрсетуге жұмсаған шығындарының сомасы, сондай-ақ осы шығындардың 
қалай төленетіні туралы мəліметтер.

45. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы 
қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 31, 32, 33, 
39, 40, 41 жəне 44-тармақтары толтырылмайды.

46. Тұрақтандыру банкі осы қосымшаның 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 жəне 44-тармақтарын 
толтырмайды. 

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымының проспектісін 
(облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес обли-

гациялар шығарылымының проспектісіне (облигациялық бағдарлама 
проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды, 

мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы ха-
барламаны жасау жəне ресімдеу қағидаларына 2-қосымша

Облигациялық бағдарлама шегіндегі 
облигациялар шығарылымы проспектісінің құрылымы

1. Облигациялар шығарылымы облигациялық бағдарламаның прос-
пектісіне сəйкес жүзеге асырылатыны туралы ақпарат (заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамаға сəйкес эмитенттің 
толық атауы (Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент үшін) не-
месе заңды тұлға ретінде тіркелгенін растайтын өзге құжатқа сəйкес (Қазақ-
стан Республикасының резиденті эмитент үшін) эмитенттің толық атауы).

2. Облигациялық бағдарлама туралы мəліметтер:
1) облигациялық бағдарлама проспектісін мемлекеттік тіркеу күні;
2) облигациялық бағдарламаның шығарылымы жүзеге асырылатын 

шегіндегі көлемі;
3) облигациялық бағдарлама шегіндегі барлық алдыңғы облигациялар 

шығарылымдары туралы мəліметтер (осы облигациялық бағдарлама 
шегіндегі əр шығарылым бойынша бөлек жеке), оның ішінде: 

облигациялар шығарылымын қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын 
реттеу, бақылау жəне қадағалау жөніндегі уəкілетті органда (бұдан əрі – 
уəкілетті орган) тіркеу күні;

облигациялардың түрі жəне саны;
шығарылымның номиналды құны бойынша көлемі;
орналастырылған облигациялар шығарылымының саны;
облигацияларды орналастыру кезінде тартылған ақша көлемі;
осы облигациялар шығарылымы бойынша есептелген жəне төленген 

сыйақы сомасы; 
сатып алынған күні көрсетілген сатып алынған облигациялардың саны;
эмитенттің облигацияларды ұстаушылардың алдында өз міндет-

темелерін орындамаған фактісі туралы мəлімет (облигациялар бойынша 
сыйақы төлемегені (төлемін кешіктіргені), орындалмаған міндеттемелер 
көлемі жəне оларды орындау мерзімін ұзарту туралы ақпаратты қоса, 
облигациялар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақы сомасы;

облигациялар шығарылымының мемлекеттік емес бағалы қағаздарын 
орналастыру не айналысы тоқтатылған (жаңартылған) болса, сондай 
шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, негіздемесі жəне оны қабылдаған 
күні көрсетіледі;

облигациялар айналысы жүретін нарықтар, сауда-саттық ұйымдас-
тырушыларының атауларын қоса алғанда; 

ұстаушылардың айналысындағы облигациялармен ұсынылатын 
құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенанттарды) бұзған кезде жүзеге 
асырылған жəне ұстаушылардың аталған құқықтарын жүзеге асыру тəртібі 
көрсетілген, ұстаушылармен жасалған сатып алу-сату шарттарымен 
қарастырылған құқықтары. 

3. Облигациялар шығарылымы туралы мəліметтер: 
1) облигациялардың түрі;
2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номи-

налды құны индекстелген шама болып табылса, онда бір облигацияның 
номиналды құнын есептеу тəртібі қосымша көрсетіледі);

3) облигациялардың саны; 
4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі;
5) облигациялар бойынша номиналды құнының валютасы, негізгі борыш 

жəне (немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.
4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тəсілі. 
5. Облигациялар бойынша кіріс алу: 
1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар 

бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болып табылса, 
онда облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тəртібі 
қосымша көрсетіледі); 

2) облигациялар бойынша сыйақы төлеу кезеңділігі жəне (немесе) 
сыйақы төлеу күні; 

3) облигациялар бойынша сыйақыны есептеу басталған күн; 
4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тəртібі мен талаптары, 

облигациялар бойынша сыйақы алу тəсілі; 
5) облигациялар бойынша сыйақыны есептеуге қолданылатын уақыт 

кезеңі. 
6. Жобалық қаржыландыру кезінде арнайы қаржы компаниясының 

облигацияларын шығарған кезде:
1) ақшалай талаптардың сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына 

кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары жəне 
болжамды мерзімдері;

2) облигацияларды ұстаушыларға негізгі шарт бойынша құрылған 
мүліктің меншік иегерінің ауысқаны туралы, кредиторлардың өкілдерін 
арнайы қаржы компаниясының органдарына енгізу жəне олардың 
өкілеттіктері туралы ақпарат ұсыну тəртібі; 

3) бөлінген активтердің есебінен жүзеге асырылатын жобалық қаржы-
ландыру жəне активтерді инвестициялық басқару мəмілесіне қызмет 
көрсетуге байланысты арнайы қаржы компаниясы шығыстарының тізбесі.

7. Секьюритизация кезінде арнайы қаржы компаниясының облига-
цияларын шығарған кезде:

1) оригинатордың, кастодиан банкінің, инвестициялық портфельді 
басқарушының, арнайы қаржы компаниясының жəне берілген талап ету 
құқықтары бойынша төлемдер алымын жүзеге асыратын тұлғаның атауы 
мен орналасқан жері; 

2) секьюритизация мəмілесіндегі оригинатордың қызметінің мəні, 
құқықтары мен міндеттері; 

3) талап ету құқықтарының сипаттамасы, бөлінген активтердің құрамына 
кіретін талап ету құқықтары бойынша ақшаның түсу талаптары, тəртібі мен 
мерзімдері, жəне олардың орындалуына бақылау жүргізу тəртібі;

4) берілген активтер бойынша уақытша еркін түсімдерді инвестициялау 
тəртібі;

5) секьюритизация мəмілесі бойынша қызмет төлеміне байланысты 
шығыстар, жəне арнайы қаржы компаниясына осы шығыстарды берілген 
активтерден шегеруге құқық беретін талаптар; 

6) оригинатордың жəне секьюритизация мəмілесіне қатысушы 
тұлға лардың секьюритизацияны қолдану тəжірибесінің болуы туралы 
мəліметтер; 

7) секьюритизация мəмілесін қамтамасыз ететін берілген активтердің 
мөлшері, құрамы жəне өсімінің болжамды талдауы; 

8) талап ету құқықтары біртектілігінің белгісі;
9) облигациялық бағдарлама шегінде шығарылған түрлі шығарылымдар 

облигацияларын өтеу кезектілігі. 
8. Облигацияларды орналастыру талаптары мен тəртібі:
1) облигацияларды орналастыру басталған күн;
2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн;
3) облигацияларды орналастыру жоспарланған нарық (ұйымдастырылған 

жəне (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы). 
9. Облигациялар айналысының талаптары мен тəртібі:
1) облигациялар айналысы басталған күн;
2) облигациялар аяқталған күн; 
3) айналыс мерзімі;
4) облигациялар айналысы жоспарланған нарық (ұйымдастырылған 

жəне (немесе) ұйымдастырылмаған бағалы қағаздар нарығы). 
10. Облигацияларды өтеу талаптары мен тəртібі:
1) облигацияларды өтеу күні;
2) облигацияларды өтеу тəсілі;
3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны жəне номиналды құнын 

төлеу облигациялар шығарылымының проспектiсiне сəйкес өзге мүліктік 
құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, олардың сақталу 
тəсілдерінің, бағалау тəртібінің жəне көрсетілген құқықтарды бағалауды 
жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың өтуін 
іске асыру тəртібінің сипаттамасы келтіріледі. 

11. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 жəне 18-4-баптарын-
да белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша талаптары 
болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру тəртібі, талаптары;
2) облигацияларды сатып алу құқығын іске асыру мерзімдері көрсетіледі.
12. Егер эмитент облигацияларды шығару кезінде Бағалы қағаздар ту-

ралы заңда көзделмеген қосымша ковенанттар (шектеулер) қабылдаған 
жағдайда: 

1) эмитент қабылдайтын жəне Бағалы қағаздар туралы заңда 
көзделмеген ковенанттардың (шектеулердің) сипаттамасы;

2) эмитенттің ковенанттар (шектеулер) бұзылған кездегі əрекеттерінің 
тəртібі; 

3) облигацияларды ұстаушылардың ковенанттар (шектеулер) бұзылған 
кездегі əрекеттерінің тəртібі.

13. Айырбасталатын облигацияларды шығарған кезде мынадай 
мəліметтер қосымша көрсетіледі: 

1) облигациялар айырбасталатын акциялардың түрі, саны жəне оларды 
орналастыру, осы акциялар бойынша құқықтар; 

2) облигацияларды айырбастау тəртібі мен талаптары (егер облигаци-
ялар шығарылымы толықтай айырбасталатын болса, онда айырбастау 
аяқталған күннен бастап 1 (бір) айдың ішінде облигациялар шығарылымы 
күшінің жойылатындығы көрсетіледі, ал егер облигациялар шығарылымы 
толықтай айырбасталмайтын болса, онда осы шығарылымның 

сатып алынған облигацияларының бұдан əрі орналастырылмай, айналыс 
мерзімінің соңында өтелетіндігі көрсетіледі). 

Банктер туралы заңның 61-10-бабында көзделген негізде жəне тəртіппен 
төлемге қабілетсіз банктер санатына жатқызылған банк уəкілетті органның 
шешіміне сəйкес облигацияларды акцияларға айырбастау талаптарын 
көрсетеді.

14. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық не 
ішінара қамтамасыз ететін эмитенттің мүлігі туралы мəліметтер: 

1) осы мүліктің бағасын, салық туралы шарттың деректемелерін 
көрсете отырып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз ету 
сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету бағасының облигациялар шығарылымының жиынтық 
көлеміне пайыздық арақатынасы; 

3) кепіл затын өндіріп алу айналысы тəртібі.
15. Кепілдік берген банктің деректері, атауы, орналасқан жері, кепілдік 

туралы шарттың деректемелері, кепілдіктің мерзімі мен талаптары (егер 
облигациялар банк кепілдігімен қамтамасыз етілсе).

16. Инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде – концес-
сия шартының жəне Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттің 
кепілдемесін беру туралы қаулысының деректемелері.

17. Облигацияларды орналастырудан түскен ақшаны нысаналы пай-
далану мақсаты:

1) эмитенттің облигацияларды орналастырудан алатын ақшаны 
пайдаланудың нақты мақсаты; 

2) инфрақұрылымдық облигациялар шығарылған кезде облигациялар 
ұстаушылар өкілінің қызметіне онымен жасалған шарттың талаптарына 
сəйкес ақы төлеуге байланысты шығыстар көрсетіледі.

18. Эмитент бұрын орналастырған (эмитент сатып алған облигаци-
яларды шегергенде), айналыста болу мерзімі аяқталған облигациялар 
бойынша талап ету құқықтарымен ақы төленетін облигацияларды шығару 
кезінде осы облигациялардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні жəне 
нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығару көлемі, 
облигациялар бойынша жинақталған жəне төленбеген сыйақы сомасы 
қосымша көрсетіледі.

19. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар: 
1) эмитенттен облигациялар шығарылымы проспектісінде 

қарастырылған облигацияның номиналды құнының мерзімін алу немесе 
өзге мүліктік баламасын алу құқығы, сондай-ақ ол бойынша белгіленген 
облигациялардың номиналды құнының пайызын немесе облигациялар 
шығарылымы проспектісінде белгіленген өзге де мүліктік құқықты алу 
құқықтары; 

2) эмитенттің облигацияларды, соның ішінде облигациялар 
шығарылымының проспектісінде қарастырылған ковенанттарды 
(шектеулерді) бұзған кезде жүзеге асыру шарттары, тəртібі жəне мерзімі 
көрсетілген сатып алу талабының құқықтары; 

3) өзге құқықтары.
20. Туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт 

жариялану ықтималдығы бар оқиғалар туралы мəлімет: 
1) туындаған жағдайда эмитенттің облигациялар бойынша дефолт жа-

риялану ықтималдығы бар оқиғалар тізбегі; 
2) облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда эмитент 

қабылдайтын шаралар, соның ішінде, облигацияларды ұстаушыларының 
облигациялардың кіріс төлемі бойынша міндеттемелерін орындамаған не-
месе тиісті түрде орындамаған кезде құқықтарын қорғау рəсімін қоса, оның 
ішінде міндеттеме тəртібі жəне қайта құрылымдау талаптары; 

3) эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының назарына 
орындалмаған міндеттемелерінің көлемі, орындалмаған міндеттемелерінің 
себебі, облигацияларды ұстаушыларының өз талаптарын қанағаттандыру 
жөніндегі мүмкін іс-əрекеттерінің тізбегі, облигацияларды ұстаушыларының 
эмитентке, эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін 
орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің 
міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін 
тұлғаларға талап қою өтінішінің тəртібі туралы мəліметі бар дефолт фактісі 
жайында ақпаратты жеткізу тəртібі, мерзімі жəне əдісі; 

4) эмитенттің облигациялар бойынша міндеттемелерін орындамаған 
немесе тиісті түрде орындамаған жағдайда эмитенттің міндеттемелері 
бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін тұлғалармен 
шарт жасалған күні мен нөмірі, тұлғаның толық атауы жəне заңды тұлғаның 
(сондай тұлға бар болса) мемлекеттік тіркеуден өткен күні мен нөмірі.

21. Эмитенттің облигацияларды өтеу сəтіне дейінгі əрбір сыйақы төлеу 
кезеңінің бөлігінде сыйақыларды төлеу жəне негізгі борыш сомасын өтеу 
үшін қажетті ақшалай қаражаты көздерінің жəне ағындарының болжамы.

22. Эмитенттің облигацияларды ұстаушыларының өкілі туралы мəлімет 
(қамтамасыз етілген, инфрақұрылымдық жəне ипотекалық облигациялар-
ды шығарған жағдайда): 

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық жəне қысқартылған 
атауы;

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс 
телефондары;

3) облигацияларды ұстаушылар өкілімен эмитент жасасқан шарттың 
күні мен нөмірі. 

23. Эмитенттің төлем агенті (бар болса) туралы мəліметтер:
1) төлем агентінің толық жəне қысқартылған атауы;
2) төлем агентінің жəне бағалы қағаздар бойынша кіріс төлемін 

(облигациялардың номиналды құнын) жүзеге асыратын оның 
филиалдарының орналасқан жері, байланыс телефондары, деректемелері; 

3) төлем агентімен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.
24. Эмитенттің консультанттары туралы мəліметтер (Бағалы қағаздар 

нарығы туралы Заңына сəйкес эмиссиялық бағалы қағаздарды қор 
биржасының ресми тізіміне қосу жəне оның тізімде болуы мəселелері 
бойынша консультациялық қызмет көрсету жөнінде шарт жасасу міндеті 
белгіленген жағдайда): 

1) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу 
жəне оның тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет 
көрсететін тұлғаның толық жəне қысқартылған атауы; 

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу 
жəне оның тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет 
көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу 
жəне оның тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет 
көрсететін тұлғамен эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі.

Эмитенттің өзге де консультанттары туралы мəліметтер, егер эмитенттің 
пікірі бойынша, мұндай мəліметтерді жария ету эмитенттің бағалы 
қағаздарын сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, осы 
тармақта көрсетіледі.

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісін 
(облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес 

облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама 
проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды, 

мемлекеттік емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы 
хабарламаны жасау жəне ресімдеу қағидаларына 3-қосымша

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің 
облигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық 

бағдарлама проспектісінің) құрылымы

1-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің 
атауы жəне орналасқан жері туралы ақпарат

1. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің оның 
орналасқан жеріндегі мемлекеттің заңнамасына сəйкес заңды тұлға 
ретінде тіркелгенін растайтын құжатқа сəйкес Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті - эмитенттің атауы:

1) осындай құжатты берген Қазақстан Республикасының бейрезиденті 
- эмитенттің мемлекеті органының атауын көрсете отырып, Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті - эмитенттің оның орналасқан жеріндегі 
мемлекеттің заңнамасына сəйкес заңды тұлға ретінде құрылғанын жəне 
тіркелгенін растайтын құжаттың күні мен нөмірі;

2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің толық жəне 
қысқаша атауы;

3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің атауы 
өзгерген жағдайда оның барлық бұрынғы толық жəне қысқаша атаулары, 
сондай-ақ олардың өзгертілген күндері көрсетіледі;

4) егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент заңды 
тұлғаны (заңды тұлғаларды) қайта ұйымдастыру нəтижесінде құрылған 
болса, онда қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаларға жəне (немесе) 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитентке қатысты құқық 
мирасқорлығы туралы мəліметтер көрсетіледі;

5) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің филиалдары 
мен өкілдіктері болған жағдайда, олардың атаулары, тіркелген күндері, 
орналасқан жерлері жəне Қазақстан Республикасының бейрезиденті - 
эмитенттің барлық филиалдары мен өкілдіктерінің почта мекенжайлары 
көрсетіледі;

6) ISO 17442 «Financial services – Legal Entity Identifier» (LEI) 
халықаралық стандарттарына сəйкес (бар болса) Legal Entity Identifi er коды.

2. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің орналасқан 
жері, байланыс телефондарының, факстың нөмірлері жəне Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті - эмитенттің электрондық почта мекен-
жайы, сонымен қатар, егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті - 
эмитенттің нақты мекенжайы Қазақстан Республикасының бейрезиденті 
- эмитенттің орналасқан мекенжайынан бөлек болса нақты мекенжайы.

2-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздар туралы, оларды төлеу жəне 
олар бойынша кіріс алу тəсілдері туралы мəліметтер 

3. Облигациялар шығарылымы туралы мəліметтер: 
1) облигациялардың түрі;
2) бір облигацияның номиналды құны (егер бір облигацияның номинал-

ды құны индекстелген шама болса, онда бір облигацияның номиналдық 
құнын есептеу тəртібі қосымша көрсетіледі);

3) облигациялардың саны;
4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі;
5) номиналды құн валютасы, облигациялар бойынша негізгі борыш жəне 

(немесе) есептелген сыйақы бойынша төлем валютасы.
4. Орналастырылатын облигацияларға ақы төлеу тəсілі.
5. Облигациялар бойынша кіріс алу:
1) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі (егер облигациялар 

бойынша сыйақы мөлшерлемесі индекстелген шама болса, онда об-
лигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесін есептеу тəртібі қосымша 
көрсетіледі);

2) сыйақыны төлеу кезеңділігі жəне (немесе) облигациялар бойынша 
сыйақы төлеу күні;

3) облигациялар бойынша сыйақы есептеу басталатын күн;
4) облигациялар бойынша сыйақы төлеу тəртібі мен талаптары, обли-

гациялар бойынша сыйақы алу тəсілі;
5) облигациялар бойынша сыйақы есептеу үшін қолданылатын уақыт 

кезеңі.

3-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру, 
айналысы, өтеу шарттары мен тəртібі, сондай-ақ Бағалы қағаздар 

рыногы туралы заңның 15 жəне 18-4-баптарында белгіленбеген 
облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары

6. Облигацияларды орналастыру шарттары мен тəртібі:
1) облигацияларды орналастыру басталған күн;
2) облигацияларды орналастыру аяқталған күн;
3) облигацияларды орналастыру жоспарланып отырған нарық (бағалы 

қағаздардың ұйымдастырылған жəне (немесе) ұйымдастырылмаған 
нарығы).

7. Облигациялардың айналысы шарттары мен тəртібі:
1) облигациялардың айналысы басталған күн;
2) облигациялардың айналысы аяқталған күн;
3) айналыс мерзімі;
4) облигациялардың орналастыру жоспарланып отырған нарық (бағалы 

қағаздардың ұйымдастырылған жəне (немесе) ұйымдастырылмаған 
нарығы).

8. Облигацияларды өтеу шарттары мен тəртібі:
1) облигацияларды өтеу күні;
2) облигацияларды өтеу тəсілі;
3) егер облигацияларды өтеу кезінде сыйақыны жəне номиналды 

құнын төлеу облигациялар шығарылымы проспектісіне сəйкес өзге 
мүліктік құқықтармен жүргізілетін болса, осы құқықтардың, оларды сақтау 

(Жалғасы. Басы 16-17-беттерде) 

(Соңы 19-бетте) 
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тəсілдерінің, бағалау тəртібінің жəне көрсетілген құқықтарды бағалауды 
жүзеге асыруға құқылы тұлғалардың, сондай-ақ осы құқықтардың біреуге 
өтуін іске асыру тəртібінің сипаттамалары келтіріледі.

9. Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 15 жəне 18-4-баптарын-
да белгіленбеген облигацияларды сатып алудың қосымша шарттары 
болған жағдайда:

1) облигацияларды сатып алу құқығын сату тəртібі, шарттары;
2) облигацияларды сатып алу құқығын сатып өткізу мерзімі.

4-тарау. Ковенанттар (шектеулер), олар бар болса
10. Бағалы қағаздар нарығы туралы заңында көзделмеген қосымша 

ковенанттар (шектеулер) белгіленбеген болса:
1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент қабылдайтын 

жəне Бағалы қағаздар нарығы туралы заңында көзделмеген ковенанттардың 
(шектеулердің) сипаттамасы;

2) ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде Қазақстан Респуб-
ликасының бейрезиденті - эмитенттің іс-əрекет ету тəртібі;

3) ковенанттарды бұзған кезде облигациялар ұстаушылардың іс-əрекет 
ету тəртібі.

5-тарау. Эмиссиялық бағалы қағаздарды конвертациялау шарт-
тары, мерзімдері мен тəртібі (конвертацияланатын бағалы 

қағаздарды шығару кезінде)
11. Айырбасталатын облигацияларды шығару кезінде мынадай 

мəліметтер қосымша көрсетіледі:
1) облигациялар айырбасталатын атын акциялардың түрi, саны жəне 

орналастыру бағасы, осындай акциялар бойынша құқықтар;
2) облигацияларды айырбастау тəртібі мен талаптары (егер 

облигациялардың шығарылымы толығымен айырбасталатын болса, ай-
ырбастау аяқталған күнінен бастап 1 (бір) ай ішінде облигациялардың 
шығарылымы жойылуға жататыны көрсетіледі, егер облигациялардың 
шығарылымы толығымен айырбасталмайтын болса, осы шығарылымның 
сатып алынған облигациялары одан əрі орналастырылуға жатпайтыны, 
айналыс мерзімінің соңында өтелетіні көрсетіледі). 

6-тарау. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді 
толық немесе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын 

облигациялар Қазақстан Республикасының бейрезидент - эмитент 
мүлкінің құнын көрсете отырып, осы мүлік туралы мəліметтер 

(қамтамасыз етілген облигациялар бойынша)
12. Шығарылған облигациялар бойынша міндеттемелерді толық не-

месе ішінара қамтамасыз ету болып табылатын облигациялар Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті – эмитентінің мүлігі туралы мəліметтер:

1) осы мүліктің құнын, кепіл туралы шарттың деректемелерін көрсете оты-
рып, шығарылған облигациялар бойынша қамтамасыз етудің сипаттамасы;

2) қамтамасыз ету құнының облигациялар шығарылымының жиынтық 
көлеміне пайыздық арақатынасы;

3) кепіл затын өндіріп алу тəртібі.
13. Атауын, орналасқан жерін, кепіл шартының деректемелерін, 

кепілдік мерзімі мен талаптарын көрсете отырып, кепілдік берген екiншi 
деңгейдегі банктің деректері (егер облигациялар банктің кепілдігімен 
қамтамасыз етілсе). 

7-тарау. Облигацияларды орналастырудан алынған ақшаны 
пайдаланудың нысаналы мақсаты

14. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің облигаци-
яларды орналастырудан алатын ақшаны пайдаланудың нақты мақсаты.

15. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент бұрын шығарған, 
айналыс мерзімі өткен облигациялар (Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті – эмитенті сатып алған облигацияларды шегергенде) бой-
ынша төлемі талап ету құқықтарымен жүргізілген облигацияларды шығару 
кезінде осы облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу күні мен 
нөмірі, олардың түрі мен саны, сондай-ақ облигациялар шығарылымының 
көлемі, облигациялар бойынша жинақталған жəне төленбеген сыйақы со-
масы қосымша көрсетіледі.

8-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - 
эмитенттің орналастырылған (акционерлік қоғам сатып 

алғандарын қоспағанда) акцияларының (жарғылық 
капиталға қатысу үлестерiнiң) он жəне одан көп пайызын 

иеленетін құрылтайшылары туралы немесе ірі акционерлері 
(қатысушылары) туралы мəліметтер

16. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің 
орналастырылған (акционерлік қоғам сатып алғандарын қоспағанда) 
акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерiнiң) он жəне одан 
көп пайызын иеленетін құрылтайшылары немесе ірі акционерлері 
(қатысушылары) туралы мəліметтер:

1) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) тегі, аты 
əкесінің аты (ол бар болса) (жеке тұлға үшін);

2) құрылтайшының немесе ірі акционердің (қатысушының) толық атауы, 
орналасқан жері (заңды тұлға үшін);

3) құрылтайшыға немесе ірі акционерге (қатысушыға) тиесілі дауыс 
беруші акциялардың немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті 
- эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің дауыс беруші 
акциялардың немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті - 
эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің жалпы санына 
пайыздық арақатынасы;

4) құрылтайшы немесе ірі акционер (қатысушы) дауыс беруші 
акциялардың немесе Қазақстан Республикасының бейрезиденті – 
эмитенттің жарғылық капиталына қатысу үлестерінің он жəне одан көп 
пайызына ие болған күн.

9-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің 
басқару жəне атқару органдары туралы мəліметтер

17. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің органдары.
Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент органдарының 

құрылымы мен жеке құрамы жəне олардың Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті - эмитент мемлекетінің заңнамасына, Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті - эмитенттің құрылтай жəне басқа ішкі 
құжаттарына сəйкес құзыреті көрсетіледі.

10-тарау. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эми-
тент қызметінің негізгі түрлерін көрсете отырып, Қазақстан 

Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қаржы-экономикалық 
жəне шаруашылық қызметінің көрсеткіштері

18. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент қызметінің 
түрлері:

1) негізгі қызмет түрі;
2) науқандық сипаттағы қызметінің түрлерін жəне олардың Қазақстан 

Республикасының бейрезиденті – эмитенттің жалпы кірісіндегі үлесін 
көрсете отырып, Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің 
қызметі түрлерінің қысқаша сипаттамасы;

3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің бəсекелестері 
болып табылатын ұйымдар туралы мəліметтер;

4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент қызметiнiң негiзгi 
түрлерi бойынша сатулардың (жұмыстардың, қызметтердің) кірістілігіне 
жағымды немесе жағымсыз əсер ететін факторлар;

5) бейрезидент-эмитентте бар лицензиялар (патенттер) жəне олардың 
қолданылу кезеңі, зерттеулер мен əзірлемелерге, оның ішінде Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті - эмитент демеуші болатын зерттеу 
əзірлемелеріне шығындар туралы ақпарат;

6) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитентке жеткізілетін 
(көрсетілетін) шикізаттардағы (жұмыстардағы, қызметтердегі) импорттың 
үлесі жəне Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент экспортқа 
өткізетін (көрсететін) өнімнің (жұмыстардың, қызметтердің) өткізілетін 
өнімнің (көрсетілетін жұмыстардың, қызметтердің) жалпы көлеміндегі үлесі;

7) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің қатысуымен 
сот процестерінің мəнін көрсете отырып, Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті – эмитенттің активтерінің жалпы көлемінен 10 (он) жəне 
одан көп пайыз көлемінде ақшалай жəне де міндеттемелерді өндіріп алу, 
оның Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қызметін 
тоқтату немесе өзгерту тəуекеліне байланысты сот процестеріне қатысуы 
туралы мəліметтер;

8) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің қызметіне 
əсер тиетін тəуекелдің басқа факторлары.

19. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің тауар-
ларын (жұмыстарын, қызметтерін) өздері өндіретін немесе тұтынатын 
тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) жалпы құнының 10 (он) жəне 
одан көп пайызын құрайтын көлемде тұтынушылар мен жеткізушілер ту-
ралы мəліметтер.

20. Əрбір активтің тиісті баланстық құнын көрсете отырып, эмитент 
активтерінің жалпы көлемінің 10 (он) жəне одан көп пайызын құрайтын 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің активтері.

21. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент активтерінің 
баланстық құнының 10 (он) жəне одан көп пайызы мөлшердегі дебиторлық 
берешек:

1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент алдындағы 
берешегі Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитент активтерінің 
баланстық құнының 10 (он) жəне одан көп пайызын құрайтын Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті – эмитент дебиторларының атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын 
бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен 
көрсетіледі) жəне оларды өтеу мерзімдері.

22.  Қазақстан Республикасының бейрезиденті  – эмитент 
міндеттемелерінің баланстық құнының 10 (он) жəне одан көп пайы-
зын құрайтын Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің 
кредиторлық берешегі:

1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент кредиторларының 
атауы;

2) тиісті өтелетін сомалар (таяудағы 12 (он екі) ай ішінде тоқсан сайын 
бөлінеді, қалған сомалар өтеу күнін көрсетумен жылдар бойынша бөлумен 
көрсетіледі) жəне оларды өтеу мерзімдері.

23. Қазақстан Республикасының бейрезиденті – эмитенттің қызметінен 
оның аудиторлық есеппен расталған қаржылық есептілігі негізінде есеп-
телген соңғы аяқталған қаржы жылында алынған ақша қаражатының 
таза ағыны.

24. Облигациялардың осы шығарылымы туралы шешім қабылданған 
күнге дейін оның қаржылық есептілігі негізінде есептелген (өтелген жəне 
күші жойылған облигация шығарылымдарынан басқа) эмитенттің барлық 
тіркелген борыштық бағалы қағаздарының шығарылымдары туралы 
мəліметтер:

əрбір шығарылымның борыштық бағалы қағаздарының жалпы 
саны, түрі жəне номиналды құны, борыштық бағалы қағаздардың əрбір 
шығарылымының мемлекеттік тіркелу нөмірі жəне мемлекеттік тіркелу 
күні, əрбір шығарылым бойынша орналастырылған борыштық бағалы 
қағаздардың саны, сондай-ақ борыштық бағалы қағаздарды орналастыру 
кезінде тартылған ақшаның жалпы көлемі, борыштық бағалы қағаздардың 
əрбір шығарылымы бойынша есептелген жəне төленген сыйақының со-
масы, оларды сатып алу күнін көрсете отырып, сатып алынған борыштық 
бағалы қағаздардың саны;

 орындалмаған міндеттемелердің мөлшері жəне осылардың орында-
лу мерзімінің өтіп кету мерзімі туралы ақпаратты қоса алғанда, Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті – эмитенттің бағалы қағаздарды 
ұстаушылар алдындағы өз міндеттемелерін орындамау фактілері туралы 
мəліметтер (облигациялар бойынша сыйақыны төлемеу (төлеуді кешіктіру), 
бағалы қағаздар бойынша есептелген, бірақ төленбеген сыйақылар сома-
сы (түрлері мен шығарылымдары бойынша жеке-жеке);

қандай да бір бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік емес 
бағалы қағаздардың орналастырылуы немесе айналысы тоқтатылған 
(жаңартылған) болса, сондай шешімді қабылдаған мемлекеттік орган, 
негіздемесі жəне оны қабылдаған күні көрсетіледі;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттің бағалы 
қағаздары айналыстағы нарықтары, оның ішінде сауда-саттық 
ұйымдастырушыларының атаулары;

ұстаушылардың айналысындағы бұрын шығарылған облигациялардың 
əр түрімен ұсынылатын құқықтары, соның ішінде шектеулерді (ковенант-
тарды) бұзған кезде жүзеге асырылған жəне ұстаушылардың аталған 
құқықтарын жүзеге асыру тəртібі көрсетілген, ұстаушылармен жасалған 
сатып алу – сату шарттарымен қарастырылған құқықтары.

25. Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитент инвесторлар 
үшін маңызды деп есептейтін Қазақстан Республикасының бейрезиденті 
- эмитенттің қызметі туралы басқа да ақпарат.

11-тарау. Эмитент жəне оның орналастыратын 
эмиссиялық бағалы қағаздары туралы қосымша мəліметтер

26. Облигацияларды ұстаушыға ұсынылатын құқықтар: 
1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті - эмитенттен облигаци-

ялар шығарылымы проспектісінде қарастырылған облигацияның номи-
налды құнының мерзімін алу немесе өзге мүліктік баламасын алу құқығы, 
сондай-ақ ол бойынша белгіленген облигациялардың номиналды құнының 
пайызын немесе облигациялар шығарылымы проспектісінде белгіленген 
өзге де мүліктік құқықты алу құқықтары; 

2) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигаци-
яларды, соның ішінде облигациялар шығарылымының проспектісінде 
қарастырылған ковенанттарды (шектеулерді) бұзған кезде осы құқықты 
жүзеге асыру шарттары, тəртібі жəне мерзімі көрсетілген сатып алу 
талабының құқықтары; 

3) өзге құқықтар.
27. Туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-

эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы 
бар оқиғалар туралы мəліметтер: 

1) туындаған жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитенттің облигациялары бойынша дефолт жариялану ықтималдығы 
бар оқиғалар тізбесі;

2) облигациялар бойынша дефолт туындаған жағдайда Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-эмитент қабылдайтын шаралар, обли-
гациялар ұстаушылардың облигациялар бойынша сыйақы төлеу бой-
ынша міндеттемелерін орындамаған немесе тиісті түрде орындамаған 
кезде құқықтарын қорғау рəсімін қоса, оның ішінде міндеттемені қайта 
құрылымдау тəртібі жəне талаптары; 

3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигациялар-
ды ұстаушыларының назарына орындалмаған міндеттемелердің көлемі, 
міндеттемелерді орындамау себебі, облигацияларды ұстаушылардың өз 
талаптарын қанағаттандыру жөніндегі мүмкін іс-əрекеттерінің тізбегі, об-
лигацияларды ұстаушылардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитентке, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облига-
циялар бойынша міндеттемелерді орындамаған не тиісінше орындамаған 
жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің 
міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін 
тұлғаларға талап қою өтінішінің тəртібі туралы мəліметі бар дефолт фактісі 
туралы ақпаратты жеткізу тəртібі, мерзімі мен əдісі; 

4) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигация-
лар бойынша міндеттемелерін орындамаған не тиісінше орындамаған 
жағдайда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің 
міндеттемелері бойынша ортақ немесе бірлескен жауапкершілік көтеретін 
тұлғалармен шарт жасалған күні мен нөмірі, осы тұлғалардың толық атауы, 
сондай-ақ оларды (сондай тұлғалар бар болса) мемлекеттік тіркеу күні. 

28. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облига-
цияларды өтеу сəтіне дейінгі əрбір сыйақы төлеу кезеңінің бөлігінде 
сыйақыларды төлеу жəне негізгі борыш сомасын өтеу үшін қажетті ақшалай 
қаражаты көздерінің жəне ағындарының болжамы. 

29. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің орналасты-
ратын облигацияларды сатып алуға байланысты тəуекелдер:

1) салалық тəуекелдер – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитенттің саласындағы оның қызметіне жəне оның бағалы қағаздар 
бойынша міндеттемелерін орындауына нашарлауы мүмкін жағдайының 
əсері сипатталады. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің 
пікірі бойынша, салада болуы мүмкін аса маңызды өзгерістер (ішкі жəне 
сыртқы нарықта бөлек) келтіріледі.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің өз қызметінде 
пайдаланатын шикізатқа, қызметтерге бағаның өзгеру (ішкі жəне сыртқы 
нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тəуекелдер жəне олардың 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметі мен бағалы 
қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына əсер бөлек сипатталады.

Эмитеттің өніміне жəне (немесе) қызметтеріне бағаның өзгеру (ішкі 
жəне сыртқы нарықта бөлек) ықтималдығына байланысты тəуекелдер 
жəне олардың Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметі 
мен бағалы қағаздар бойынша міндеттемелерін орындауына əсер бөлек 
сипатталады;

2) қаржы тəуекелдері – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитенттің пайыздық мөлшерлемелердегі өзгерістерге, шетел валютала-
рын айырбастау бағамдарына, пайыздық мөлшерлемелердегі қолайсыз 
өзгерістерге, шетел валюталарын айырбастау бағамдарына, сондай-ақ 
бағалы қағаздар мен туынды қаржы құралдарының нарықтық бағасына 
байланысты тəуекелдерге шалдыққыштығы сипатталады.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қаржы активтерi 
мен қаржы мiндеттемелерiнің теңгерімсіздігі нəтижесінде туындай-
тын эмитенттің өз міндеттемелерін толық көлемде қамтамасыз етуге 
қабілетсіздігі салдарынан (оның ішінде Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитенттің бір немесе бірнеше контрагенттерінің қаржы 
міндеттемелерін уақтылы орындамауы салдарынан) жəне (неме-
се) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің өз қаржы 
міндеттемелерін дереу жəне біржолғы орындау қажеттілігінің көлденең 
туындауы салдарынан залалдың туындау тəуекелдері бөлек сипатталады. 

Қаржы тəуекелдерінің əсері нəтижесінде Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитенттің қаржылық есептілік көрсеткіштерінің қайсысы 
өзгеріске аса шалдыққыш екені, олардың пайда болу ықтималдығы жəне 
есептілікте өзгеру сипаты көрсетіледі;

3) құқықтық тəуекел – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитенттің мыналардың: 

Қазақстан Республикасының валюталық, салықтық, кедендік 
заңнамасының өзгеруі;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің негізгі қызметіне 
қойылатын лицензиялау талаптары;

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасының талаптарын жəне жасалған 
шарттардың талаптарын сақтамауы;

қызметті жүзеге асырудағы жіберілген құқықтық қателіктер (дұрыс емес 
заң консультациясын алу немесе құжаттарды дұрыс жасамау, соның ішінде 
сот органдарындағы даулы мəселелерді қарастыру кезінде) салдарынан 
шығынға ұшырау тəуекелін сипаттайды;

4) іскерлік беделінен айырылу тəуекелі (беделдік тəуекел) – Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қаржылық тұрақтылығы, 
қаржылық жағдайы, оның өнім (жұмыс, қызмет) сапасы немесе жалпы 
қызмет сипаты туралы теріс ұғым қалыптасу салдарынан Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-эмитент клиентінің (контрагенттері) 
санының азаюы нəтижесінде залал шегу тəуекелінің туындауы мүмкін 
екені сипатталады; 

5) стратегиялық тəуекел – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитенттің қызмет жəне даму стратегиясын (стратегиялық басқаруын) 
анықтайтын шешімдерді қабылдау кезінде жіберілген қателік (кемшілік) 
нəтижесінде туындауы мүмкін жəне Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитенттің қызметіне қауіп төндіруі мүмкін ықтимал катерді 
есепке алмағанында немесе тиісті түрде есепке алмағанында білінуі, 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент бəсекелестерінің 
алдында басымдыққа ие болуы мүмкін қызметінің келешегі бар 
бағыттарын дұрыс емес немесе толық негіздемесіз белгіленуі, Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-эмитент қызметінің стратегиялық 
мақсатына қолжеткізуді қамтамасыз етуі тиіс қажетті ресурстардың 
(қаржылық, материалды-техникалық, кадрлық) жəне ұйымдастыру 
шараларының (басқарушылық шешімдердің) жоқтығы немесе толық 
көлемде қамсыздандырылмағаны нəтижесінде залал шегу тəуекелінің 
туындауы мүмкін екені сипатталады; 

6) эмитенттің қызметіне байланысты тəуекел – тек Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-эмитентке тəн немесе жүргізетін негізгі 
қызмет түріне байланысты тəуекелдер сипатталады, соның ішінде мынаған 
байланысты тəуекелдер:

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің белгілі бір қызмет 
түрін жүргізуге немесе айналыста болуы шектелген объектілерді (соның 
ішінде табиғи ресурстарды) пайдалануға лицензияның қолданыс мерзімін 
ұзарту мүмкіндігінің жоқтығы; 

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің үшінші 
тұлғалардың, соның ішінде қоғамның еншілес ұйымдарының борыштары 
бойынша мүмкін жауапкершіліктері; 

айналымына Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент өнімін 
(жұмысын, қызметін) сатудан түскен жалпы түсімінен кем дегенде 10 (он) 
пайызы келетін тұтынушыдан айырылу ықтималдығы; 

7) елдік тəуекел – экономикалық, саяси, əлеуметтік өзгерістерге 
байланысты шетелдік контрагенттердің (заңды тұлғалардың, жеке 
тұлғалардың) міндеттемелерін орындамау салдарынан, сондай-ақ 
ақшалай міндеттеменің валютасы контрагент үшін өз резидент елінің 
заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты қол жетімді болмауы салда-
рынан (контрагенттің өзінің қаржылық жағдайына қарамастан) Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-эмитенттің шығынға ұшырау қаупін си-
паттайды;

8) операциялық тəуекел – Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитенттің қызметкерлері жасаған ішкі процестерді жүзеге асырудағы 
кемшіліктер немесе қателер, ақпараттық жүйелер мен технологиялардың 
дұрыс жұмыс істемеуі, сондай-ақ сыртқы оқиғалар салдарынан болатын 
шығындар (шығындар) тəуекелін сипаттайды. 

30. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қатысатын 
өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар туралы ақпарат: 

1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қатысатын 
өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар, холдингтер, концерндер, 
қауымдастықтар, консорциумдар, Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитенттің бұл ұйымдардағы рөлі (орны), функциялары 
жəне қатысу мерзімі атап көрсетіледі; 

2) егер Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің қаржы-
шаруашылық қызметінің нəтижесі өнеркəсіптік, банктік, қаржылық топтар, 
холдингтер, концерндер, қауымдастықтар, консорциумдер мүшелерінен 
аса тəуелді болса, бұл жағдай да атап көрсетіледі жəне мұндай 
тəуелділіктің сипаты толық баяндалады. 

31. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің еншілес жəне 
(немесе) тəуелді заңды тұлғалары бар болса, осындай əр заңды тұлға 
бойынша келесі ақпарат беріледі: 

1) толық жəне қысқартылған атауы, орналасқан жері;
2) заңды тұлғаны Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке 

қатысты еншілес жəне (немесе) тəуелді деп тану негізі; 
3) егер еншілес жəне (немесе) тəуелді заңды тұлға акционерлік қоғам 

болған жағдайда, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің 
еншілес жəне (немесе) тəуелді заңды тұлғаның жарғылық капиталына 
қатысу үлесінің көлемі, - сонымен қатар, сондай акционерлік қоғамның 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке тиесілі дауыс беруші 
акцияларының үлесі.

32. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент қоғамның дау-
ыс беруші акцияларының он жəне одан көп пайызына (ұйымның қатысу 
үлесіне) иелік ететін ұйымдар туралы мəлімет, əр ұйым бойынша мына-
ларды көрсете отырып: 

толық жəне қысқартылған атауы, орналасқан жері; 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің жарғылық 

капиталындағы үлесі, ал сондай қоғам акционерлік қоғам болған жағдайда, - 
сонымен қатар, сондай акционерлік қоғамның Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитентке тиесілі дауыс беруші акцияларының үлесі. 

33. Эмитенттің кредиттік рейтингі туралы мəлiметтер: 
1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке жəне (немесе) 

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарына 
кредиттік рейтингті (рейтингтерді) берген жағдайда аяқталған соңғы есепті 
3 (үш) жылда Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентке белгілі 
əр кредиттік рейтинг бойынша, ал егер эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан 
аз уақыт жүзеге асырған болса – əр аяқталған есепті жыл үшін, мыналар: 

кредиттік рейтингті беру объектісі (Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитент, Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитенттің бағалы қағаздары); 

облигациялар (облигациялық бағдарлама) шығарылымын тіркеуге 
уəкілетті органға құжаттар тапсыратын күннің алдындағы күнгі кредиттік 
рейтингтің мəні; 

кредиттік рейтингтің мəні мен кредиттік рейтингтің мəні берілген 
(өзгерген) күнді көрсете отырып, облигациялар (облигациялық бағдарлама) 
шығарылымын тіркеуге уəкілетті органға құжаттар тапсыратын күннің 

алдындағы аяқталған соңғы есепті 3 (үш) жылда, ал егер Қазақстан 
Республикасының бейрезиденті-эмитент өз қызметін 3 (үш) жылдан аз 
уақыт жүзеге асырған болса – облигациялар (облигациялық бағдарлама) 
шығарылымын тіркеуге уəкілетті органға құжаттар тапсыратын күннің 
алдындағы əр аяқталған есепті жыл үшін кредиттік рейтинг мəнінің өзгеру 
тарихы; 

кредиттік рейтингті берген ұйымның толық жəне қысқартылған 
фирмалық атауы (коммерциялық емес ұйым үшін – атауы), орналасқан 
жері;

эмитенттің жеке қарауы бойынша көрсететін кредиттік рейтинг туралы 
өзге де мəліметтер көрсетiледi; 

2) кредиттік рейтинг берілген объект болып Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздары табылған жағдайда, қосымша 
халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен оның берілген 
күні, сондай-ақ кредиттік рейтингті берген рейтингтік агенттіктің атауы 
көрсетіледі. 

34. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигаци-
яларды ұстаушыларының өкілі туралы мəліметтер (қамтамасыз етілген, 
инфрақұрылымдық немесе ипотекалық облигацияларды шығарған 
жағдайда): 

1) облигацияларды ұстаушылар өкілінің толық жəне қысқартылған 
атауы;

2) облигацияларды ұстаушылар өкілінің орналасқан жері, байланыс 
телефондары;

3) облигацияларды ұстаушылар өкілімен Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитент жасасқан шарттың күні мен нөмірі. 

35. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің төлем агенті 
(бар болса) туралы мəліметтер: 

1) төлем агентінің толық атауы;
2) төлем агентінің жəне бағалы қағаздар бойынша кіріс (облигациялардың 

номиналды құны) төлемін жүзеге асыратын барлық филиалдарының 
орналасқан жері, байланыс телефондары, деректемелері; 

3) төлем агентімен Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент 
жасасқан шарттың күні мен нөмірі. 

36. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің консультант-
тары туралы мəліметтер (Бағалы қағаздар рыногы туралы заңына сəйкес 
эмиссиялық бағалы қағаздарды қор биржасының ресми тізіміне қосу жəне 
оның тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет көрсету 
жөнінде шарт жасасу міндеті белгіленген жағдайда): 

1) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы 
қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу жəне оның тізімде болуы 
мəселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғаның толық 
жəне қысқартылған атауы; 

2) эмитенттің бағалы қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу 
жəне оның тізімде болуы мəселелері бойынша консультациялық қызмет 
көрсететін тұлғаның орналасқан жері, байланыс телефондары;

3) Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы 
қағаздарын қор биржасының ресми тізіміне қосу жəне оның тізімде бо-
луы мəселелері бойынша консультациялық қызмет көрсететін тұлғамен 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитент жасасқан шарттың 
күні мен нөмірі. 

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің өзге де кон-
сультанттары туралы мəліметтер, егер Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитенттің пікірі бойынша, мұндай мəліметтерді жария ету 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің бағалы қағаздарын 
сатып алу туралы шешім қабылдау үшін маңызды болса, осы тармақта 
көрсетіледі. 

37. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің аудиторлық 
ұйымы туралы мəліметтер:

1) аяқталған соңғы 2 (екі) қаржы жылында Қазақстан Республикасының 
бейрезиденті-эмитенттің қаржы есебінің аудитін олардың тиісінше тіркелген 
кəсіптік ұйымдарға тиістілігін көрсете отырып жүзеге асырған (жүзеге асы-
ратын) аудиторлық ұйымдардың толық ресми атауы (аудитордың тегі, аты, 
əкесінің аты (бар болса); 

2) телефон жəне факс нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы (бар 
болса).

38. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің үлестес 
тұлғалары туралы мəліметтер.

Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің дауыс беруші 
акцияларының он жəне одан көп пайызына жанама дауыс беру немесе 
шартқа орай не өзге түрде Қазақстан Республикасының бейрезиденті-
эмитент қабылдайтын шешімге ықпал ету мүмкіндігі бар барлық тұлғалар 
немесе тұлғалар тобы туралы мəліметтер, көрсетілген тұлғалар туралы 
мынадай ақпаратты жариялаумен:

 тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), орналасқан жері (жеке тұлға үшін);
 бірінші басшының толық атауы, орналасқан жері, қызмет түрі (түрлері), 

тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса) (заңды тұлға үшін);
 қосымшаның осы тармағына сəйкес оларды Қазақстан Республикасының 

бейрезиденті-эмитенттің үлестес тұлғаларына жатқызу негіздемесі мен 
Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитентпен үлестес болып 
бастаған күні көрсетiледi. 

39. Қазақстан Республикасының бейрезиденті-эмитенттің облигациялар 
шығарылымына жəне оларға қызмет көрсетуге жұмсаған шығындарының 
сомасы, сондай-ақ осы шығындардың қалай төленетіні туралы мəліметтер. 

40. Облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеген кезде осы 
қосымшаның 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 34, 35, 36 
жəне 39-тармақтары толтырылмайды. 

Мемлекеттік емес облигациялар шығарылымы проспектісін 
(облигациялық бағдарлама проспектісін), мемлекеттік емес 

облигациялар шығарылымы проспектісіне (облигациялық бағдарлама 
проспектісіне) өзгерістерді жəне (немесе) толықтыруларды, 

мемлекеттік емес облигацияларды 
өтеу қорытындылары туралы хабарламаны жасау жəне ресімдеу 

қағидаларына 4-қосымша

12 (он екі) айдан аспайтын өтініш беру мерзімімен облигациялар 
шығарылымы проспектісінің құрылымы

1. Эмитенттің құрылтай құжаттарына сəйкес эмитент туралы ақпарат:
1) эмитенттің бастапқы мемлекеттік тіркеу күні;
2) эмитентті мемлекеттік қайта тіркеу күні (егер қайта тіркелген болса);
3) эмитенттің толық жəне қысқартылған атауы қазақ, орыс жəне 

ағылшын (егер бар болса) тілдерінде; 
4) эмитенттің бизнес-сəйкестендіру нөмірі (бар болса); 
5) ISO 17442 халықаралық стандартына сəйкес Legal Entity Identifi er коды 

«Financial services – Legal Entity Identifi er» (LEI) (бар болса). 
2. Эмитенттің байланыс телефондарының, факстың нөмірлерін жəне 

электрондық пошта адрестерін, сондай-ақ, егер қоғамның нақты мекен-
жайы заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтамада 
көрсетілген мекенжайдан ерекшеленетін болса, эмитенттің нақты мекен-
жайын көрсете отырып, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы анықтамаға сəйкес эмитенттің орналасқан жері. 

3. Эмитенттің негізгі қызмет түрі.
4. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды 

беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не облигациялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды беру алдындағы соңғы 
тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне дейін облигациялар шығарылымын 
мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды берген жағдайда соңғының алдындағы 
тоқсанның аяғындағы жағдай бойынша жеке қаржылық есептіліктің 
деректеріне сай меншікті капитал мөлшері. 

5. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды 
беру алдындағы соңғы тоқсанның аяғындағы не мемлекеттік тіркеу үшін 
құжаттарды беру алдындағы соңғы тоқсаннан кейінгі айдың жиырма бесіне 
дейін облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарды 
берген жағдайда соңғының алдындағы тоқсанның аяғындағы жағдай 
бойынша жеке қаржылық есептіліктің деректеріне сай жарғылық капи-
тал мөлшері. 

6. Эмитенттің халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN коды) мен 
қосылған күні көрсетілген, қор биржасының ресми тізіміне қосылған 
айналымдағы мемлекеттік емес бағалы қағаздары туралы мəліметтер. 

7. Облигациялар шығарылымын мемлекеттік тіркеу үшін құжаттарға 
эмитенттің атынан қол қоюға уəкілетті тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты 
(ол бар болса).

 8. Облигациялар шығарылымы туралы мəліметтер:
1) облигациялардың түрі; 
2) облигациялардың саны; 
3) номиналды құнын сипаттайтын валюта көрсетілен бір облигацияның 

номиналды құны; 
4) облигациялар шығарылымының жалпы көлемі; 
5) облигациялар айналысы басталған күн (бар болса);
6) болжалды өтеу күні; 
7) облигацияларды қамтамасыз ету (қамтамасыз етілген облигациялар 

шығарылған жағдайда);
8) облигациялардың айналыс мерзімі;
9) облигациялар бойынша сыйақы мөлшерлемесі; 
10) облигациялар бойынша сыйақы төлеу мерзімі.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы №248 қаулысына 5-қосымша

Күші жойылады деп танылатын Қазақстан Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің 
құрылымдық элементтерінің тізбесі 

1. «Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды ор-
наластыру жəне өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ 
облигациялар шығарылымын жою қағидаларын, Мемлекеттік емес облига-
циялар шығарылымы проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін, 
облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы 
проспектісін) жасау жəне ресімдеу қағидаларын, мемлекеттік емес об-
лигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама 
проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы проспектісінің) құрылымын, Мемлекеттік емес облигаци-
яларды орналастыру қорытындылары туралы есепті жəне мемлекеттік 
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепті жасауға жəне 
ресімдеуге қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сəуірдегі №115 қаулысы 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №13789 
болып тіркелген, 2016 жылғы 8 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық 
жүйесінде жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 27 наурыздағы №50 қаулысымен бекітілген 
өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының 
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша нормативтік 
құқықтық актілері тізбесінің 6-тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15274 болып тіркелген, 2017 жылғы 12 
шілдеде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің 
эталондық бақылау банкінде жарияланған). 

3. «Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық 
бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды ор-
наластыру жəне өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ 
облигациялар шығарылымын жою қағидаларын, Мемлекеттік емес облига-
циялар шығарылымы проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін, 
облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы 
проспектісін) жасау жəне рəсімдеу қағидаларын, мемлекеттік емес об-
лигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама 
проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы проспектісінің) құрылымын, Мемлекеттік емес облигаци-
яларды орналастыру қорытындылары туралы есепті жəне мемлекеттік 
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепті жасауға 
жəне ресімдеуге қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сəуірдегі №115 
қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2017 жылғы 2 қарашадағы №211 қаулысы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15979 болып тіркелген, 
2017 жылғы 14 қарашада Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).

4. «Мемлекеттік емес облигациялар шығаруды (облигациялық 

бағдарламаны) мемлекеттік тіркеу, мемлекеттік емес облигацияларды ор-
наластыру жəне өтеу қорытындылары туралы есептерді қарау, сондай-ақ 
облигациялар шығарылымын жою қағидаларын, Мемлекеттік емес облига-
циялар шығарылымы проспектісін (облигациялық бағдарлама проспектісін, 
облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар шығарылымы 
проспектісін) жасау жəне рəсімдеу қағидаларын, мемлекеттік емес об-
лигациялар шығарылымы проспектісінің (облигациялық бағдарлама 
проспектісінің, облигациялық бағдарлама шегіндегі облигациялар 
шығарылымы проспектісінің) құрылымын, Мемлекеттік емес облигаци-
яларды орналастыру қорытындылары туралы есепті жəне мемлекеттік 
емес облигацияларды өтеу қорытындылары туралы есепті жасауға 
жəне ресімдеуге қойылатын талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы 29 сəуірдегі №115 
қаулысына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2018 жылғы 2 маусымдағы №141 қаулысы (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17231 болып тіркелген, 
2018 жылғы 9 тамызда Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған).

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 7 желтоқсандағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17884 болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қазан         №249        Алматы қаласы

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер 
жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру 

қағидаларын бекіту туралы

«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.

2. Осы қаулыға қосымшаға сəйкес тізбе бойынша Қазақстан 
Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері құрылымдық 
элементтерінің күші жойылды деп танылсын.

3. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева 
А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында 
жəне 4-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

4. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне 
сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

5. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

6. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға тиіс. 

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы №249 қаулысымен бекітілді

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу 
жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу 

жөніндегі қызметті жүзеге асыру қағидалары (бұдан əрі - Қағидалар) 
«Бағалы қағаздар рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі (бұдан əрі 
- Бағалы қағаздар нарығы туралы заң) Қазақстан Республикасының 
заңына сəйкес əзірленді жəне бағалы қағаздарды ұстаушылардың 
тізілімдер жүйесін (бұдан əрі - тізілімдер жүйесі) жүргізу жөніндегі орталық 
депозитарийдің қызметін жүзеге асыру тəртібін айқындайды.

2. Қағидалардың мақсатында мынадай ұғымдар пайдаланылады:
1) айналыс мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке 

алуға арналған эмитенттің жеке шоты - айналыс мерзімі аяқталған жəне 
эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған, осы бағалы 
қағаздарды ұстаушылардың жеке шоттарынан шығарылған эмиссиялық 
бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитентке тізілімдер жүйесінде 
ашылған жеке шот;

2) бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімі - бағалы қағаздарды 
ұстаушыларды, сондай-ақ оларға тиесілі бағалы қағаздардың түрін жəне 
санын (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері 
бойынша талап ету құқықтарын) сəйкестендіруге мүмкіндік беретін белгілі 
бір күндегі осы ұстаушылар туралы мəліметтердің жиынтығы;

3) бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шоты - бағалы қағаздардың 
(эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бой-
ынша талап ету құқықтарының) меншік иесі жəне (немесе) болып табы-
латын тізілімдер жүйесінде тіркелген тұлғаға ашылған, мəмілелерді тіркеу 
мен эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша құқықтарды есепке алу жүзеге 
асырылатын жеке шот;

4) жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің 
жеке шоты - эмитентке тізілімдер жүйесінде ашылған, орналастырылмаған 
эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу жүзеге асырылатын жеке шот;

5) жауапкершілігі шектеулі серіктестік қатысушыларының тізілімі - белгілі 
бір мерзімде жауапкершілігі шектеулі серіктестікке қатысушылар туралы 
мəліметтердің жиынтығы;

6) инвестициялық пай қорының пай ұстаушыларының тізілімі - пай 
ұстаушыларды, сондай-ақ оларға тиесілі пайлардың түрін жəне санын 
сəйкестендіруге мүмкіндік беретін белгілі бір күндегі осы ұстаушылар ту-
ралы мəліметтердің жиынтығы;

7) исламдық бағалы қағаздар - исламдық жалға беру сертификаттары 
мен исламдық қатысу сертификаттары;

8) ортақ өкілдің жеке шоты - бірнеше адамға меншік құқығында тиесілі 
бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарының) есепке алу жүзеге 
асырылатын тізілімдер жүйесіндегі ортақ меншік қатысушыларының ортақ 
өкіліне ашылған жеке шот;

9) тізілімдер жүйесіндегі операция - нəтижесі тізілімдер жүйесіне 
деректерді енгізу немесе оларды өзгерту жəне (немесе) тізілімдер 
жүйесінен ақпаратты дайындау жəне беру болып табылатын іс-
əрекеттерінің жиынтығы;

10) уəкілетті орган - Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі;
11) ұстаушылары талап етпеген орналастырылған эмиссиялық бағалы 

қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шоты - ұстаушы 
(ұстаушылар) ақы төлеген, бірақ ұстаушы (ұстаушылар) тиісті бұйрықты 
(бұйрықтарды) ұсынбауына байланысты оның (олардың) жеке шотына 
(шоттарына) есепке алынбаған, орналастырылған эмиссиялық бағалы 
қағаздарды есепке алу үшін тізілімдер жүйесінде эмитентке ашылған 
жеке шот;

12) эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған 
жеке шоты - эмитентке тiзiлiмдер жүйесінде ашылған, бағалы қағаздардың 
қайталама нарығында эмитент сатып алған, сондай-ақ Қағидалардың 53 
жəне 54-тармақтарына сəйкес осы шотқа аударылған эмиссиялық бағалы 
қағаздарды есепке алу жүзеге асырылатын жеке шот; 

13) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері 
бойынша сатып алынған талап ету құқықтарын есепке алуға арналған 
эмитенттің жеке шоты - айналыс мерзімі аяқталған жəне эмитент олар-
ды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған бағалы қағаздардың 
қайталама нарығында эмитент сатып алған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша оның міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын есепке алу 
үшін тізілімдер жүйесінде эмитентке ашылған жеке шот; 

14) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері 
бойынша талап ету құқықтары - айналыс мерзімі аяқталған жəне эми-
тент оларды өтеу бойынша міндеттемелерді орындамаған эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтары.

3. Тізілімдер жүйесін орталық депозитарий жүргізеді.
4. Тізілімдер жүйесінде бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық 

бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) 
иеленушілерге, эмитенттерге жəне номиналды ұстаушыларға жеке шот-
тар ашылады.

Жеке шотты ашу орталық депозитарий «Қылмыстық жолмен 
алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) жəне терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы 
Қазақстан Республикасының Заңымен (бұдан əрі - Кірістерді жылыстатуға 
қарсы іс-қимыл туралы заң) көзделген тиісті тексеру шараларын 
қабылдағаннан кейін жүргізіледі.

Номиналды ұстау жүйесінде ашылған жеке шоттарда меншік құқығымен 
орталық депозитарийге тиесілі бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары), 
сондай-ақ клиенттерінің (депоненттердің) номиналды ұстауындағы, 
депоненттердің клиенттерінің бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) 
есепке алынады. 

5. Орталық депозитарийдің тiзiлiмдер жүйесін қалыптастыру бойынша 
iс-əрекетi эмитент, бұрын бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң 
жүйесін жүргізген ұйымды жəне бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) 
ұстаушы ұсынған мəлiметтердi қабылдаудан, тексеруден, өңдеуден, 
тiзiлiмдер жүйесіне енгізуден тұрады.

6. Тізілімдер жүйесін мынадай құжаттар құрайды:
1) операцияларды жүргізу бұйрықтары;
2) бұйрықтардың орындалуы туралы есептер (жүргізілген операциялар 

туралы хабарламалар);
3) бұйрықтарды орындаудан бас тартулар;
4) жеке тұлға болып табылатын тіркелген тұлғаның жеке басын 

куəландыратын құжаттың не осы Қағидалардың 13-тармағының 2) жəне 
3) тармақшаларында белгіленген, заңды тұлға болып табылатын тіркелген 
тұлға ұсынған құжаттардың көшiрмелерi;

5) мүлікті сенімгерлік басқару шарттарының көшірмелері оларға 
енгізілген барлық өзгерістерімен жəне толықтыруларымен бірге;

6) тізілімдер жүйесінде операциялар жүргізілген Қағидалардың 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 жəне 
82-тармақтарында көрсетілген құжаттар;

7) эмитенттен (бұрын бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң 
жүйесін жүргізген ұйымнан) орталық депозитарий алған жəне орталық 
депозитарий шарттың қолданылу кезеңінде эмитентке жіберген құжаттар;

8) уəкілетті органның эмиссиялық бағалы қағаздарды орналастыру 
қорытындылары туралы (мемлекеттік емес облигацияларды, исламдық 
бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы) есептерді бекіту туралы 
хабарламаларының көшірмелері;

9) операцияларды тіркеу журналы;
10) кіріс құжаттарын тіркеу журналы;
11) шығыс құжаттарын тіркеу журналы;

(Соңы. Басы 16-18-беттерде) 

(Жалғасы 20-бетте) 
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12) мұрағатты жүргізу журналы;
13) бағалы қағаздар ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін құрайтын 

құжаттарды қабылдау-өткізу актілері.
7. Тізілімдер жүйесінде мынадай:
1) эмитент туралы, оның ішінде инвестициялық пай қорының 

басқарушы компаниясы, кастодиан жəне эмитенттің бағалы қағаздарының 
шығарылымдары туралы;

2) инвестициялық пай қорының атауы туралы;
3) тіркелген тұлғалар, олардың жеке шоттарының нөмірлері, бағалы 

қағаздарды ұстаушылар жəне олардың өкілдері туралы;
4) жеке шоттарда есепке алынатын бағалы қағаздардың түрі, саны, 

халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN - коды) туралы;
5) эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері 

бойынша талап ету құқықтары туралы;
6) бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 

міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) сенімгерлік басқаруға 
берілген тұлғалар туралы;

7) тізілімдер жүйесінде жүргізілетін операциялар жəне оларды жүргізу 
негіздері туралы;

8) тізілімдер жүйесін құрайтын құжаттарды қабылдау жəне өткізу туралы;
9) орталық депозитарий бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық 

бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) 
тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шоттарына) есептен шығару 
(есепке жазу) бұйрығын орындаған жағдайда мəміленің сомасы туралы;

10) пайдасына бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) 
ауыртпалық салу жүзеге асырылған тұлғалар туралы жəне ауыртпалық 
салынған бағалы қағаздар бойынша оларға берілген құқықтар туралы 
мəліметтер қамтылады.

8. Тізілімдер жүйесінде эмитент туралы мынадай мəліметтер болады:
1) эмитенттің мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі толық жəне қысқаша 

атауы;
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеуді (қайта тіркеуді) жүзеге асырған 

мемлекеттік органның атауы, сондай-ақ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
күні жəне бар болса нөмірі, эмитенттің бизнестік сəйкестендіру нөмірі (бар 
болса) (бұдан əрі – БСН);

3) орналасқан жері, пошталық мекенжайы;
4) телефон, факс нөмірлері жəне басқа байланыс құралдары;
5) эмитенттің атқарушы органы басшысының жəне бас бухгалтерінің 

тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса).
9. Тізілімдер жүйесінде эмитенттің бағалы қағаздары туралы мынадай 

мəліметтер болады:
1) бағалы қағаздар шығарылымдарының мемлекеттік тіркелуі туралы 

куəліктің берілген күні мен нөмірі (бұрын берілген куəліктердің күндері мен 
нөмірлерін көрсете отырып) жəне бағалы қағаздардың шығарылымын 
мемлекеттік тіркеуді жүзеге асырған тіркеуші органның атауы;

2) бағалы қағаздардың түрі, халықаралық сəйкестендіру нөмірі 
(ISIN - коды), шығару нысаны, оның ішінде бағалы қағаздарды айырба-
стау туралы ақпарат;

3) инвестициялық пай қорының пайларын қоспағанда, жарияланған 
бағалы қағаздар саны;

4) орналастырылған бағалы қағаздар саны;
5) облигациялардың (исламдық бағалы қағаздардың) номиналдық құны;
6) облигациялардың (исламдық бағалы қағаздардың) айналыс мерзімі 

жəне оларды өтеу күні;
7) акцияларды жəне исламдық бағалы қағаздарды орналастыру 

қорытындылары туралы (мемлекеттік емес облигацияларды өтеу хабар-
ламалары, исламдық бағалы қағаздарды өтеу қорытындылары туралы) 
есептер бекітілген күн, акцияларды жəне исламдық бағалы қағаздарды 
орналастыру қорытындылары туралы есептер бекітілген күн (есепті кезең 
аяқталған күн).

Тізілімдер жүйесін құрайтын мəліметтерге өзгерістер мен 
толықтыруларды эмитенттің тиісті құжаттарына оларды енгізген жəне 
(немесе) уəкілетті органнан бағалы қағаздардың шығарылымына, ай-
налысына, өтелуіне жəне (немесе) жойылуына қатысты жаңа құжаттар 
алған күннен кейін күнтізбелік 10 (он) күн ішінде эмитент орталық депо-
зитарийге береді.

Эмитент тізілімдер жүйесін құрайтын, облигацияларды өтеу күні туралы 
мəліметтерге толықтыруларды облигациялардың осы шығарылымының 
проспектісінде облигацияларды өтеудің нақты күні болмаған жағдайда, 
облигацияларды өтеу күні айқындалғаннан кейін күнтізбелік 10 (он) күн 
ішінде орталық депозитарийге береді.

10. Орталық депозитарий инвестициялық пай қорының басқарушы 
компаниясы ұсынған келесі құжаттардың негізінде қызмет көрсету үшін 
инвестициялық пай қорының пайларын қабылдайды:

басқарушы компаниясының жарғысының көшірмесі (бар болса);
инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының жеке шот 

ашуға бұйрығы;
пайлардың шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің 

көшірмесі;
инвестициялық пай қоры қағидаларының көшірмесі;
инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясын мемлекеттік 

тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың немесе куəліктің көшірмесі;
жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды 

жүргізуге арналған құжаттарға қол қою құқығы бар басқарушы компания 
өкілдерінің нотариат куəландырған қол қою үлгілері бар құжаттар, ол 
құжаттарда мынадай мəліметтер болады:

инвестициялық пай қорының атауы;
құжатқа қол қоюға құқық беретін басқарушы компанияның атауы;
басқарушы компания өкілінің лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар 

болса), жеке басын куəландыратын құжат деректері;
осы құжатта бар қол қою үлгілері тіркелген тұлғаның тізілімдер жүйесінде 

ашылған жеке шоты бойынша операцияларды жəне ақпараттық опера-
цияларды жүзеге асыру кезінде міндетті болып саналатынына нұсқау;

жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды 
жүргізуге арналған құжаттарды растау құқығы бар кастодиан өкілдерінің 
нотариат куəландырған қол қою үлгілері бар құжаттар, ол құжаттарда мы-
надай мəліметтер болады:

инвестициялық пай қорының атауы;
басқарушы компанияның атауы;
инвестициялық пай қорының активтерін есепке алуды жүзеге асыратын 

кастодианның атауы;
кастодиан өкілінің лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), жеке 

басын куəландыратын құжат деректері;
осы құжатта бар қол қою үлгілері тіркелген тұлғаның тізілімдер жүйесінде 

ашылған жеке шоты бойынша операцияларды жəне ақпараттық операци-
яларды растау кезінде міндетті болып саналатынына нұсқау.

11. Жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмиссиялық 
бағалы қағаздарды эмитенттің жеке шотына есепке алуды орталық де-
позитарий эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымының мемлекеттік 
тіркелгені туралы куəліктің көшірмесі мен бағалы қағаздар шығарылымы 
проспектісінің көшірмесі немесе бағалы қағаздарды шығару проспектісіне 
енгізілген өзгерістер мен (немесе) толықтырулар негізінде жүзеге асырады.

12. Тізілімдер жүйесінде жеке тұлғаға жеке шот ашуды орталық депо-
зитарий мынадай құжаттар негізінде жүзеге асырады:

1) жеке шот ашу бұйрығы;
2) жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжат немесе 

жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттың нотариалды 
куəландырылған көшірмесі (құжаттар пошта байланысымен немесе курьер 
арқылы ұсынылған жағдайда) немесе инвестициялық пай қорының пайла-
рын иеленуге өтінімнің көшірмесі қоса беріле отырып жеке тұлғаның жеке 
басын куəландыратын құжаттың көшірмесі (басқарушы компания пайларды 
иеленуге өтінім берген жеке тұлғаның атынан құжаттар берген жағдайда).

Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сəйкес ақпараттық жүйелерді 
пайдалана отырып жеке тұлғаға электрондық құжат нысанында жеке шот 
ашуға бұйрықты беру кезінде жеке тұлғаның электрондық бұйрығына 
осы жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттың электрондық 
көшірмесі қоса беріледі.

13. Заңды тұлғаға жеке шот ашуды мынадай құжаттар негізінде жүзеге 
асырады:

1) жеке шотты ашуға бұйрық;
2) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың 

немесе куəліктің көшірмесі;
3) жеке шоттар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды 

жүргізуге арналған құжаттарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің 
нотариалды куəландырылған қол қою үлгілері бар құжат, ол құжатта мы-
надай мəліметтер болады:

заңды тұлғаның атауы;
заңды тұлға өкілінің лауазымы, тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса), 

жеке басын куəландыратын құжат деректері;
осы құжатта бар қол қою үлгілері заңды тұлғаның жеке шоты бойынша 

операцияларды жəне ақпараттық операцияларды жүзеге асыру кезінде 
міндетті болып саналатынына нұсқау.

14. Жеке тұлға немесе оның өкілі Қағидалардың 12-тармағында 
көрсетілген жеке шот ашуға арналған құжаттарды орталық депозита-
рийге Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес ресімделген 
сенімхат негізінде ұсынады не пошта байланысымен немесе курьер 
арқылы жібереді.

Заңды тұлғаның бірінші басшысы жəне (немесе) оның өкілі Қағидалардың 
13-тармағында көрсетілген жеке шот ашуға арналған құжаттарды Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасына сəйкес ресімделген сенімхат 
негізінде ұсынады не пошта байланысымен немесе курьер арқылы 
жібереді.

Басқарушы компанияға пайларды иеленуге өтінім берген тұлғаға жеке 
шот ашылған жағдайда, егер инвестициялық пай қорының қағидаларында 
көзделген болса, Қағидалардың 12 жəне 13-тармақтарында көрсетілген 
құжаттарды орталық депозитарийге беруді басқарушы компания жүзеге 
асырады.

15. Қағидалардың 12 жəне 13-тармақтарының талаптары:
1) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 

міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) иеленуші - тіркелген тұлғаға, 
номиналды ұстау жүйесінде осы тұлғаға тиесілі бағалы қағаздар (эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету 
құқықтары) есепке алынған номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шот-
тарын жүргізу құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге 
асыратын бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушысы лицензиясынан 
айырылған жағдайда, номиналды ұстаушының жеке шотты ашу жөніндегі 
бұйрығының жəне номиналды ұстаушыға оның клиенті номиналды ұстаудың 
есебін жүргізу жүйесінде жеке шотты ашу үшін ұсынған құжаттардың 
түпнұсқалары негізінде жеке шот ашқан кезде;

2) орталық депозитарий соттың атқару парағын орындау мақсатында 
тіркелген тұлғаға жеке шот ашқан кезде;

3) қаржы ұйымдары қайта ұйымдастырылған жағдайда тіркелген тұлғаға 
жеке шот ашқан кезде қолданылмайды.

Осы тармақтың ережелері тіркелген тұлғаның тізілімдер жүйесінде 
ашылған жеке шоты болмаған жағдайда қолданылады.

16. Егер бағалы қағаздарға меншік құқығы бірнеше тұлғаға тиесілі бол-
са, тізілімдер жүйесіндегі жеке шот олардың ортақ өкілінің жеке шот ашуға 
бұйрығы негізінде ортақ меншіктің барлық қатысушыларының оны сайлау 
туралы жазбаша келісімін қоса бере отырып ашылады.

17. Жеке шотты ашу (жабу) бұйрығына жеке тұлға немесе оның өкілі 
не заңды тұлғаның, оның ішінде инвестициялық пай қорының басқарушы 
компаниясының өкілі қол қояды жəне онда мынадай мəліметтер болады:

1) заңды тұлғаның атауы (жеке тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол 
бар болса);

2) инвестициялық пай қорының атауы;
3) жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын құжаттың атауы жəне 

деректемелері;
4) жеке тұлғаның туған күні;
5) заңды тұлғаны (инвестициялық пай қорының басқарушы компания-

сын) мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы анықтаманың күні немесе 
заңды тұлғаны (инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясын) 
мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куəліктің күні жəне нөмірі;

6) заңды тұлғаның (инвестициялық пай қорының басқарушы 
компаниясының) орналасқан жері, пошталық мекенжайы, БСН (бар бол-
са), банк деректемелері;

7) жеке тұлғаның тұрғылықты жері, пошталық мекенжайы, жеке 
сəйкестендіру нөмірі (бар болса) (бұдан əрі - ЖСН), банктік деректемелері;

8) жеке тұлғаның салық резиденттігі туралы мəліметтер. 
18. Қағидалардың 15-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген но-

миналды ұстаушының бұйрығында Қағидалардың 17-тармағының 1), 3), 
4), 5), 6) жəне 7) тармақшаларында көзделген мəліметтері қамтылады.

19. Эмитентті жəне ортақ меншік қатысушыларының ортақ өкілін 
қоспағанда, тіркелген тұлғаның тізілімдер жүйесінде бір жеке шоты болады.

20. Жеке шотқа жеке нөмір беріледі. Жеке шотта:
1) жеке шотты ашу бұйрығына сəйкес тіркелген тұлға;
2) бағалы қағаздардың саны, түрі жəне халықаралық сəйкестендіру 

нөмірі (ISIN - коды);
3) эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері 

бойынша талап ету құқықтары;
4) ауыртпалық салынған бағалы қағаздардың саны (эмитенттің 

эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтары);

5) пайдасына бағалы қағаздарына ауыртпалық салынған (эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтары) жəне ауыртпалық салынған бағалы қағаздар жөніндегі 
құқық тиесілі тұлғалар;

6) бұғатталған бағалы қағаздар саны (эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары);

7) осы жеке шот бойынша жүргізілген операциялар;
8) орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығында белгіленген 

көлемдегі сенімгерлік басқарушы;
9) сенімгерлік басқаруға берілген бағалы қағаздар саны (эмитенттің 

эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтары) туралы мəліметтер болады.

21. Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы лицензиясының 
қолданылуы тоқтатылған немесе одан айырылған жағдайда инвестициялық 
пай қорының жеке шоттарын басқару инвестициялық пай қорының ка-
стодианына көшеді жəне орталық депозитарийдің қағидалар жинағында 
көзделген тəртіппен инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылар 
тізілімдерінің жүйесіне тиісті өзгерістер енгізу жолымен ресімделеді.

22. Жеке шотта жеке шот бойынша жүргізілген операциялар туралы 
мынадай ақпарат көрсетіледі:

1) операция түрі;
2) оның жүргізілген күні жəне уақыты;
3) операцияны жүргізу негізі;
4) операцияға қатысқан жеке шоттардың нөмірлері;
5) бағалы қағаздардың саны, түрі, халықаралық сəйкестендіру нөмірі 

(ISIN - коды) немесе оларға қатысты операция жүргізілген эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтарының саны жəне сəйкестендіргіші.

23. Тізілімдер жүйесінде меншік иегерлерінің жəне эмитенттің бірдей 
құқығы мен міндеттерін куəландыратын бағалы қағаздардың бір түрі бой-
ынша есепке алу орталық депозитариймен жүзеге асырылады.

24. Жауапкершілігі шектеулі серіктестік қатысушыларының тізілімін 
қалыптастыру, жүргізу жəне сақтау орталық депозитарийдің қағидалар 
жинағына жəне орталық депозитарийдің шаруашылық серіктестікпен 
жасаған шартына сəйкес жүзеге асырылады. 

25. Орталық депозитарийге келіп түскен құжаттар кіріс құжаттарды 
тіркеу, эмитенттердің жəне тіркелген тұлғалардың бұйрықтарын есепке алу, 
сенімхаттарды есепке алу журналдарында тіркеледі. Орталық депозитарий 
құжатты қабылдағаннан кейін (ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып 
электрондық құжаттар қабылдау жағдайларын қоспағанда) өтініш білдірген 
тұлғаның сұрауы қабылдаған күнін (уақытын) жəне құжатты қабылдауды 
жəне тіркеуді жүзеге асырған орталық депозитарий қызметкерінің тегін, 
атын, əкесінің атын (ол бар болса) көрсете отырып, оны қабылдау фактісін 
растайтын құжат береді.

26. Орталық депозитарий берген құжаттар шығыс құжаттарының жур-
налында тіркеледі.

27. Тізілімдер жүйесін құрайтын мəліметтердегі өзгерістер орталық 
депозитарийдің тиісті ішкі есеп журналдарында тіркеледі.

28. Орындалуы туралы белгісі бар құжаттар орталық депозитарийдің 
мұрағатына өткізіледі, олар мұрағат жүргізу журналында тіркеледі. 
Құжаттарды мұрағат жүргізу журналында тіркеу кезінде олардың тұтастығы, 
парақтары мен данасының саны, сондай-ақ олардың қосымшалары 
тексеріледі.

29. Тізілімдер жүйесін құрайтын электрондық жəне (немесе) қағаз 
тасымалдағыштардағы мəліметтер жоғалған немесе жойылған жағдайда 
орталық депозитарий:

1 (бір) жұмыс күні ішінде бұл туралы эмитентке, уəкілетті органға жəне 
орталық депозитарийге хабарлайды;

тізілімдер жүйесін құрайтын қағаз тасымалдағыштардағы мəліметтерді 
қалпына келтіру мақсатында бұқаралық ақпарат құралдарында мүдделі 
тұлғалардың құжаттарды беру қажеттігі туралы ақпаратты жариялайды;

жоғалған немесе жойылған деректерді олардың жоғалған немесе 
жойылған күнінен бастап 14 (он төрт) күнтізбелік күн ішінде қалпына 
келтіреді.

30. Тіркеу жүйесін құрайтын құжаттарды сақтауды орталық депозитарий 
дербес немесе үшінші тараптардың қызмет көрсету келісімдері бойынша 
жүзеге асырады. 

31. Орталық депозитарий Қазақстан Республикасының заңнамасында 
белгіленген акциялар мен исламдық бағалы қағаздарды орналасты-
ру қорытындылары туралы есепті уəкілетті органға ұсыну мерзімі 
өткенге дейін күнтізбелік 20 (жиырма) күннен кешіктірмей көрсетілген 
есептерді уəкілетті органға ұсыну қажеттілігі туралы хабарламаны қызмет 
көрсетілетін эмитенттерге жібереді.

32. Эмитент уəкілетті органға акцияларды немесе исламдық бағалы 
қағаздарды орналастыру қорытындылары туралы есепті жолдаған соң 
3 (үш) жұмыс күні ішінде орталық депозитарийге бұл туралы хабарлама 
жібереді.

Егер акцияларды немесе исламдық бағалы қағаздарды орналастыру 
қорытындылары туралы есепті уəкілетті органға ұсыну мерзімі өткеннен 
кейін күнтізбелік 10 (он) күн өткен соң орталық депозитарийге эмитент 
осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген хабарламаны ұсынбаса, 
орталық депозитарий келесі жұмыс күні ішінде бұл туралы уəкілетті ор-
ганды хабардар етеді.

33. Трансфер-агенттің қызметтерін пайдаланған жағдайда, орталық 
депозитарийдің клиенттері аударма агенті осы клиентке дербес 
төлейтін трансфер-агенттік қызметтердің құнын қоспағанда, орталық 
депозитарийдің қызметтеріне жеке төлейді.

2-тарау. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдер жүйесін 
жүргізу жөніндегі қызметті жүзеге асыру тəртібі

34. Бағалы қағаздармен (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарымен) мəмілелерді 
тізілімдер жүйесінде тіркеу жеке шоттар бойынша тиісті операцияларды 
жүргізу жолымен жасалады.

Айналыс мерзімі өткен жəне эмитент оларды өтеу бойынша 
міндеттемелерді орындамаған эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығын есепке алу осы 
эмиссиялық бағалы қағаздардың халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN- 
коды) көрсете отырып, орталық депозитарийдің қағидалар жинағында 
белгіленген тəртіпте орталық депозитарий беретін сəйкестендіргіш бой-
ынша жүзеге асырады.

Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарындағы эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығының 
сандық мəні («Атқарушылық iс жүргiзу жəне сот орындаушыларының 
мəртебесi туралы» 2010 жылғы 2 сəуірдегі Қазақстан Республикасы 
Заңының (бұдан əрі - Атқарушылық iс жүргiзу туралы заң) сəйкес 
мемлекеттік органдардың, сондай-ақ осындай құқыққа ие тұлғалардың 
актілері негізінде оларды оқшаулау бойынша операциялар жүргізілген 
эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда) осы талап ету құқығы 
туындаған эмиссиялық бағалы қағаздардың санына сəйкес айқындалады.

35. Орталық депозитарий тізілімдер жүйесінде операциялардың мына-
дай түрлерін жүзеге асырады:

1) жеке шоттар бойынша операциялар;
2) ақпараттық операциялар.
36. Жеке шоттар бойынша операцияларға мыналар жатады:
1) жеке шот ашу;
2) тіркелген тұлға, инвестициялық пай қоры немесе инвестициялық пай 

қорының басқарушы компаниясы туралы мəліметтерді өзгерту;
3) бағалы қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шот-

тарына) есептен шығару (есепке жазу);
4) эмитенттің орналастырылған акциялары (эмитент сатып алған акци-

яларды шегергенде) санының ұлғаюына байланысты тіркелген тұлғаның 
жеке шотында акциялар санының ұлғаюы туралы жазбаларды енгізу;

5) бағалы қағаздарға ауыртпалық салу (эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына) жəне 
ауыртпалық салуды алып тастау;

6) бағалы қағаздарды оқшаулау (эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) жəне 
оқшаулауды алып тастау;

7) сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу жəне сенімгерлік 
басқарушы туралы жазбаны алып тастау;

8) эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері 
бойынша талап ету құқықтарын тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан 
(шоттарына) есептен шығару (есепке жазу);

9) эмитенттің бағалы қағаздарын жəне өзге де ақшалай міндеттемелерін 
эмитенттің жай акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу;

10) эмитенттің бір түрдегі орналастырылған акцияларын осы эмитенттің 
басқа түрдегі акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу;

11) эмиссиялық бағалы қағаздар шығарылымын жою;
12) бағалы қағаздарды өтеу;
13) жеке шотты жабу.
37. Ақпараттық операцияларға мыналар жатады:
1) белгілі бір күнге жəне уақытқа бағалы қағаздарды ұстаушылардың 

тізілімін (акционерлердің тізімін) жасау жəне беру;
2) жеке шоттан үзінді-көшірмелер жасау жəне беру;
3) белгілі бір күнге жəне уақытқа эмитенттің ірі акционерлері туралы 

анықтама жасау жəне беру;
4) есептер, хабарламалар мен анықтамалар дайындау жəне беру.
Бұрын бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізген 

ұйым бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімдері жүйесін жүргізген 
күнге орталық депозитарий беретін ақпарат пен құжаттар бұрын бағалы 
қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізген ұйым берген 
құжаттарға сəйкес жасалады жəне тек қана сот шешімінің негізінде 
өзгертілуі мүмкін.

38. Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) 
бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару (есепке 
алу) бұйрығында орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген 
мəліметтер қамтылады.

Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) бағалы 
қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару 
(есепке алу) бұйрығына мəмілеге қатысушы тұлға немесе оның өкілі, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы 
заңнамасында белгіленген жағдайларда орталық депозитарий қол қояды. 
Бұйрық Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сəйкес ақпараттық жүйелерді 
пайдалана отырып, электронды құжат түрінде ұсынылады.

Инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясының тіркелген 
тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) пайларды есеп-
тен шығару (есепке алу) бұйрығына оның өкілі қол қояды, сондай-ақ 
инвестициялық пай қорының активтерін есепке алуды қамтамасыз ететін ка-
стодиан бөлімшесінің басшысы қол қояды не кастодиан инвестициялық пай 
қорының басқарушы компаниясының тіркелген тұлғалардың жеке шотта-
рынан (жеке шоттарына) пайларды есептен шығару (есепке алу) бұйрығын 
өзінің жазбаша түрде немесе Қазақстан Республикасының электрондық 
құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сəйкес 
ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып электрондық құжат нысанында 
растауын орталық депозитарийге жіберу жолымен растайды.

Орталық депозитарийге ұсынылатын бұйрықтардың, сондай-ақ 
басқарушы компанияның бұйрығын кастодиан растауының нысаны 
мен мазмұны орталық депозитарийдің қағидалар жинағына сəйкес 
айқындалады.

Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сəйкес ақпараттық жүйелерді пай-
далана отырып электрондық құжат нысанында бұйрықтарды беру тəртібі 

мен талаптары, сондай-ақ олардың форматтары орталық депозитарийдің 
қағидалар жинағында айқындалады. 

39. Орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акциялар-
ды шегергенде) саны ұлғайған кезде тіркелген тұлғалардың жеке шот-
тары бойынша жарияланған акцияларды бөлу бұйрығында мынадай 
мəліметтер қамтылады:

1) бұйрықтың нөмірі жəне тіркелген күні;
2) бағалы қағаздар эмитентінің атауы;
3) тіркелген тұлға туралы мəліметтер;
4) тіркелген тұлғаның жеке шотының нөмірі;
5) бағалы қағаздардың түрі, халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN- 

коды);
6) орналастырылған акциялар (эмитент сатып алған акцияларды 

шегергенде) санының ұлғаюына байланысты жүргізілген операция 
нəтижесінде пайда болған аталған жеке шоттардағы орналастырылған 
акциялар (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде)санына тіркелген 
тұлғалардың жеке шоттары бойынша бөлінетін жарияланған акциялар 
санының арақатынасы;

7) операция жүргізуге арналған бағалы қағаздар саны;
8) орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акцияларды 

шегергенде) санын ұлғайтуға арналған нұсқау;
9) бағалы қағаздар бойынша құқықтарға қатысты мəліметтер.
Орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акцияларды 

шегергенде) саны ұлғайған кезде тіркелген тұлғалардың жеке шоттары-
на жарияланған акцияларды бөлу бұйрығына эмитенттің уəкілетті адамы 
қол қояды.

40. Ортақ меншік қатысушыларының ортақ өкілінің жеке шоты бой-
ынша операциялар жүргізілген жағдайда орталық депозитарийге ортақ 
меншіктің барлық қатысушыларының операция жүргізуге жазбаша келісімі 
ұсынылады.

41. Жеке шоттар бойынша операция жүргізу кезінде орталық депози-
тарий бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдері жүйесінің деректеріне 
қарай мəмілеге қатысушылардың бұйрықтары мазмұнының Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына 
сəйкестігін тексереді жəне бұйрықтарға қойылған қолдардың жеке шот-
тар бойынша операциялар мен ақпараттық операцияларды тіркеуге 
арналған құжаттарға қол қоюға құқығы бар заңды тұлға өкілдерінің но-
тариат куəландырған қол қою үлгілері, заңды тұлғаның құжатта немесе 
мəміле тарабы не сенімхат бойынша өкілдері болып табылатын жеке 
тұлғаның жеке басын куəландыратын құжатта (түпнұсқасында немесе 
нотариат куəландырған көшірмесінде) көрсетілген қолдарға сəйкестігін 
тексеруді жүзеге асырады.

Орталық депозитарий электрондық құжат нысанында берілген 
бұйрықтар, өкімдер негізінде жеке шоттар бойынша операциялар жүргізу 
кезінде Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сəйкес электрондық цифрлық 
қолтаңбаларды тексереді.

42. Қағидалардың 15-тармағына сəйкес ашылған жеке шоттар бойын-
ша Қағидалардың 36-тармағының 2), 3), 5), 7) жəне 8) тармақшаларында 
көрсетілген операциялар (мұраға қалдырған немесе заңды тұлға 
таратылған кезде бағалы қағаздар бойынша меншік құқығы ауысқан 
жағдайда бағалы қағаздарды бір жеке шоттан басқа жеке шотқа аудару-
ды, басқарушы компанияның инвестициялық пай қоры қызметін тоқтатқан 
кезде пайларды есептен шығаруын қоспағанда) жеке тұлға болып табы-
латын тіркелген тұлғаның жеке басын куəландыратын құжатты не, егер 
тіркелген тұлға заңды тұлға болып табылған жағдайда, Қағидалардың 
13-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында белгіленген құжаттарды 
орталық депозитарийге бергенге дейін жүргізілмейді.

43. Тіркелген тұлға орталық депозитарийге:
1) жеке басын куəландыратын құжатты (жеке тұлға үшін);
2) Қағидалардың 13-тармағының 2) жəне 3) тармақшаларында 

көрсетілген құжаттарды (заңды тұлға үшін) ұсынғанға дейін Қағидалардың 
15-тармағының 1) тармақшасына сəйкес ашылған жеке шот бойын-
ша тіркелген тұлғаның жеке шотына бағалы қағаздарды (эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтарын) есепке алу операцияларын қоспағанда, Қағидалардың 
36-тармағының 2), 3), 5), 7) тармақшаларында көрсетілген операциялар 
жүргізілмейді.

44. Жеке шотта қамтылған тіркелген тұлға, инвестициялық пай қоры 
немесе инвестициялық пай қорының басқарушы компаниясы туралы 
мəліметтерді өзгерту операциясын орталық депозитарий осы өзгерістерді 
растайтын құжаттар жəне (немесе) тіркелген тұлғадан, инвестициялық пай 
қорының басқарушы компаниясынан алынған ақпарат негізінде орталық 
депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған тəртіппен жүргізеді.

Жеке шотта қамтылған, пайларды ұстаушы болып табылатын тіркелген 
тұлға туралы мəліметтерді (жеке тұлғаның тегін, атын, əкесінің атын 
(ол бар болса) жəне (немесе) заңды тұлғаның атауын өзгерту туралы 
мəліметтерді қоспағанда) өзгерту операциясы, егер ол инвестициялық пай 
қорының қағидаларында орталық депозитарийдің қағидалар жинағында 
айқындалған тəртіппен көзделсе, осы өзгерістерді растайтын, басқарушы 
компания орталық депозитарийге берген тіркелген тұлғаның құжаттары 
негізінде жүзеге асырылады.

45. Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) 
бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару (есеп-
ке жазу) операцияларын орталық депозитарий эмиссиялық бағалы 
қағаздармен (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарымен) мəмілелерді тіркеу 
туралы қарсы бұйрықтарды жəне Қағидалардың 47 , 49, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 73, 74 жəне 77-тармақтарында белгіленген 
жағдайларды қоспағанда, Қағидаларға жəне Қазақстан Республикасының 
бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасына сəйкес осы операцияны 
жүргізу үшін қажетті өзге құжаттарды алған кезде жүргізеді.

Егер мəміле тараптарының біріне оны жасау үшін осындай келісімді 
(рұқсатты) беруге уəкілеттік берілген мемлекеттік органның рұқсаты 
(келісімі) талап етілетін болса, орталық депозитарий осындай келісімнің 
болуын растайтын құжатты сұратады.

Осы тармақтың екінші бөлігінің талабы бағалы қағаздар сенімгерлік 
басқаруға берілген кезде орталық депозитарий бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың тізілімдері жүйесінде жүргізетін операцияларға қатысты 
да қолданылады.

46. Орталық депозитарий номиналды ұстаушының клиентіне бағалы 
қағаздарды ұстаушылар тізілімдер жүйесінде жеке шот ашу үшін номи-
налды ұстаушының бұйрығын алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн 
ішінде жəне номиналды ұстаудың есебін жүргізу жүйесінде жеке шотты 
ашу үшін номиналды ұстаушыға оның клиенті ұсынған құжаттарды жəне 
нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №9876 
тіркелген Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 
жылғы 22 қазандағы №210 қаулысымен бекітілген Эмиссиялық бағалы 
қағаздармен жасалған мəмілелерді, эмиссиялық бағалы қағаздар 
жөніндегі эмитенттердің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын 
беруді орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде тіркеу, орталық 
депозитарийдің есепке алу жүйесінде жəне (немесе) номиналды ұстауды 
есепке алу жүйесінде тіркелген тұлғаның жеке шотынан үзінді көшірмені 
беру жəне номиналды ұстаушының номиналды ұстауындағы бағалы 
қағаздары бар клиенттер туралы ақпаратты орталық депозитарийдің жəне 
эмитенттің талап етуі бойынша табыс ету қағидаларының 36-тармағында 
көрсетілген номиналды ұстаушының клиенті болып табылатын бағалы 
қағаздардың меншік иесіне жеке шотты ашу жөніндегі бұйрықты жібереді.

Орталық депозитарий номиналды ұстаушының бағалы қағаздарды 
ұстаушылар тізілімдер жүйесінде номиналды ұстаушының клиентіне 
ашылған жеке шотқа кейіннен есепке алуы мақсатында орталық 
депозитарийдің есепке алу жүйесінде ашылған номиналды ұстаушының 
шотынан бағалы қағаздарды есептен шығару (эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) 
жөніндегі бұйрығын алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде но-
миналды ұстаушының клиенті болып табылатын бағалы қағаздардың 
меншік иесіне бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдер жүйесінде 
ашылған жеке шотқа есепке алуға жəне бағалы қағаздарды ұстаушылар 
тізілімдер жүйесінде тұрған бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) 
ашылған орталық депозитарийдің жеке шотынан есептен шығаруға 
арналған бұйрықтарды жібереді.

47. Орталық депозитарий кепілге қойылған бағалы қағаздар бойынша 
меншік құқығының (эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) басқа тұлғаға өтуін 
тіркеу операциясын жүргізген жағдайда, Қағидалардың 45-тармағында 
көзделген құжаттардан басқа, пайдасына бағалы қағаздарға (эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету 
құқықтарына) ауыртпалық салынған кепіл ұстаушының оларды иеліктен 
алуға келісімі ұсынылады.

Егер ұсынылған кепіл ұстаушының бағалы қағаздарды (эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтарын) иеліктен алуға келісімінде кепілді сақтап қалу талабы 
қамтылатын болса, осындай бағалы қағаздарды (эмиссиялық бағалы 
қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету 
құқықтарын) есептен шығару, есепке жазу жəне ауыртпалық салу операци-
ялары кепілге ауыртпалық салудың туындауын немесе басқа тұлғаға өтуін 
растайтын құжат қосымша ұсынылған жағдайда жүргізіледі.

48. Тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан оларға тиесілі, «Қазақстан 
Республикасындағы банктер жəне банк қызметі туралы» 1995 жылғы 31 
тамыздағы Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі - Банктер жəне 
банк қызметі туралы заң) 16-бабының 6-тармағына сəйкес мəжбүрлеп са-
тып алуға жататын екінші деңгейдегі банктердің (бұдан əрі - банктер) акци-
яларын есептен шығару жəне осы акцияларды уəкілетті органның шотына 
есепке жазу операциялары Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №3576 тіркелген Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын 
жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 
2005 жылғы 26 наурыздағы №113 қаулысымен бекітілген Банк акцияла-
рын мəжбүрлеп сатып алу жəне оларды инвесторларға міндетті түрде 
сату ережесінің 6-тармағында айқындалған тəртіпте қабылданған қаржы 
нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен қадағалау жөніндегі 
уəкілетті органның шешімі негізінде тіркеледі.

49. Орталық депозитарий эмитенттің бағалы қағаздарын жəне кре-
диторлар алдындағы өзге де ақшалай міндеттемелерін оның жай акци-
яларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу операциясын эмитент 
уəкілетті органның эмитент жүргізген айырбастау туралы хабарламасының 
көшірмесін жəне мынадай құжаттардың бірінің:

1) эмитенттің жай акцияларына айырбасталатын эмитенттің бағалы 
қағаздар шығарылымы проспектісінің;

2) Қазақстан Республикасының банктік заңнамасында көзделген 
тəртіппен қабылданған банкті қайта құрылымдау жоспарының;

3) егер эмитент дəрменсіз борышкер болса, Қазақстан Республикасының 
банкроттық жəне оңалту туралы заңнамасында көзделген тəртіппен 
қабылданған оңалту жоспарының көшірмесін ұсынған кезде жүргізеді.

Орталық депозитарий эмитенттің тіркелген тұлғаларға тиесілі бағалы 
қағаздарын оның жай акцияларына айырбастау туралы жазбаларды енгізу 
операциясын тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан бағалы қағаздарды 
есептен шығару мен оларды сатып алынған бағалы қағаздарды есепке 
алуға арналған эмитенттің жеке шотына есепке жазу жəне жай акцияларды 
жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке 
шотынан есептен шығару мен оларды тіркелген тұлғалардың жеке шот-
тарына есепке жазу жолымен эмитенттің бағалы қағаздарды айырбастау 
туралы жазбаларды енгізу бұйрығы негізінде жүргізеді.

Эмитенттің кредиторлары алдындағы ақшалай міндеттемелерді оның 
жай акцияларына конвертациялау туралы жазбаларды енгізу бойынша опе-
рацияны орталық депозитарий эмитенттің жай акцияларды жарияланған 
бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шотынан есептен шығару 
жəне оларды осы Қағидалардың 12 жəне 13-тармақтарына сəйкес 
эмитенттің кредиторларына ашылған жеке шоттарға есепке жазу арқылы 
эмитенттің ақшалай міндеттемелерді конвертациялау туралы жазбаларды 
енгізу бұйрығы негiзiнде жүргізеді.

Жеке шоты бойынша эмитенттің бағалы қағаздарын жəне кредитор-
лар алдындағы өзге де ақшалай міндеттемелерін оның жай акцияларына 
айырбастауға байланысты операцияларды жүргізгеннен кейін орталық 
депозитарий 1 (бір) жұмыс күні ішінде оған бұл туралы хабарламаны жəне 
тізілімдер жүйесіндегі жеке шотынан көшірмені жібереді.

Орталық депозитарий олардың айырбасталуына байланысты сатып 
алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған эмитенттің жеке шо-
тына есепке жазылған облигацияларды облигациялардың шығарылымын 
жою туралы куəліктің көшірмесі негізінде жояды.

50. Эмитенттің бағалы қағаздарын жəне кредиторлары алдындағы өзге 
ақшалай міндеттемелерін оның жалғыз ұстаушысы уəкілетті органның 
қызметі екінші деңгейдегі банктердің орнықтылығын арттыруға бағытталған 
еншілес ұйымы (бұдан əрі - Ұйым) болып табылатын бағалы қағаздар 
бойынша жай акцияларына конвертациялау туралы жазбаларды енгізу 
бойынша операция Ұйымның хабарламасы негізінде жүргізіледі.

Эмитенттің бағалы қағаздарын жəне кредиторлары алдындағы өзге 
ақшалай міндеттемелерін оның жай акцияларына конвертациялау 
Қағидалардың 49-тармағында көрсетілген құжаттар ұсынылмайды.

51. Тіркелген тұлғаның Қағидалардың 15-тармағының 1) тармақшасына 
сəйкес ашылған жеке шотына бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету 
құқықтарын) есепке алу операцияларын орталық депозитарий бағалы 
қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есептен шығару жəне 
жеке шотына есепке алуға арналған Қағидалардың 15-тармағының 
1) тармақшасында көрсетілген номиналды ұстаушының бұйрығының 
негізінде жүргізеді.

52. Орталық депозитарий эмитенттің бір түрдегі орналастырылған акци-
яларын осы эмитенттің басқа түрдегі акцияларына айырбастау туралы жаз-
баларды енгізу операциясын эмитент ұсынған бір түрдегі орналастырылған 
акцияларды басқа түрдегі акцияларға айырбастау туралы эмитент 
акционерлерінің жалпы жиналысы шешімінің көшірмесі, айырбастау та-
лаптары, мерзімі жəне тəртібі анықталған ақциялар шығару проспектісіне 
өзгерістердің жəне (немесе) толықтырулардың, жарияланған акциялар 
шығарылымын мемлекеттік тіркеу туралы жаңа куəліктің көшірмесі жəне 
эмитенттің орналастырылған акцияларды айырбастау туралы жазбалар-
ды енгізу бұйрығының көшірмесі негізінде мынадай жолмен жүргізеді:

1) айырбасталуға тиіс акцияларды тіркелген тұлғалардың жеке шотта-
рынан жəне эмитенттің сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға 
арналған жеке шотынан есептен шығару жəне оларды жарияланған бағалы 
қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шотына есепке алу;

2) орналастырылған акциялар айырбасталатын акцияларды 
жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шо-
тынан жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін 
жеке шоттан айырбасталуы жүзеге асырылуға сай пропорцияда акцияла-
ры айырбасталуға тиіс тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына есептен 
шығару, сондай-ақ эмитент сатып алған акциялар айырбасталатын акци-
яларды жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке 
шотынан айырбасталуы жүзеге асырылуға сай пропорцияда акцияларды 
есептен шығару жəне оларды сатып алынған бағалы қағаздарды есепке 
алу үшін эмитенттің жеке шотына есепке алу.

Орталық депозитарийдің жеке шоты бойынша эмитенттің бір түрдегі 
орналастырылған акцияларын осы эмитенттің басқа түрдегі акциялары-
на айырбастауға байланысты операцияларды жүргізгеннен кейін орталық 
депозитарий 1 (бір) жұмыс күні iшiнде тiзiлiмдер жүйесiндегi орталық 
депозитарийдің жеке шотынан үзінді көшiрменi қоса бере отырып, эми-
тентке бұл туралы хабарламаны жібереді.

53. Эмитенттің жеке шоты бойынша ұстаушылары талап етпеген 
орналастырылған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін мына-
дай операциялар жүзеге асырылады:

1) эмитент ұсынатын бұйрық жəне талап етілмеген эмиссиялық бағалы 
қағаздар орналастырылған тұлғалардың тізімі негізінде ұстаушылары та-
лап етпеген орналастырылған бағалы қағаздарды есепке жазу;

2) бұрын ұсынылған тізімге сəйкес эмитенттің жəне жеке шотына 
бағалы қағаздар есепке жазылатын тұлғаның қарсы бұйрықтары негізінде 
эмиссиялық бағалы қағаздарды есептен шығару жəне бағалы қағаздарды 
ұстаушының жеке шотына есепке жазу;

3) Банктер жəне банк қызметі туралы заңға сəйкес қайта құрылымдауды 
жүзеге асырған эмитенттің бұйрығы жəне эмитент жүргізген қайта 
құрылымдау шеңберінде ұстаушылары талап етпеген бағалы қағаздарға 
эмитенттің меншік құқығын (егер мұндай құқық эмитенттің қайта 
құрылымдау жоспарында көзделмеген болса) тану туралы тиісті сот 
шешімі негізінде эмиссиялық бағалы қағаздарды есептен шығару жəне 
сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шо-
тына есепке жазу.

54. Егер эмитент Банктер жəне банк қызметі туралы заңға сəйкес 
жүргізілген қайта құрылымдау процесін аяқтаса, онда осы қайта 
құрылымдау шеңберінде шығарылған жəне ұстаушылары қайта 
құрылымдау процесі аяқталғанға дейін талап етпеген эмитенттің бағалы 
қағаздарын сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің 
жеке шотына есепке жазу операциясын орталық депозитарий эмитенттің 
бұйрығы жəне осы бағалы қағаздарға эмитенттің меншік құқығын (егер 
мұндай құқық эмитенттің қайта құрылымдау жоспарында көзделмеген 
болса) тану туралы тиісті сот шешімі негізінде жүргізеді.

55. Банктер жəне банк қызметі туралы заңға сəйкес жүзеге асырылатын 
эмитентті қайта құрылымдау шеңберінде шығарылған бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың жеке шоттарына есепке жазу операциясы эмитенттің 
осы эмитентті қайта құрылымдау процесін жүзеге асыруға байланысты 
жойылған эмитенттің бағалы қағаздарын ұстаушылардың жеке шоттары-
нан есептен шығарылғаннан кейін эмитенттің қайта құрылымдау жоспары 
болған кезде эмитенттің бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

56. Орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акция-
ларды шегергенде) санын ұлғайту операциясын орталық депозитарий 
эмитенттің берген жарияланған акциялар шығарылымын мемлекеттік 
тіркеу туралы куəлігінің көшірмелері мен уəкілетті органның эмитент-
ке берген, жарияланған акциялардың санын ұлғайту орналастырылған 
акциялардың (эмитент сатып алған акцияларды шегергенде) санын 
ұлғайту есебінен жүргізілгендігіне сілтеме жасалған ілеспе хат, сондай-ақ 
тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына жарияланған бағалы қағаздарды 
есепке алуға арналған эмитенттің жеке шотынан акцияларды аудару жо-
лымен акцияларды эмитенттің тіркелген тұлғалардың жеке шоттарына 
жарияланған акцияларды бөлу бұйрығы негізінде жүргізеді.

Орналастырылған акциялардың (эмитенттің сатып алған акцияларын 
қоспағанда) санын көбейту операциясы эмитенттің кепілге салынған жəне 
(немесе) сенімгерлікпен қамтамасыз етілген акцияларының санын тиісті 
үлесті ұлғайтуды көздейді.

57. Орналастырылған акциялардың (эмитент сатып алған акцияларды 
шегергенде) санын ұлғайтуға байланысты операцияларды жүргізгеннен 
кейін орталық депозитарий 1 (бір) жұмыс күні ішінде тізілімдер жүйесіндегі 
жеке шотынан көшірмені жібереді.

58. Акционерлік қоғамдарды қайта ұйымдастыру кезінде тіркелген 
тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) бағалы қағаздарды 
есептен шығару (есепке жазу) операциясы Қағидалардың 59, 60, 61 жəне 
62 айқындалған тəртіппен жүргізіледі.

Акционерлік қоғамдарды қайта ұйымдастыру кезінде құқықтарына 
ауыртпалық салынған жəне (немесе) сенімгерлік басқарудағы тіркелген 
тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) бағалы қағаздарды 
есептен шығару (есепке жазу) операциясы  ауыртпалықты алу жəне 
(немесе) сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны алып тастау операция-
ларын жүргізу талабымен жүргізіледі.

59. Акционерлік қоғамдарды біріктіру нысанында қайта ұйымдастыру 
кезінде бағалы қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (шот-
тарына) есептен шығару (есепке жазу) операциясын орталық депозитарий 
қайта ұйымдастырылатын акционерлік қоғамдардың:

1) акционерлері жалпы жиналысының шешімі;
2) біріктіру туралы шарт;
3) егер осындай қайта ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасының 

банктік заңнамасына, Қазақстан Республикасының сақтандыру 
жəне сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы, зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес уəкілетті органның рұқсаты 
талап етілетін болса, акционерлік қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру 
жүргізуге уəкілетті органның рұқсаты;

4) жаңадан құрылған акционерлік қоғамның бұйрығы негізінде 
жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шоты-
нан акцияларды есептен шығару жəне оларды қайта ұйымдастырылған 
акционерлік қоғамдардың тіркелген тұлғаларының жеке шоттарына есепке 
жазу жолымен жүргізеді.

61. Акционерлік қоғамды басқа акционерлік қоғамға қосу ныса-
нында акционерлік қоғамдарды қайта ұйымдастыру кезінде бағалы 
қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) 
есептен шығару (есепке жазу) операциясын орталық депозитарий қайта 
ұйымдастырылатын акционерлік қоғамдардың акционерлері жалпы 
жиналысының шешімі, қосу туралы шарт, егер осындай қайта ұйымдастыру 
үшін Қазақстан Республикасының банктік заңнамасына, Қазақстан 
Республикасының сақтандыру жəне сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар 
нарығы, зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес 
уəкілетті органның рұқсаты талап етілетін болса, акционерлік қоғамды 
ерікті түрде қайта ұйымдастыру жүргізуге уəкілетті органның рұқсаты 
жəне қосу жүзеге асырылатын акционерлік қоғамының бұйрығы негізінде:

қосылатын акционерлік қоғамының акцияларын кейіннен оларды жоя 
отырып тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан есептен шығару жəне 
оларды қосу жүзеге асырылатын акционерлік қоғамның жеке шотына 
есепке жазу;

қосу жүзеге асырылатын акционерлік қоғамның акцияларын 
жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттің жеке шо-
тынан жəне (немесе) сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу 
үшін эмитенттің жеке шотынан есептен шығару жəне оларды қосылатын 
акционерлік қоғамның акцияларын ұстаушылары бұрын болған тіркелген 
тұлғаларының жеке шоттарына есепке жазу жолымен жүргізеді.

61. Акционерлік қоғамды бөлу нысанында қайта ұйымдастыру кезінде 
бағалы қағаздарды тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шотта-
рына) есептен шығару (есепке жазу) операциясын орталық депозитарий:

1) акционерлердің жалпы жиналысының шешімі;
2) бөлу балансы;
3) егер осындай қайта ұйымдастыру үшін Қазақстан Республикасының 

банктік заңнамасына, Қазақстан Республикасының сақтандыру 
жəне сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы, зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес уəкілетті органның рұқсаты 
талап етілетін болса, акционерлік қоғамды ерікті түрде қайта ұйымдастыру 
жүргізуге уəкілетті органның рұқсаты;

4) бөлу нəтижесінде құрылған акционерлік қоғамдардың бұйрықтары 
негізінде жарияланған бағалы қағаздарды есепке алу үшін эмитенттердің 
жеке шотынан акцияларды есептен шығару жəне оларды қайта 
ұйымдастырылатын қоғамның тіркелген тұлғаларының жеке шоттарына 
есепке жазу жолымен жүргізеді.

62. Акционерлік қоғамды бөліп шығару нысанында қайта ұйымдастыру 
кезінде тіркелген тұлғалардың жеке шоттарынан (жеке шоттарына) 
бағалы қағаздарды есептен шығару (есепке жазу) операциясын орталық 
депозитарий:

1) акционерлердің жалпы жиналысының бөліп шығару туралы шешімі;
2) бөлу балансы, егер осындай қайта ұйымдастыру үшін Қазақстан 

Республикасының банктік заңнамасына, Қазақстан Республикасының 
сақтандыру жəне сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығы, 
зейнетақымен қамсыздандыру туралы заңнамасына сəйкес уəкілетті 
органның рұқсаты талап етілетін болса, акционерлік қоғамды ерікті түрде 
қайта ұйымдастыру жүргізуге уəкілетті органның рұқсаты;

3) жаңадан құрылған акционерлік қоғамның (акционерлік қоғамдардың) 
бұйрығы (бұйрықтары) негізінде жүргізеді.

63. Қазақстан Республикасының Үкіметі не ұлттық басқарушы холдинг 
банктің жарияланған акцияларын сатып алу туралы шешім қабылдаған 
жағдайда орталық депозитарий:

1) уəкілетті органның банктің жарияланған акцияларының санын өсіру 
туралы хабарламасы жəне мемлекеттік тіркеу туралы куəліктің көшірмесі 
негізінде жарияланған акцияларды есепке алу үшін эмитенттің жеке шо-
тына бағалы қағаздарды есепке жазу операциясын;

2) жарияланған акцияларды есепке алу үшін эмитенттің шоты-
нан жарияланған акцияларды есептен шығару операциясын жəне 
Қазақстан Республикасының Үкіметі республикалық мемлекеттік меншік 
иелігіне уəкілеттік берген мемлекеттік органның немесе Қазақстан 
Республикасының Үкіметі шешімінің көшірмесі негізінде ұлттық басқарушы 
холдингтің шотына осы акцияларды есепке жазу операциясын жүргізеді.

64. Бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) мұраға алу 
жағдайында орталық депозитарий тіркелген тұлғалардың жеке шоттары-
нан (жеке шоттарына) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есеп-
тен шығару (есепке алу) операциясын мұрагер немесе оның өкілі берген 
тиісті бұйрығы, мұраға құқығы туралы куəліктің түпнұсқасы немесе нотари-
алды куəландырылған көшірмесі, мұрагер өкілінің өкілеттілігін растайтын 

(Жалғасы. Басы 19-бетте) 

(Соңы 21-бетте) 
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құжаттар жəне тізілімдер жүйесінде мұрагердің жеке шоты болмаған 
жағдайда, Қағидалардың 12 жəне 13-тармақтарында көрсетілген құжаттар 
негізінде жүргізеді.

65. Қағидалардың 47, 67 жəне 77-тармақтарында көзделген операци-
яларды қоспағанда, бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) 
ұстаушының міндеттемесіне байланысты бағалы қағаздар (эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша та-
лап ету құқықтары) бойынша құқықтарды шектеуді орталық депозитарий 
бағалы қағаздарына (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына) ауыртпалық салынған 
бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) ұстаушының жəне пайда-
сына оларға ауыртпалық салу жүргізілетін тіркелген тұлғаның ауыртпалығы 
туралы қарсы бұйрықтары жəне бағалы қағаздарға ауыртпалық салу 
көзделетін шарттың түпнұсқасы немесе көшірмесі негізінде ауыртпалық 
салу операцияларын жүргізу арқылы жүзеге асырады.

Қағидалардың 67 жəне 77-тармақтарында көзделген операцияларды 
қоспағанда, орталық депозитарий тізілімдер жүйесіндегі бағалы қағаздарға 
(эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бой-
ынша талап ету құқықтарына) ауыртпалықты алып тастау операциясын 
мəмілеге қатысқан тұлғалардың ауыртпалықты алып тастау туралы қарсы 
бұйрықтары негізінде жүргізеді.

66. Қазақстан Республикасының заңнамасында жəне кепіл шартын-
да көзделген жағдайларда көрсетілген бағалы қағаздар бойынша талап 
ету құқықтарын беру нəтижесінде кепілге берілген бағалы қағаздарға 
құқықтардың (эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) басқа тұлғаға өтуін тіркеу 
бойынша операция орталық депозитариймен мынадай құжаттар негізінде 
жүзеге асырылады:

1) бағалы қағаздардан ауыртпалықты алуға (эмиссиялық бағалы 
қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету 
құқықтары) кепіл ұстаушының бұйрығы;

2) бағалы қағаздарға ауыртпалық салуға (эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) жаңа 
кепіл ұстаушының бұйрығы;

3) кепілге берілген бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарының 
(эмиссиялық бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойын-
ша талап ету құқықтарының) жаңа кепіл ұстаушыға берілгенін растайтын 
құжаттың көшірмесі;

4) егер көрсетілген келісімнің болуы Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде немесе кепіл шартында көзделген жағдайда, 
кепілге берілген бағалы қағаздар бойынша талап ету құқықтарының 
(эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бой-
ынша талап ету құқықтарының) өтуіне кепіл ұстаушының жазбаша келісімі.

67. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында жəне 
кепіл туралы шартта көзделген жағдайларда кепіл беруші эмиссиялық 
бағалы қағаздар (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) бойынша құқық кепілімен 
қамтамасыз етілген міндеттемелерді орындамаған немесе тиісінше 
орындамаған кезде кепілге салынған бағалы қағаздарды (эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтарын) соттан тыс сату рəсімдерін жүргізу үшін кепіл ұстаушы 
(кепіл ұстаушының сенім білдірілген адамы) орталық депозитарийге кепіл 
берушінің міндеттемелерді орындамағаны туралы хабарлама береді. 

Кепіл беруші хабарламадан туындайтын талаптарды қанағаттан-
дырмаған жағдайда, бірақ оны кепіл берушіге жіберу кезінен бастап 
күнтізбелік 30 (отыз) күннен ерте емес мерзімде кепіл ұстаушы (кепіл 
ұстаушының сенім білдірілген адамы) орталық депозитарийге кепілге 
салынған бағалы қағаздарға (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына) сауда-саттық 
туралы хабарлама береді.

Кепілге салынған бағалы қағаздарға құқықты (эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығын) 
соттан тыс сату нəтижесінде ауысуын тіркеу операциясын орталық депо-
зитарий Қағидалардың осы тармағының бірінші жəне екінші бөліктерінде 
көрсетілген хабарламалар болған жағдайда мынадай құжаттар негізінде 
жүзеге асырады:

кепіл ұстаушының (кепіл ұстаушының сенім білдірілген адамының) 
ауыртпалықты алу бұйрығы;

кепіл ұстаушының (кепіл ұстаушының сенім білдірілген адамының) 
бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) кепіл берушінің жеке 
шотынан есептен шығару жəне сатып алушының өзінің жеке шотына 
бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) есепке жазу жөніндегі 
қарсы бұйрықтары;

сауда-саттық өтпеді деп танылған жағдайда кепіл заты болып табыла-
тын бағалы қағаздар эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтары) кепіл ұстаушының меншігіне 
айналған кезде кепіл ұстаушының (кепіл ұстаушының сенім білдірілген 
адамының) бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) кепіл берушінің 
жеке шотына есепке жазу бұйрығы;

сауда-саттық туралы хабарландырудың Қазақстан Республикасының 
аумағына таратылатын мерзімді баспасөз басылымдарында жариялануын 
растайтын құжаттың көшірмесі;

жоғарыда көрсетілген хабарламалардың кепіл берушіге тапсырылуын 
немесе олардың тапсырыс хаттармен кепіл шартында көрсетілген мекен-
жай бойынша жіберілуін растайтын құжаттардың көшірмесі;

сауда-саттық өткізу қорытындылары туралы (сауда-саттық өтпеді деп 
тану туралы) құжаттың көшірмесі.

68. Бағалы қағаздарды (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары 
жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын) оқшаулау жəне 
оқшаулауды алып тастау операциясын орталық депозитарий тізілімдер 
жүйесінде мемлекеттік органдардың, сондай-ақ осындай құқыққа ие 
тұлғалардың актілері негізінде Атқарушылық iс жүргiзу туралы заңына 
сəйкес жүргізеді.

Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заңмен көзделген 
жағдайларда орталық депозитарий тізілімдер жүйесінде бағалы қағаздарды 
(эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бой-
ынша талап ету құқықтарын) оқшаулау жəне оқшаулауды алып тастау опе-
рациясын терроризмді жəне экстремизмді қаржыландыруға байланысты 
ұйымдар мен тұлғалар тізбесі негізінде жүргізеді.

Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заңмен көзделген 
негіздер бойынша бұғаттауды жүзеге асыру кезінде хабарлама қаржы 
мониторингін жүзеге асыратын жəне Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл 
туралы заңға сəйкес қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға 
(жылыстатуға) жəне терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл бойынша 
өзге де шаралар қабылдайтын мемлекеттік органға жіберіледі.

69. Орталық депозитарий айналыс мерзімі аяқталған жəне эмитент 
оларды өтеу міндеттемелерін орындамаған эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздар бойынша міндеттемелері немесе эмитенттің міндеттемелерді 
орындауы бойынша талап ету құқықтарын беруді тіркеу операциясын 
талап ету құқықтарын беретін тіркелген тұлғаның жеке шотынан осы 
бағалы қағаздар бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтарын есептен шығару жəне пайдасына осы бағалы қағаздар 
бойынша эмитенттің міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын 
беру жүргізілетін тұлғаның жеке шотына немесе эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша сатып алынған та-
лап ету құқықтарын есепке алу үшін эмитенттің жеке шотына есепке 
жазу операциясын жүргізу жолымен мəмілеге қатысатын тұлғалардың 
қарсы бұйрықтары негізінде жүзеге асырады. Эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын 
тіркелген тұлғалардың шоттарынан (шоттарына) есептен шығару (есеп-
ке алу) бұйрығында Қағидалардың 38-тармағында көзделген мəліметтер 
қамтылады.

Орталық депозитарий тізілімдер жүйесінде эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету 
құқықтарын беру бойынша операциялар жүргізілгеннен кейін не номинал-
ды ұстау жүйесінде эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын тіркеу бойынша жүргізілген 
операциялар туралы мəміле алғаннан кейін 1 (бір) жұмыс күні ішінде эми-
тентке пайдасына талап ету құқықтарын беру жүргізілген тіркелген тұлға 
туралы мəліметтерді көрсете отырып, жүргізілген операциялар туралы 
хабарламаны жібереді.

70. Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу операциясын орталық 
депозитарий сенімгерлік басқару құрылтайшысының жəне сенімгерлік 
басқарушының сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны орталық депози-
тарий сенімгерлік басқару құрылтайшысының жеке шотына енгізу туралы 
қарсы бұйрықтары жəне сенімгерлік басқару шарты негізінде жүргізеді.

Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны алып тастауды орталық де-
позитарий мыналарға байланысты мүлікті сенімгерлік басқару шарты 
тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, сенімгерлік басқару құрылтайшысы 
мен сенімгерлік басқарушы берген сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны 
алып тастау туралы қарсы бұйрықтары негізінде жүргізеді:

сенімгерлік басқарушы - азаматтың қайтыс болуына, ол қайтыс бол-
ды деп жариялануға, ол əрекетке қабілетсіз немесе əрекет қабілеттілігі 
шектеулі, хабарсыз жоғалып кетті деп танылуға; сенімді басқарушы 
заңды тұлғаның таратылуына байланысты - сенімгерлік басқару 
құрылтайшысының хабарламасының негізінде;

сенімгерлік басқарушының сеніп тапсырылған мүлікті өзі басқаруының 
мүмкін болмауына байланысты сенімгерлік басқару құрылтайшысының 
бас тартуына байланысты - сенімгерлік басқару құрылтайшысының 
хабарламасының негізінде;

сенімгерлік басқарушының сеніп тапсырылған мүлікті өзі басқаруының 
мүмкін болмауына байланысты сенімгерлік басқарушының бас тартуы-
на байланысты - сенімгерлік басқарушының хабарламасының негізінде;

сенімгерлік басқарушыға, егер ол шартта көзделсе, шығындар мен 
сыйақыны төлеу талабымен құрылтайшының шартты орындаудан бас тар-
туына байланысты - сенімгерлік басқарушының хабарламасының негізінде;

сенімгерлік басқарушыға, егер ол шартта көзделсе, оған сыйақы төлей 
отырып, кепілмен ауыртпалық салынған мүлік басқаруға берілгені тура-
лы оған хабарланбаған жағдайда сенімгерлік басқарушының бас тартуы-
на байланысты - сенімгерлік басқарушының хабарламасының негізінде.

Сенімгерлік басқарушы туралы жазбаларды енгізу немесе алып тас-
тау операциясын орталық депозитарий инвестициялық пай қорының 
орналастырылған пайларын есепке алуға арналған инвестициялық пай 
қорының басқарушы компаниясының жеке шоты бойынша жүргізбейді.

71. Мүлікті сенімгерлік басқару шартының қолданыс мерзімі аяқталған 
кезде (егер өзгесі мүлікті сенімгерлік басқару шартында немесе Қазақстан 
Республикасының азаматтық заңнамасында көзделмесе) сенімгерлік 
басқарушы туралы жазбаны алып тастауды орталық депозитарий 
сенімгерлік басқару құрылтайшысының немесе мүлікті меншік иесінің ха-
барламасы мен мүлікті сенімгерлік басқару шартының негізінде жүргізеді.

72. Банктер жəне банк қызметі туралы заңның 47-1-бабының 
3-тармағында, «Сақтандыру қызметі туралы» 2000 жылғы 18 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңы (бұдан əрі - Сақтандыру қызметі туралы 
заң) 53-4-бабының 3-тармағында, Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 
72-3-бабының 3-тармағында көзделген жағдайларда қаржы ұйымының 
акцияларын сенімгерлік басқару тағайындалған кезде орталық депозита-
рий қаржы ұйымы акцияларының меншік иесі болып табылатын тіркелген 
тұлғаның жеке шотына сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны енгізу 
операциясын қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау 
мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органының қаржы ұйымының акцияла-
рын сенімгерлік басқаруды тағайындау туралы шешімі жəне сенімгерлік 
басқарушының сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны осы тіркелген 
тұлғаның жеке шотына енгізу туралы бұйрығы негізінде жүргізеді.

Сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымының акциялары сатылған 
жағдайда, орталық депозитарий осы акцияларды олардың меншік иесі 
болған тіркелген тұлғаның жеке шотынан есептен шығару жəне осы ак-
цияларды сатып алушының жеке шотына (жеке шоттарына) есепке жазу 
операциясын сенімгерлік басқарушының бұйрығы жəне Банктер жəне банк 
қызметі туралы заңның 17-1-бабында, Сақтандыру қызметі туралы заңның 
26-бабында жəне Бағалы қағаздар нарығы туралы заңның 72-1-бабында 
көзделген жағдайларда қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, 
бақылау мен қадағалау жөніндегі уəкілетті органның қаржы ұйымының 
ірі қатысушысы (банктік не сақтандыру холдингі) мəртебесін иеленуге 
келісімін растайтын құжат негізінде жүргізеді.

Орталық депозитарий сенімгерлік басқаруға берілген қаржы ұйымы 
акцияларының меншік иесі болып табылатын тіркелген тұлғаның жеке шо-
тынан сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны алып тастау операциясын 
сенімгерлік басқарушының сенімгерлік басқарушы туралы жазбаны осы 
тұлғаның жеке шотынан алып тастау туралы бұйрығы негізінде жүргізеді.

73. Акциялар шығарылымы жойылған кезде орталық депозитарий 
уəкілетті органның акциялар шығарылымының жойылғаны туралы хабар-
ламасын алғаннан кейін акцияларды олардың ұстаушыларының жеке шот-
тарынан жəне эмитенттің жеке шоттарынан бір мезгілде есептен шығару 
операцияларын жүргізеді.

Акциялар шығарылымы жойылған, эмитент таратылған не қайта 
ұйымдастырылған жағдайда, тізілімдер жүйесін жүргізу тоқтатылады.

74. Облигацияларды (исламдық бағалы қағаздарды) өтеу кезінде 
орталық депозитарий облигацияларды (исламдық бағалы қағаздарды) 
оларды ұстаушылардың шоттарынан есептен шығару жəне оның облигаци-
яларды (исламдық бағалы қағаздарды) өтеу бойынша өз міндеттемелерін 
орындағанын растайтын эмитенттің (оригинатордың) хабарлама-
сы негізінде сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алу бойынша 
эмитенттің жеке шотына есепке алу операциясын жүргізеді.

75. Орталық депозитарий жеке шотты жабу бойынша операцияны жеке 
шотты жабуға бұйрықтың негізінде жүргізеді. Жеке шот жабылған кезде 
клиентке орталық депозитарийдің қағидалар жинағында белгіленген ны-
санда тиісті хабарлама жіберіледі.

Оларға қатысты банкроттық немесе тарату рəсімі аяқталған заңды 
тұлғалардың жеке шоттарын жабу бойынша операция жəне ондай жеке 
шоттарда бағалы қағаздар болмаған жағдайда, заңды тұлға қызметінің 
тоқтатылғанын растайтын Бизнес-сəйкестендіру нөмірлерінің ұлттық 
тізілімінің мəліметтері негізінде жүзеге асырылады.

Қайтыс болған деп танылған немесе қайтыс болған деп жарияланған 
жеке тұлғалардың жеке шоттарын жабу бойынша операция жəне ондай 
жеке шоттарда бағалы қағаздар болмаған жағдайда, қайтыс болғаны тура-
лы куəліктің жəне (немесе) тиісті сот шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

76. Эмитент орталық депозитарийге эмиссиялық бағалы қағаздарды өтеу 
міндеттемелерін осы бағалы қағаздар шығарылымының проспектісінде 
айқындалған орындау күнінен кейін 3 (үш) жұмыс күні өткен соң эмитенттің 
осы шығарылымның эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу бойынша 
өзінің барлық міндеттемелерін орындағанын растайтын хабарлама-
ны ұсынбаған кезде орталық депозитарий эмитентке эмитенттің осы 
шығарылымның эмиссиялық бағалы қағаздарын өтеу бойынша өзінің 
барлық міндеттемелерін орындағанын (орындамағанын) растай отырып 
тиісті хабарлама ұсыну туралы сұрату жібереді.

77. Орталық депозитарий Қағидалардың 76-тармағында көрсетілген 
шығарылған бағалы қағаздарды өтеу бойынша міндеттемелерді 
орындамағаны туралы мəліметтерді алғаннан кейін осы шығарылымның 
эмиссиялық бағалы қағаздарын оларды ұстаушылардың барлық жеке 
шоттарынан есептен шығаруды (Атқарушылық іс жүргізу туралы заңына 
сəйкес мемлекеттік органдардың жəне осындай құқыққа ие тұлғалардың 
актілері негізінде тізілімдер жүйесінде оқшаулау операциясы жүргізілген 
эмиссиялық бағалы қағаздарды қоспағанда) жəне айналыс мерзімі 
аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін ашылған 
эмитенттің жеке шотына есепке алуды жүзеге асырады. Осымен қатар 
орталық депозитарий эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын айналыс мерзімі аяқталған 
жəне олар бойынша эмитент осы бағалы қағаздар бойынша туындаған 
міндеттемелерді (ауыртпалық, сенімгерлік басқару) сақтай отырып олар-
ды өтеу бойынша міндеттемелерін орындамаған эмиссиялық бағалы 
қағаздар есептен шығарылатын ұстаушылардың жеке шоттарына есепке 
алуды жүзеге асырады.

 Эмитенттің номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде ашылған 
жарияланған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жəне сатып 
алынған бағалы қағаздарды есепке алуға арналған жеке шоттарында ай-
налыс мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздар болған жағдайда, 
орталық депозитарий оларды эмитенттің бағалы қағаздарды ұстаушылар 
тізілімдерінің жүйесінде ашылған жарияланған бағалы қағаздарды есеп-
ке алуға арналған жəне сатып алынған бағалы қағаздарды есепке алуға 
арналған жеке шоттарына есепке алуды жүзеге асырады.

78. Қағидалардың 77-тармағында көрсетілген барлық операциялар 
жүргізілген күннен кейін күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде орталық депозитарий 
эмитентке, сенімгерлік басқарушыларға, сондай-ақ пайдасына айналыс 
мерзімі аяқталған жəне эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерін 
орындамаған бағалы қағаздарға ауыртпалық салу жүзеге асырылған 
тұлғаларға тиісті хабарламалар (есептер) жібереді.

Егер эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері 
бойынша талап ету құқықтарын ұстаушылардың саны отыздан астам 
болса, орталық депозитарий Қағидалардың 77-тармағында көрсетілген 
осындай ұстаушылардың жүргізілген операциялары туралы хабарлауды 
осы тармақтың бірінші бөлігінде белгіленген мерзімде өзінің ресми ин-
тернет-ресурсында тиісті ақпарат орналастыру арқылы жүзеге асырады.

79. Егер орталық депозитарий айналыс мерзімі аяқталған эмиссиялық 
бағалы қағаздар бойынша бұдан бұрын Атқарушылық іс жүргізу туралы 
заңына сəйкес мемлекеттік органдардың, сондай-ақ осындай құқыққа 
ие тұлғалардың актілері негізінде оларды оқшаулау операциясын 
жүргізген жағдайда, орталық депозитарий эмитенттің эмиссиялық бағалы 
қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарына тиісті 
сəйкестендіргіш алған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде актісі 
негізінде бағалы қағаздарды оқшаулау операциялары жүргізілген тиісті 
мемлекеттік органға осы бағалы қағаздар бойынша айналыс мерзімінің 
аяқталғаны жəне эмитент оларды өтеу бойынша міндеттемелерін 
орындамағаны жəне осы бағалы қағаздар эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқығына 
ауыстырылуға жататыны туралы хабарлама жібереді.

Бұл ретте орталық депозитарий Атқарушылық іс жүргізу туралы 
заңына сəйкес осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың актілері 
негізінде эмиссиялық бағалы қағаздардан оқшаулауды алып тастау опе-
рациясын жүргізгеннен кейін осындай эмиссиялық бағалы қағаздарды 
оларды ұстаушылардың жеке шоттарынан есептен шығару жəне айна-
лыс мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін 
ашылған эмитентің жеке шотына есепке алу, сондай-ақ эмитенттің осын-
дай эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша та-
лап ету құқықтарын оларды ұстаушылардың жеке шоттарына есепке алу 
операцияларын жүргізеді.

Орталық депозитарий Атқарушылық іс жүргізу туралы заңына сəйкес 
осындай құқыққа ие мемлекеттік органдардың актілері негізінде номи-
налды ұстауды есепке алу жүйесінде эмиссиялық бағалы қағаздардан 
оқшаулауды алып тастау туралы хабарламаны алғаннан кейін осындай 
эмиссиялық бағалы қағаздарды номиналды ұстаушының жеке шотынан 
есептен шығару жəне айналыс мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы 
қағаздарды есепке алу үшін ашылған эмитентің жеке шотына есепке алу, 
сондай-ақ осындай эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын номиналды ұстаушының 
жеке шотына есепке алу операциясын жүргізеді.

80. Эмитент айналыс мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздар 
бойынша талап ету құқықтарын ұстаушы алдындағы міндеттемелерді 
орындаған кезде орталық депозитарий эмитенттің осындай бағалы 
қағаздар бойынша талап ету құқықтары бойынша міндеттемелерді 
орындағанын растайтын хабарламасы болған кезде Қағидалардың 
45-тармағында белгіленген тəртіпте осындай бағалы қағаздар бойын-
ша талап ету құқықтарын оларды ұстаушылардың жеке шотынан есеп-
тен шығару жəне эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша сатып алынған талап ету құқықтарын есеп алу 
бойынша эмитенттің жеке шотына есепке алу операциясын жүргізеді.

81. Облигациялар шығарылымы жойылған кезде, орталық депозитарий 
уəкілетті органның облигациялар шығарылымының жойылғаны туралы 
куəлігінің көшірмесін алғаннан кейін эмитенттің жеке шоттарынан осын-
дай облигацияларды біржолғы есептен шығару операцияларын жүргізеді.

Айналыс мерзімі аяқталған облигациялар шығарылымы жойылған 
кезде орталық депозитарий уəкілетті орган берген осындай облигация-
лар шығарылымын жою туралы куəліктің көшірмесін алғаннан кейін ай-
налыс мерзімі аяқталған эмиссиялық бағалы қағаздарды есепке алу үшін 
эмитенттің жеке шотынан облигацияларды жəне эмитенттің эмиссиялық 
бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша талап ету құқықтарын 
есепке алу үшін эмитенттің жеке шотынан осындай облигациялар бойынша 
талап ету құқықтарын біржолғы есептен шығару операцияларын жүргізеді.

82. Ақпараттық операцияны жүргізуді орталық депозитарий эмитенттің 
жазбаша бұйрығы немесе тапсырысы, тіркелген тұлғаның, инвестициялық 
пай қоры кастодианының бұйрығы немесе Қазақстан Республикасының 
бағалы қағаздар нарығы туралы заңнамасында көзделген жағдайларда, 
мемлекеттік органдардың сұратулары негізінде жүзеге асырады.

Орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген жағдайларда 
эмитенттің өкімі, тіркелген тұлғаның бұйрығы Қазақстан Республикасының 
электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба тура-
лы заңнамасына сəйкес ақпараттық жүйелер пайдаланыла отырып 
электрондық құжат нысанында жасалады жəне беріледі.

83. Миноритарлық акционердің өтініш беру жəне орталық депозитарийдің 
акционерлердің жалпы жиналысына қарауға енгізілген мəселелер 
бойынша шешімдер қабылдау кезінде миноритарлық акционерлер 
басқа акционерлермен біріккен жағдайдағы осы акционерлік қоғамның 
басқа миноритарлық акционерлеріне ақпарат тарату тəртібі орталық 
депозитарийдің басқа миноритарлық акционерлерді хабардар ету мерзімі 
жəне хабардар ету тəсілдері қамтылатын орталық депозитарийдің 
қағидалар жинағында белгіленеді.

84. Бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеу, акционерлердің 
жалпы жиналысын өткізу, акциялардың он жəне одан көп пайызына ие 
ұстаушылар туралы анықтаманы дайындау үшін бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың тізілімін немесе акционерлердің тізімін жасауды 
орталық депозитарий эмитенттің өкімінде көрсетілген күннің басында (00 
сағат 00 минут) жүзеге асырады. Өзге жағдайларда бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың тізілімін, акционерлердің тізімін жасауды жəне (немесе) 
тізілімдер жүйесінен кез келген басқа ақпаратты дайындауды орталық 
депозитарий Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығы тура-
лы заңнамасына сəйкес осындай ақпаратты алу құқығы бар тұлғалардың 
жазбаша сұратуы (электрондық құжат) негізінде, сұратуда көрсетілген күні 
жəне уақытта жүзеге асырады.

Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімін, акционерлердің тізімін жа-
сау немесе жеке шоттан үзінді-көшірме жасау кезінде, сондай-ақ тізілімдер 
жүйесінен өзге ақпаратты берген кезде орталық депозитарийдің бас офисі 
орналасқан сағаттық белдеудің уақыты қолданылады.

85. Бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі орталық депозитарийдің 
қағидалар жинағында көзделген нысан бойынша жасалады жəне онда 
мынадай мəліметтер болады:

1) эмитенттің мемлекеттік немесе орыс тілдеріндегі атауы, оның 
орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі, 
БСН (бар болса);

2) инвестициялық пай қорының атауы;
3) жарияланған бағалы қағаздардың саны;
4) орналастырылған бағалы қағаздардың саны;
5) эмитент сатып алған бағалы қағаздардың саны (эмитенттің 

эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері бойынша талап 
ету құқықтары);

6) егер тізілім эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелер бойынша талап ету құқықтары бойынша жасалатын болса, 
эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойын-
ша талап ету құқықтарының саны;

7) бағалы қағаздардың түрі жəне халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN 
- коды), эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі міндеттемелері 
бойынша талап ету құқықтарын сəйкестендіргіш;

8) депозитарлық қолхаттарды ұстаушыларды қосқандағы мынадай 
мəліметтері бар орталық депозитарийдің есепке алу жүйесінде олар ту-
ралы мəліметтер ашып көрсетілген бағалы қағаздарды ұстаушылар тізімі:

заңды тұлғалар - бағалы қағаздарды ұстаушылардың мемлекеттік 
тіркелу (қайта тіркелу) нөмірі мен күнін көрсете отырып, олардың атауы;

жеке тұлға - бағалы қағаздарды ұстаушының жеке басын куəландыратын 
құжаттың атауын жəне деректемелерін көрсете отырып, бағалы қағаздарды 
ұстаушылардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздары жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқығын) тегі, аты, əкесінің аты (ол 
бар болса);

ауыртпалық салынған жəне (немесе) оқшауланған жəне (неме-
се) сенімгерлік басқаруға берілген бағалы қағаздардың (эмитенттің 
эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі міндеттемелері бойынша та-
лап ету құқығының) санын көрсете отырып, оларды ұстаушыға тиесілі 

бағалы қағаздардың (эмитенттің эмиссиялық бағалы қағаздар жөніндегі 
міндеттемелері бойынша талап ету құқығының) саны;

бағалы қағаздарды ұстаушыға тиесілі бағалы қағаздар санының 
эмитенттің орналастырылған жəне (немесе) дауыс беретін бағалы 
қағаздарының санына пайыздық арақатынасы;

9) бағалы қағаздарды ұстаушылардың тізілімі жасалған күні мен уақыты.
Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізіліміне орталық депозитарийдің 

қағидалар жинағында айқындалған уəкілетті тұлғалар қол қояды жəне 
орталық депозитарийдің қазақ жəне орыс тілдерінде өз атауы бар 
мөртабанымен расталады.

86. Орталық депозитарий Қағидалардың 85, 88, 89 жəне 
90-тармақтарында көрсетілген құжаттарды Қазақстан Республикасының 
электрондық құжат жəне электрондық цифрлық қолтаңба тура-
лы заңнамасына сəйкес ақпараттық жүйелерді пайдалана отырып 
электрондық құжат нысанында жасауына жəне беруіне жол беріледі.

87. Инвестициялық пай қорының пайларын ұстаушылар тізілімінде 
Қағидалардың 85-тармағының 3) жəне 5) тармақшаларында аталған 
мəліметтер көрсетілмейді.

88. Эмитенттің ірі акционерлері туралы анықтама орталық 
депозитарийдің қағидалар жинағына сəйкес жасалады жəне мынадай 
мəліметтерді қамтиды:

1) эмитенттің мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі атауы, оның 
орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі, 
БСН (бар болса);

2) жарияланған акциялардың саны;
3) орналастырылған акциялардың саны;
4) эмитент сатып алған акциялардың саны;
5) акциялардың түрі жəне халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN- 

коды);
6) депозитарлық қолхаттарды ұстаушыларды қоса алғанда, мынадай 

мəліметтерді қамтитын акционерлік қоғамның дауыс беретін акцияларының 
10 (он) жəне одан астам пайызы тиесілі орталық депозитарийдің есепке 
алу жүйесінде олар туралы мəліметтер ашып көрсетілген акцияларды 
ұстаушылардың тізімі:

заңды тұлғалар - акцияларды ұстаушылардың мемлекеттік тіркелу 
(қайта тіркелу) нөмірін жəне күнін көрсете отырып, олардың атауы;

жеке тұлға - акцияларды ұстаушының жеке басын куəландыратын 
құжаттың атауын жəне деректемелерін көрсете отырып, акциялар 
ұстаушылардың тегі, аты, əкесінің аты (ол бар болса);

ауыртпалық салынған жəне (немесе) оқшауланған жəне (немесе) 
сенімгерлік басқаруға берілген бағалы қағаздардың санын көрсете оты-
рып, акцияларды ұстаушыға тиесілі акциялардың саны;

акцияларды ұстаушыға тиесілі акциялар санының эмитенттің 
орналастырылған акцияларының санына пайыздық арақатынасы;

акцияларды ұстаушыға тиесілі акциялар санының эмитенттің дауыс 
беретін акцияларының санына пайыздық арақатынасы;

7) ірі акционерлер туралы анықтама жасалған күні мен уақыты.
Эмитенттің ірі акционерлері туралы анықтамаға орталық депозитарийдің 

қағидалар жинағында көзделген уəкілетті тұлғалар қол қояды жəне орталық 
депозитарийдің қазақ жəне орыс тілдерінде өз атауы бар мөртабанымен 
расталады.

89. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу үшін акционерлер тізімі 
орталық депозитарийдің қағидалар жинағын сəйкес жасалады жəне мы-
надай мəліметтерді қамтиды:

1) эмитенттің мемлекеттік жəне орыс тілдеріндегі атауы, оның 
орналасқан жері, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) нөмірі, 
БСН (бар болса);

2) жарияланған акциялардың саны;
3) орналастырылған акциялардың саны;
4) эмитент сатып алған акциялардың саны;
5) акциялардың түрі жəне халықаралық сəйкестендіру нөмірі (ISIN- 

коды);
6) номиналды ұстаушы жүйесінде олар туралы мəліметтер ашып 

көрсетілген депозитарлық қолхаттар иегерлерін қоса алғанда, мыналар 
көрсетіле отырып, акционерлердің тізімі:

заңды тұлғалар - акционерлердің мемлекеттік тіркелу (қайта тіркелу) 
нөмірін жəне күнін көрсете отырып, олардың атаулары;

жеке тұлға - акционердің жеке басын куəландыратын құжаттың атауын 
жəне деректемелерін көрсете отырып, жеке тұлғалар - акционерлердің 
тегі, аты, əкесінің аты (олар бар болса);

ауыртпалық салынған жəне (немесе) оқшауланған акциялардың санын 
көрсете отырып, акционерге тиесілі акциялар саны;

акционерге тиесілі дауыс беретін жай акциялар саны;
акционерге тиесілі артықшылықты акциялар саны;
7) орталық депозитарий тізілімдерінің жүйесінде есепке алынатын, но-

миналды ұстаудағы жəне номиналды ұстаушының есепке алу жүйесінде 
ол туралы мəліметтер жоқ меншік иегеріне тиесілі акциялар саны;

8) акционерлердің тізімін жасау мақсаты;
9) акционерлердің тізімі жасалған күні мен уақыты;
Бағалы қағаздар бойынша кірістерді есептеуге арналған акционерлер 

тізілімі орталық депозитарийдің қағидалар жинағына сəйкес жасалады 
жəне орталық депозитарийда осы мəліметтер болса, акционерлердің 
банктік деректемелері туралы мəліметтер мен «Салық жəне бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» 2017 жылғы 25 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) 
сəйкес акционерге берілген салық салу бойынша жеңілдіктердің болуы 
туралы мəліметтерді қамтиды.

Акционерлер тізіміне өзге мақсаттар үшін эмитент сұрау жасайтын 
ақпарат қосымша енгізіледі.

Акционерлер тізіміне орталық депозитарийдің қағидалар жинағында 
айқындалған уəкілетті тұлғалар қол қояды жəне орталық депозитарийдің 
қазақ жəне орыс тілдерінде өз атауы бар мөртабанымен расталады.

90. Бағалы қағаздарды ұстаушының жеке шотынан үзінді - көшірме 
орталық депозитарийдің қағидалар жинағына сəйкес нысан бойынша жа-
салады, жəне айқындалған орталық депозитарийдің уəкілетті тұлғалар 
қол қояды. 

91. Тізілімдер жүйесінде операция жүргізу мерзімі орталық депози-
тарий немесе орталық депозитарийге трансфер - агент қызметтерін 
көрсететін ұйым ұсынылған құжаттарды тіркеген күннен кейінгі күннен 
бастап есептеледі.

92. Мəмілені тізілімдер жүйесінде тіркеу уақыты орталық депозитарийдің 
бағалы қағаздармен мəмiлелердi тiркеу туралы бұйрықта көрсетiлген, оны 
орындаудан бас тарту үшiн негiздер болмаған кезде, іс-əрекеттерді жүзеге 
асыру уақыты болып табылады.

93. Мынадай операцияларды:
1) «Инвестициялық жəне венчурлік қорлар туралы» 2004 жылғы 

7 шілдедегі заңның 23-бабының 6-тармағында белгіленген мерзімде 
иеленушінің жеке шотына пайларды есепке алу;

2) Қағидалардың 84 жəне 94-тармақтарында көрсетілген;
3) жүргізілу талаптарын қосымша тексеру талап етілетін операцияларды 

жүргізуді қоспағанда, орталық депозитарий жеке шот бойынша операция-
ны жəне ақпараттық операцияны күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде жүргізеді. 

Осындай операцияларды жүргізу 6 (алты) жұмыс күніне дейінгі мерзімде 
жүзеге асырылады.

94. Бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін немесе акционерлер тізімін 
беруді орталық депозитарий, егер бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімін 
немесе акционерлер тізімін беруге бұйрық бағалы қағаздарды ұстаушылар 
тізілімі немесе акционерлер тізімі жасалған күннен ерте емес берілу тала-
бымен эмитенттен бұйрықты алған сəттен бастап жиырма төрт сағаттан 
кеш емес мерзімде жүзеге асырады.

Егер бағалы қағаздар номиналды ұстауға берілсе, акционерлердің 
жалпы жиналысын өткізу немесе бағалы қағаздары номиналды ұстаудағы 
акционерлер туралы өзге ақпаратты ұсыну үшін бағалы қағаздарды 
ұстаушылар тізілімін немесе акционерлер тізімін беруді орталық депози-
тарий ол жасалған күннен бастап күнтізбелік 28 (жиырма сегіз) күннен кеш 
емес мерзімде жүзеге асырады.

95. Клиенттің бұйрығын орындаудан бас тартуға негіздер болмаған 
жағдайда орталық депозитарий Қағидалардың 93-тармағында белгіленген 
мерзімде бұйрықтың орындалуы туралы есепті қалыптастырады жəне оны 
шығыс құжаттар журналында тіркейді.

Бұйрықтардың орындалуы туралы есеп клиентке пошта арқылы 
жіберіледі не клиенттің немесе оның заңды өкілінің қолына беріледі 
не Қазақстан Республикасының электрондық құжат жəне электрондық 
цифрлық қолтаңба туралы заңнамасына сəйкес ақпараттық жүйелер пай-
даланыла отырып электрондық құжат нысанында жасалады жəне беріледі.

Бұйрықтардың орындалуы туралы есепке орталық депозитарийдің 
қағидалар жинағында айқындалған уəкілетті тұлғалар қол қояды жəне 
орталық депозитарийдің қазақ жəне орыс тілдерінде өз атауы бар 
мөртабанымен расталады.

96. Орталық депозитарий бұйрықты алған кезден бастап күнтізбелік 3 
(үш) күн ішінде мынадай жағдайларда:

1) бұйрықтардағы қойылған қолдардың жеке шоттар бойынша опера-
цияларды жəне ақпараттық операцияларды тіркеу құжаттарына қол қою 
құқығына ие заңды тұлға өкілдерінің нотариалды куəландырылған қол қою 
үлгілері бар құжатта немесе жеке тұлғаның жеке басын куəландыратын 
құжатта көрсетілген қол қою үлгілеріне сəйкес келмегенде;

2) операция жасау бұйрығы алынған күннен бастап күнтізбелік 2 (екі) 
күн ішінде қарсы бұйрық ұсынылмағанда;

3) Қағидалардың 38-тармағында белгіленген тəртіппен басқарушы 
компанияның пайларды есептен шығару (есепке алу) бұйрығымен бір 
мезгілде (бір жұмыс күні ішінде) инвестициялық пай қорының активтерін 
есепке алуды қамтамасыз ететін кастодианның растауы ұсынылмағанда;

4) бұйрықтардың деректемелері орталық депозитарийдің қағидалар 
жинағында белгіленген деректемелерге немесе жеке шот деректемелеріне 
сəйкес келмегенде;

5) жеке шотта қажетті бағалы қағаздар саны болмағанда;
6) тізілімдер жүйесінің деректері негізінде мəміле жасау нəтижесінде 

Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзғанда;
7) Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген 

жағдайларда клиент мəміленің тіркелуі үшін белгіленген мерзімде осындай 
мəмілені жасауға осындай келісімді (рұқсатты) беруге уəкілетті мемлекеттік 
органның берген келісімін (рұқсатын) растайтын құжатты ұсынбағанда;

8) тиісті мемлекеттік органдардың не соттың бағалы қағаздар айналы-
сын тоқтата тұру немесе тоқтату туралы шешімі болғанда;

9) Атқарушылық іс жүргізу туралы заңның 65-бабының 6-1-тармағында 
көрсетілген жағдайларды қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы 
қағаздар жəне (немесе) жеке шот оқшауланғанда;

10) Қағидалардың 47, 66, 67 жəне 77-тармақтарында көзделген опера-
цияларды жүргізуді қоспағанда, бұйрықта көрсетілген бағалы қағаздарға 
ауыртпалық салынған;

11) Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы заңның 13-бабында 
көзделген жағдайларда;

12) орталық депозитарийдің қағидалар жинағында көзделген 
жағдайларда оның орындалмау себептерін көрсете отырып, жазбаша 
бас тартуды ресімдейді.

Орталық депозитарий Кірістерді жылыстатуға қарсы іс-қимыл туралы 
заңның 13-бабында көзделген жағдайларда жағдайларда жəне тəртіпте 
эмитенттің бұйрығын орындаудан бас тартады.

Бұйрықты орындаудан бас тартуға бірінші басшы немесе оның 
орнындағы адам немесе орталық депозитарийдің қағидалар жинағына 
сəйкес тiзiлiмдер жүйесiн жүргiзуді жүзеге асыратын тiркеушiнiң құрылымдық 
бөлiмшесiнiң басшысы қол қояды жəне орталық депозитарийдің қазақ жəне 
орыс тілдерінде өз атауы бар мөртабанымен расталады не Қазақстан 
Республикасының электрондық құжат жəне электрондық цифрлық 
қолтаңба туралы заңнамасына сəйкес ақпараттық жүйелер пайдаланыла 
отырып электрондық құжат нысанында жасалады жəне беріледі.

Жүргізілу талаптарын қосымша тексеру талап етілетін операцияларды 
жүзеге асыруға арналған бұйрықты орындаудан бас тартуды дайындау 
кезінде осындай бас тартуды дайындау 6 (алты) жұмыс күніне дейінгі 
мерзімде жүзеге асырылады.

97. Номиналды ұстау жүйесіндегі кепіл мен сенімгерлік басқару опе-
рациялары депоненттердің тапсырыстары негізінде жүзеге асырылады.

98. Клиенттер трансфер-агенттің қызметін пайдаланған жағдайда 
орталық депозитарийге жеке шоттар бойынша ақпараттық операция-
лар мен операцияларды жүргізу үшін қажетті ақпаратты орталық 
депозитарийдің қағидалар жинағында айқындалған нысандары бойын-
ша береді.

Қағидалардың 85, 89 жəне 90-тармақтарында көзделген ақпарат 
орталық депозитарийдің клиенттеріне орталық депозитарийдің қағидалар 
жинағында айқындалған нысандар бойынша ұсынылады.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы «29» қазандағы №249 қаулысына қосымша

Күші жойылды деп танылған Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілері 
құрылымдық элементтерінің тізбесі 

1. «Бағалы қағаздарды ұстаушылар тiзiлiмдерiнiң жүйесін жүргізу 
жөніндегі тіркеуші қызметін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2014 жылғы 27 
тамыздағы №167 қаулысы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 
тіркеу тізілімінде №9803 тіркелген, «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі 
2014 жылғы 18 қарашада жарияланған).

2. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
Қазақстан Республикасында кəсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі 
жақсарту мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2015 жылғы 25 ақпандағы 
№28 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №10715 тіркелген,  «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі 2015 
жылғы 5 мамырда жарияланған) бекітілген Қазақстан Республикасында 
кəсіпкерлік қызмет үшін жағдайды түбегейлі жақсарту мəселелері бойынша 
Қазақстан Республикасының өзгерістер енгізілетін нормативтік құқықтық 
актілерінің тізбесінің 15-тармағы.

3. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2016 жылғы 28 қазандағы №259 қаулысымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №14525 тіркелген, 
«Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2016 жылғы 29 желтоқсанда 
жарияланған) бекітілген Өзгерістер мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан 
Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша 
нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 7-тармағы.

4. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
қаржы нарығы мəселелері бойынша өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2017 жылғы 28 сəуірдегі 
№72 қаулысымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде №15221 тіркелген, Қазақстан Республикасының нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде 2017 жылғы 26 маусымда 
жарияланған) бекітілген Өзгерістер енгізілетін Қазақстан Республикасының 
қаржы нарығы мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің 
тізбесінің 3-тармағы.

5. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
банк қызметін реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 11 қыркүйектегі №169 қаулысымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №15875 тіркелген, Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде 2017 жылғы 23 қазанда жарияланған) бекітілген Өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының банк қызметін 
реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 
1-тармағы.

6. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2017 жылғы 2 қарашадағы №197 қаулысымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16032 тіркелген, Қазақстан 
Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау 
банкінде 2017 жылғы 7 желтоқсанда жарияланған) бекітілген Өзгерістер 
енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар нарығын реттеу 
мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің тізбесінің 2-тармағы.

7. «Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілеріне 
бағалы қағаздар нарығын реттеу мəселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2018 жылғы 29 қаңтардағы №11 қаулысымен (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №16643 тіркелген, 
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің эталондық 
бақылау банкінде 2017 жылғы 3 сəуірде жарияланған) бекітілген Өзгерістер 
мен толықтырулар енгізілетін Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар 
нарығын реттеу мəселелері бойынша нормативтік құқықтық актілерінің 
тізбесінің 6-тармағы.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 28 қарашадағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17803 болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қазан №260 Алматы қаласы 

Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс беру 
туралы шарт жасасатын ассистанс компанияға 

қойылатын талаптарды, сондай-ақ 
Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара 

іс-қимыл жасау және ассистанс компаниямен 
келісу бойынша сақтандырылушыға медициналық  

және өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын 
төлеу қағидаларын, Туристі сақтандырудың 

міндетті бағдарламалары бойынша сақтандыру 
аумағын бекіту туралы

«Туристі міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Заңына сəйкес Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мыналар:
1) осы қаулыға 1-қосымшаға сəйкес Сақтандырушы сақтандырылушыға 

ассистанс беру туралы шарт жасасатын ассистанс компанияға қойылатын 
талаптар;

2) осы қаулыға 2-қосымшаға сəйкес Сақтандырушының ассистанс 
компаниямен өзара іс-қимыл жасау жəне ассистанс компаниямен келісу 
бойын ша сақтандырылушыға медициналық жəне өзге де мекеме көрсеткен 
қызметтер құнын төлеу қағидалары;

3) осы қаулыға 3-қосымшаға сəйкес Туристі сақтандырудың міндетті 
бағдарламалары бойынша сақтандыру аумағы бекітілсін.

2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева 
А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген 
тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он 
күн ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық 
ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 
нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу 
үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды; 

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында 
жəне 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне 
сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін. 

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы №260 қаулысына 1-қосымша

Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс беру туралы шарт 
жасасатын ассистанс компанияға қойылатын талаптар

1. Осы Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс беру туралы 
шарт жасасатын ассистанс компанияға қойылатын талаптар (бұдан 
əрі – Талаптар) «Туристі міндетті сақтандыру туралы» 2003 жылғы 31 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңына (бұдан əрі – Заң) 
сəйкес əзірленді жəне Сақтандырушы сақтандырылушыға ассистанс 
беру туралы шарт (бұдан əрі – шарт) жасасатын ассистанс компанияға 
қойылатын талаптарды айқындайды.

2. Сақтандырушы шарт жасау үшін мынадай талаптарға сəйкес келетін:
1) Қазақстан Республикасының резидент немесе бейрезидент заңды 

тұлғасы болып табылатын;
2) кемінде 10 жыл ассистантты ұсынатын; 
3) интернет-ресурсы, көп арналы телефон нөмірі жəне (немесе) асси-

станс ұсыну, іс-əрекеттерді келісу жəне Заңның 3-қосымшасына сəйкес 
туристі міндетті сақтандыру бағдарламаларында көзделген шығыстарды 
жүзеге асыру мақсатында сақтандырылушыдан немесе оның өкілінен 
сақтандыру жағдайының басталғандығы туралы хабарламаны, сақтандыру 
сертификаты жəне (немесе) сақтандыру полисі туралы деректер хабарла-
масын жедел алуға арналған мобильдік қосымшасы бар;

4) мыналар:
сақтандыру жағдайының белгілері бар оқиғалар басталған кезде 

сақтандырылушылардың іс-əрекеттері жəне сақтандыру аумағында қажетті 
қызметтер алу тəртібі туралы ұсынымдар жəне (немесе) нұсқаулар ұсыну;

болған оқиғалар жəне оны сақтандыру жағдайы деп тану туралы ақпарат 
алған кезде сақтандырылушыға көрсетілген медициналық жəне өзге де 
қызметтерді ұйымдастыру;

сақтандырылушыға көрсетілген медициналық жəне өзге де қызметтердің 
құнына ақы төлеуге кепілдік беру, оның ішінде сақтандырушыдан осындай 
кепілдік сұрату арқылы (медициналық жəне өзге мекемелерде осындай 
талаптар болған жағдайда); 

сақтандырылушыға көрсетілген медициналық жəне өзге де қызметтердің 
сапасы мен көлемін, сондай-ақ оларды көрсету мерзімін бақылау;

сақтандырылушыға көрсетілген медициналық жəне өзге де қызметтердің 
көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуге ұсынылған шотқа сəйкестігін, 
сондай-ақ көрсетілген медициналық жəне өзге де қызметтер құнының 
оларды көрсету кезеңінде сақтандыру аумағында қолданылатын бағаларға 
сəйкестігін бақылау;

осы қаулымен бекітілген Сақтандырушының ассистанс компания-
мен өзара іс-қимыл жасау жəне ассистанс компаниямен келісу бойынша 
сақтандырылушыға медициналық жəне өзге де мекеме көрсеткен қызметтер 
құнын төлеу қағидаларына сəйкес медициналық жəне өзге мекемеге 
көрсетілген қызметтердің құнын төлеу арқылы оның ішінде, казақ жəне (неме-
се) орыс жəне ағылшын тілдерін меңгерген қызметкерлер интернет-ресурс, 
көп арналы телефон нөмірі жəне (немесе) жылына 365 (үш жүз алпыс бес) 
күндік мобильдік қосымша арқылы сақтандырушыларға қызмет көрсететін;

5) сақтандырушылардың өтініштерін есепке алуды жүргізуді, сондай-
ақ мыналардан:

ресімделген сақтандыру полистері бойынша сақтандырушыдан;
сақтандыру жағдайлары ретінде танылатын оқиғалар (телефон 

сөйлесулері, көріністер, мəтіндік, аудио, бейне хабарлар) туралы 
сақтандырушылардан немесе оның өкілінен;

сақтандырылушыға ұсынылатын қызметтер туралы медициналық жəне 
өзге де мекемелерден алынған ақпаратты жəне (немесе) құжаттарды 
қабылдау жəне сақтауды қамтамасыз ететін сақтандырылушы уақытша бо-
латын елде (жерде) тəулік бойы жұмыс істейтін көптілді үйлестіру орталығы 
жəне өңірлік желісі немесе сақтандырылушыға ұсынылатын қызметтерді 
көрсетуге лицензиялары бар тасымалдаушылармен, медициналық жəне 
өзге де мекемелермен шарттары бар ассистанс компанияны таңдайды.

(Соңы. Басы 19-20-беттерде) 

(Соңы 22-бетте) 
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3. Ассистанс компания сақтандырушымен шарт жасасқан күні, 
сондай-ақ шарттың қолданылуының барлық мерзімі ішінде Талаптардың 
2-тармағында көрсетілген талаптарға сəйкес келеді.

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2018 жылғы 29 қазандағы №260 қаулысына 2-қосымша

Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл жасау 
жəне ассистанс компаниямен келісу бойынша сақтандырылушыға 

медициналық жəне өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын 
төлеу қағидалары

1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимыл 

жасау жəне ассистанс компаниямен келісу бойынша сақтандырылушыға 
медициналық жəне өзге де мекеме көрсеткен қызметтер құнын төлеу 
қағидалары (бұдан əрі – Қағидалар) «Туристі міндетті сақтандыру ту-
ралы» 2003 жылғы 31 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңына 
(бұдан əрі – Заң) сəйкес əзірленді жəне сақтандырушының ассистанс 
компаниямен өзара іс-қимыл жасау жəне ассистанс компаниямен келісу 
бойынша сақтандырылушыға медициналық жəне өзге де мекеме көрсеткен 
қызметтер құнын төлеу тəртібін айқындайды.

2. Сақтандырушының ассистанс компаниямен Заңның 17-бабының 
1-тармағында көрсетілген сақтандыру жағдайлары ретінде танылған 
оқиғалар салдарынан күтілмеген шығыстар туындаған жағдайда уақытша 
болатын елде (жерде) сақтандырылушының мүліктік мүдделерін 
сақтандырып қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі өзара іс-қимылы 
сақтандырылушыға ассистанс беру туралы шартқа (бұдан əрі – шарт) 
сəйкес жүзеге асырылады.

3. Сақтандырушының ассистанс компаниямен өзара іс-қимылы кезінде 
тараптардың əрқайсысы төмендегі қағидаттарды басшылыққа алады:

1) жасалатын іс-қимылдың (көрсетілген қызметтің) заңдылығы;
2) іс-қимылдың уақтылы жасалуы (қызметтің уақтылы көрсетілуі);
3) іс-қимылдың толық жасалуы (қызметтің толық көрсетілуі);
4) жасалатын іс-қимылдың (көрсетілген қызметтің) ашықтығы;
5) жасалатын іс-қимылды (көрсетілген қызметті) бақылау.

2-тарау. Сақтандырушының ассистанс компаниямен 
өзара іс-қимыл жасау тəртібі

4. Сақтандырушы ассистанс компанияға Заңның 17-бабының 
1-тарма ғында көрсетілген сақтандыру жағдайлары басталған кезде 
сақтандырылушыға ассистанс беруді тапсырады.

5. Ассистанс компанияға өтініш берген сақтандырылушыға ассистансты 
жедел тəртіппен ұйымдастыру мақсатында сақтандырушы:

1) ассистанс компанияға сақтандыру полисі мен сақтандыру сертифи-
катын онлайн режимде ресімделген соң не күн сайынғы жəне ай сайынғы 
негізде сақтандыру полисінің нөмірі мен қолданыс мерзімі, сақтандыру 
аумағы, сақтандыру сомасы, сақтандырылушының тегі, аты, əкесінің аты 
(ол болса), туған күні жəне тұрғылықты жері қамтылған ақпаратты береді; 

2) ассистанс компаниядан сақтандыру жағдайы, сақтандырылушыға 
қойылған диагноздар, сақтандырылушыға көрсетілген медициналық 
жəне өзге қызметтер бойынша шығыстар құны туралы ақпаратты алады;

3) ассистанс компаниямен жылына 365 (үш жүз алпыс бес) күн тəулік 
бойы режимде іс-қимыл жасайды;

4) сақтандыру жағдайының белгісі бар оқиғаларды сақтандыру 
жағдайлары деп тану туралы шешімді қабылдау тəртібін белгілейді;

5) сақтандырылушыға көрсетілген медициналық жəне өзге қызметтердің 
құнын төлеуге кепілдік береді (медициналық жəне өзге мекемелерде осын-
дай талаптар болған жағдайда);

6) шарт шеңберінде берілген ақпарат пен құжаттарды сақтау мерзімін, 
сондай-ақ оларды жою бойынша талаптарды айқындайды;

7) ассистанс компанияның сақтандырылушыға ассистансты 
ұйымдастыру жөніндегі орындалған жұмыстар туралы есеп беру тəртібін 
жəне мерзімін айқындайды.

6. Шарт шеңберінде ұсынылатын ақпарат пен құжаттар, сақтанды-
рылушының мүддесі үшін медициналық жəне өзге қызметтерді 
көрсету мақсатында медициналық жəне өзге мекемелерді қоспағанда, 
үшінші тұлғаларға жария етуге жəне (немесе) беруге жатпайды. Бұл 
ретте Қағидалардың 5-тармағының 1) тармақшасында көрсетілген 
сақтандырылушы туралы ақпарат сақтандырылушыға медициналық жəне 
өзге қызметтерді көрсету үшін қажетті көлемде ғана беріледі.

7. Сақтандырушы жəне ассистанс компания ассистанс компания 
көрсететін қызметтің құнын, мерзімін, ақы төлеу валютасы мен тəсілін 
өздігінен айқындайды.

8. Сақтандырушы сақтанушыға осы қаулымен бекітілген ассистанс 
ұсыну туралы шарт жасайтын ассистанс компанияның ассистанс 
компанияға қойылатын Талаптардың 2-тармағында белгіленген талаптарға 
сəйкес келмеуін анықтаған кезде, сақтандырушы осы қаулымен бекітілген 
сақтанушыға ассистанс беру туралы шарт жасайтын Талаптардың 
2-тармағында белгіленген талаптарға сəйкес келетін осы ассистанс ком-
паниямен өзара əрекеттесуді тоқтатады жəне ассистанс компаниямен 
жаңа шарт жасайды. 

9. Сақтандырушы жəне ассистанс компания сақтандырылушыға ас-
систанс беру бойынша жедел шаралар қабылдау үшін шарт бойынша 
міндеттемелерді орындауға кедергі келтіретін кез келген жағдайлар ту-
ралы бір-бірін дереу хабардар етеді.

10. Сақтандырылушының ассистансты алмағаны не толық көлемде 
алмағаны үшін жауапкершілік сақтандырушыға жүктеледі.

3-тарау. Ассистанс компаниямен келісім бойынша 
сақтандырылушыға медициналық немесе өзге мекеме көрсеткен 

қызметтердің құнын төлеу тəртібі
11. Сақтандырушы сақтандыру төлемін ассистанс компаниямен келісім 

бойынша сақтандырылушыға медициналық жəне өзге мекеме көрсеткен 
қызметтердің құнын төлеу арқылы Қазақстан Республикасының валюталық 
заңнамасына сəйкес шетел валютасымен жүзеге асырады.

12. Оқиға сақтандыру жағдайы деп танылған жəне сақтандырылушыға 
ассистанс ұйымдастырылған жағдайда ассистанс компания медициналық 
жəне өзге мекемелерге олардың қызметтерінің құнын төлеуге кепілдік 
береді (медициналық жəне өзге мекемелерде мұндай талаптар болған 
жағдайда).

13. Сақтандырушы жəне ассистанс компания келісім бойынша асси-
станс компания сақтандырған медициналық жəне өзге мекеме көрсеткен 
қызметтердің құнын төлеудің келесі бір тəртібін белгілейді:

1) сақтандырушының сақтандыру төлемін алғаннан кейін;
2) ассистанс компанияның банк шотындағы сақтандыру жағдайларын 

шұғыл (кезек күттірмейтін) реттеуге арналған сақтандырушының 
ақшасының есебінен;

3) асистанс компанияның ақшасы есебінен (кейіннен сақтандырушыдан 
сақтандыру төлемін алу есебінен толық көлемде орны толтырылатын).

14. Сақтандырылушының сақтандыру аумағында мүдделерін 
уақтылы сақтандыру қорғауды қамтамасыз ету үшін ассистанс компания 
сақтандырғанға медициналық жəне өзге мекеме көрсеткен қызметтердің 
құнын төлеу мерзімдері сақтандырылушыға қызметтерді көрсетуге 
рұқсаты (лицензиясы) бар немесе сақтандырылушының уақытша болу 
елінің (жерінің) мемлекеттік мекемелері болып табылатын медициналық 
жəне өзге мекемелермен жасалған шарттарда белгіленген мерзімдердің 
негізінде белгіленеді.

Сақтандырушының сақтандыру төлемін жүзеге асыру мерзімдерін 
ассистанс компания сақтандырғанға медициналық жəне өзге мекеме 
көрсеткен қызметтердің құнын төлеу тəртібі мен мерзімдеріне байланыс-
ты сақтандырушы мен ассистанс компания келісім бойынша белгілейді.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 29 қазандағы №260 қаулысына 3-қосымша

Кесте

Туристі міндетті сақтандыру бағдарламалары бойынша 
сақтандыру аумағы

1-бағдарлама 2-бағдарлама 3-бағдарлама
Еуропа елдері Еуропа елдері Солтүстік жəне 

Оңтүстік Америка елдері
Белоруссия (Беларусь 
Республикасы)

Австрия (Австрия 
Республикасы) Америка Құрама Штаттары

Босния жəне 
Герцеговина

Албания (Албания 
Республикасы) Антигуа жəне Барбуда

Молдова (Молдова 
Республикасы)

Андорра (Андорра 
Князьдігі)

Аргентина (Аргентина 
Республикасы)

Сербия (Сербия 
Республикасы)

Бельгия (Бельгия 
Корольдігі)

Багам аралдары (Багам 
аралдары достастығы)

Ресей (Ресей 
Федерациясы)

Болгария (Бол  га -
рия Респуб ликасы) Барбадос

Украина Ватикан Белиз
Черногория 
(Черногория 
Республикасы)

Венгрия Боливия (Боливия көп 
ұлтты мемлекеті)

Азия елдері
Германия (Гер-
мания Феде ра тивтік 
Респуб ликасы)

Бразилия (Бразилия 
Федеративтік 
Республикасы)

Абхазия Грекия (Грек 
Республикасы)

Венесуэла (Венесуэла 
Боливария Республикасы)

Армения (Армения 
Республикасы)

Дания (Дания 
корольдігі) Гаити (Гаити Республикасы)

Ауғанстан (Ауғанстан 
Ислам Республикасы)

Ирландия 
(Ирландия 
Республикасы)

Гайана (Гайана 
Кооперативтік 
Республикасы)

Əзірбайжан 
(Əзірбайжан 
Республикасы)

Исландия 
(Исландия 
Республикасы)

Гватемала (Гватемала 
Республикасы)

Бангладеш 
(Бангладеш Халық 
Республикасы)

Испания (Испания 
Корольдігі)

Гондурас (Гондурас 
Республикасы)

Бахрейн (Бахрейн 
Корольдігі)

Италия (Италия 
Республикасы) Гренада

Бруней (Бурней-
Даруссалам 
мемлекеті)

Латвия (Латвия 
Республикасы)

Доминика (Доминикан 
Республикасы)

Бутан (Бутан 
Республикасы)

Литва (Литва 
Республикасы) Канада

Біріккен Араб 
əмірліктері

Лихтенштейн 
(Лихтенштейн 
Князьдығы)

Колумбия (Колумбия 
Республикасы)

Грузия
Люксембург 
(Люксембург Ұлы 
Князьдығы)

Коста-Рика (Коста-Рика 
Республикасы)

Иордания (Иордан 
Хашимит Корольдігі)

Македония 
(Македония 
Республикасы)

Куба (Куба Республикасы)

Иран (Иран Ислам 
Республикасы)

Мальта 
Республикасы

Мексика (Мексика Құрама 
Штаттары)

Йемен (Йемен 
Республикасы)

Монако (Монако 
Князьдығы)

Никарагуа (Никарагуа 
Республикасы)

Камбоджа (Камбоджа 
Корольдігі)

Нидерланд 
(Нидерланд 
Корольдігі)

Панама (Панама 
Республикасы)

Катар (Катар 
мемлекеті)

Норвегия 
(Норвегия 
Корольдігі)

Парагвай (Парагвай 
Республикасы)

Кувейт (Кувейт 
мемлекеті) Польша Перу (Перу Республикасы)

Қырғызстан (Қырғыз 
Республикасы)

Португалия 
(Португалия 
Республикасы)

Сальвадор (Эль-Сальвадор 
Республикасы)

Қытай (Қытай Халық 
Республикасы) Румыния Сент-Винсент жəне 

Гренадиндер

Ливан (Ливан 
Республикасы)

Сан-Марино 
(Сан-Марино 
Республикасы)

Сент-Китс жəне Невис 
(Сент-Китс жəне Невис 
Федерациясы)

Моңғолия Словакия (Словак 
Республикасы) Сент-Люсия

Мьянма (Мьянм 
Одағы Республикасы)

Словения 
(Словения 
Республикасы)

Суринам (Суринам 
Республикасы)

Непал (Непал 
Федеративтік 
Демократикалық 
Республикасы)

Финляндия 
(Финляндия 
Республикасы)

Тринидад жəне Тобаго 
(Тринидад жəне Тобаго 
Республикасы)

Оман (Оман 
Сұлтанаты)

Франция (Франция 
Республикасы)

Уругвай (Уругвай Шығыс 
Республикасы)

Оңтүстік Осетия 
(Оңтүстік Осетия 
Республикасы)

Чехия (Чех 
Республикасы) Чили (Чили Республикасы)

Өзбекстан (Өзбекстан 
Республикасы)

Швейцария 
(Швейцария 
Республикасы)

Эквадор (Эквадор 
Республикасы)

Пəкістан (Пəкістан 
Ислам Республикасы)

Швеция (Швеция 
Корольдігі) Ямайка

Сауд Аравиясы (Сауд 
Аравиясы Корольдігі)

Ұлыбритания 
(Ұлыбритания 
жəне Солтүстік 
Ирландия біріккен 
корольдігі)

Австралия жəне 
Океания елдері

Сирия (Сирия Араб 
Республикасы)

Эстония (Эстония 
Республикасы) 

Австралия 
(Австралия одағы)

Таиланд (Таиланд 
Корольдігі) Азия елдері Вануату (Вануату 

Республикасы) 
Тəжікстан (Тəжікстан 
Республикасы)

Вьетнам (Вьетнам 
Социалистік 
Республикасы)

Жаңа Зеландия

Түркия (Түрік 
Республикасы) Жапония Кирибати (Кирибати 

Республикасы)
Түркіменстан Израиль (Израиль 

мемлекеті)
Маршал аралдары (Маршал 
аралдары Республикасы)

Үндістан (Үндістан 
Республикасы)

Индонезия 
(Индонезия 
Республикасы)

Микронезия (Микронезия 
Федеративтік Штаттары)

Филиппин (Филиппин 
Республикасы)

Ирак (Ирак 
Республикасы)

Науру (Науру 
Республикасы)

Шри-Ланка (Шри-
Ланка Демократиялық 
Социалистік 
Республикасы)

Кипр (Кипр 
Республикасы)

Палау (Палау 
Республикасы)

Шығыс Тимор
Корея (Корей 
Халық 
Демократиялық 
Республикасы)

Папуа-Жаңа Гвинея (Папуа-
Жаңа Гвинея Тəуелсіз 
Мемлекеті)

Корея (Корея 
Республикасы)

Самоа (Самоа Тəуелсіз 
Мемлекеті)

Лаос (Лаос Халық 
Демократиялық 
Республикасы)

Соломон аралдары

Малайзия Тонга (Тонга Корольдігі)
Мальдив арал-
дары (Мальдив 
Республикасы)

Тувалу

Палестина 
(Палестина 
мемлекеті)

Фиджи (Фиджи аралдары 
Республикасы)

 

Сингапур 
(Сингапур 
Республикасы)

Африка елдері

 Африка елдері Бенин (Бенин 
Республикасы)

 

Алжир 
(Алжир Халық 
Демократиялық 
Республикасы)

Ботсвана (Ботсвана 
Республикасы)

 
Ангола (Ангола 
Республикасы) Буркина-Фасо

 

Египет 
(Египет Араб 
Республикасы)

Бурунди (Бурунди 
Республикасы)

 
Ливия (Ливия 
мемлекеті)

Габон (Габон 
Республикасы)

 
Гамбия (Гамбия 
Республикасы)

  Гана (Гана Республикасы)
  Гвинея (Гвинея мемлекеті) 

  
Гвинея-Бисау (Гвинея-
Бисау Республикасы)

  
Джибути (Джибути 
Республикасы)

  Конго (Конго Республикасы)

  
Замбия (Замбия 
Республикасы)

  
Зимбабве (Зимбабве 
Республикасы) 

  
Кабо-Верде (Кабо-Верде 
Республикасы)

  
Камерун (Камерун 
Республикасы)

  
Кения (Кения 
Республикасы)

  
Комор (Комор аралдары 
одағы)

  
Кот-д Ивуар (Кот-д Ивуар 
Республикасы)

  Лесото (Лесото Корольдігі)

  
Либерия (Либерия 
Республикасы)

  
Маврикий (Маврикий 
Республикасы)

  
Мавритания (Мавритания 
Ислам Республикасы)

  
Мадагаскар (Мадагаскар 
Республикасы)

  
Малави (Малави 
Республикасы)

  Мали (Мали Республикасы)

  
Марокко (Марокко 
Корольдігі)

  
Мозамбик (Мозамбик 
Республикасы)

  
Намибия (Намибия 
Республикасы)

  
Нигер (Нигер 
Республикасы)

  

Нигерия (Нигерия 
Федеративтік 
Республикасы)
Оңтүстік Африка 
Республикасы 
Оңтүстік Судан (Оңтүстік 
Судан Республикасы) 
Орталық Африка 
Республикасы
Руанда (Руанда 
Республикасы)

  
Сейшелдер (Сейшель арал-
дары Республикасы)

  

Сан-Томе жəне Принсипи 
(Сан-Томе жəне 
Принсипи Демократиялық 
Республикасы)

  
Свазиленд (Свазиленд 
Корольдігі)

  Сенегал (Сенегал 
Республикасы)

  
Сомали (Сомали 
Республикасы)

  
Судан (Судан 
Республикасы)

  
Сьерра-Леоне (Сьерра-
Леоне Республикасы)
Танзания (Танзания Біріккен 
Республикасы) 

  
Того (Тоголез 
Республикасы)

  Тунис (Тунис Республикасы)

  
Уганда (Уганда 
Республикасы)

  Чад (Чад Республикасы)
Экваториалды Гвинея 
(Экваториалды Гвинея 
Республикасы)
Эритрея (Эритрея 
Мемлекеті)
Эфиопия (Эфиопия 
Федеративтік Демокра-
тиялық Республикасы)

Ескертпе:
Егер турда туристі міндетті сақтандырудың түрлі бағдарламалары бой-

ынша сақтандыру аумағына жататын бірнеше елге сақтандырылушының 
баруы көзделсе, онда «Туристі міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының 2003 жылғы 31 желтоқсандағы заңына қосымшаға 
сəйкес Туристі міндетті сақтандыру бағдарламасында көрсетілген 
сақтандыру сомасы көбірек туристі міндетті сақтандыру бағдарламасы 
бойынша сақтандыру аумағы таңдап алынады.

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 30 қарашадағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17837 болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ҰЛТТЫҚ БАНКІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК 

МЕКЕМЕСІ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ҚАУЛЫСЫ

2018 жылғы 29 қазан        №261    Алматы қаласы 

«Бағалы қағаздар нарығында қызметтi жүзеге 
асыруға қажеттi бағдарламалық-техникалық 
құралдар мен өзге жабдықтарға қойылатын 

талаптарды бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 

2012 жылғы 28 сәуірдегі №165 қаулысына өзгерістер 
енгізу туралы

Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін жетілдіру 
мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ 
ЕТЕДІ: 

1. «Бағалы қағаздар нарығында қызметтi жүзеге асыруға қажеттi 
бағдарламалық-техникалық құралдар мен өзге жабдықтарға қойылатын 

талаптарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 
Басқармасының 2012 жылғы 28 сəуірдегі №165 қаулысына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №7734 болып тіркелген, 
2012 жылғы 29 тамызда «Егемен Қазақстан» газетінде №562-569 (27642) 
жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін: 

көрсетілген қаулымен бекітілген Бағалы қағаздар нарығында қызметтi 
жүзеге асыруға қажеттi бағдарламалық-техникалық құралдар мен өзге 
жабдықтарға қойылатын талаптарда: 

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын: 
«1. Бағдарламалық қамтамасыз ету:
1) кез келген уақытта жабдықтың кез келген учаскесінде электр қореккөзі 

толық немесе ішінара ажыратылған кезде ақпараттың сенімді сақталуын, 
санкцияланбаған қол жеткізуден қорғауды, дерекқорларының тұтастығын жəне 
электрондық мұрағаттар мен дерекқорлардағы ақпараттың сенімді сақталуын;

2) ең кем дегенде қол жеткізудің екі деңгейін: əкімшіні жəне 
пайдаланушының көздейтін бағдарламалық қамтамасыз етуде іске 
асырылған кіру деректеріне, функцияларға, операцияларға, есептерге 
көп деңгейлі қол жеткізуді;

3) операцияларды жүргізу жəне тіркеу үшін қажетті, толтырылуы 
міндетті жолдардың енгізілетін деректерінің толықтығын бақылауды 
(функцияларды немесе операцияларды барлық жолдарды толығымен 
толтырмай орындаған жағдайда, бағдарлама тиісті хабарламаны беруді 
қамтамасыз етеді);

4) сұратуды сақтай отырып, осы ақпараттық жүйе үшін айқындалған 
өлшемшарттар мен өлшемдер бойынша ақпарат іздеуді, сондай-ақ кез 
келген өлшемдер (осы ақпараттық жүйе үшін айқындалған) бойынша 
ақпаратты сұрыптауды жəне егер осындай ақпарат ақпараттық жүйеде 
сақталуға тиіс болса, өткен күндердегі ақпаратты қарау мүмкіндігін;

5) ақпаратты өңдеуді жəне оны күні мен уақыты бойынша сақтауды;
6) қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау мен 

қадағалау жөніндегі уəкілетті органның (бұдан əрі – уəкілетті орган) 
нормативтік-құқықтық актілерінде белгіленген есептердің, сондай-ақ жеке 
шоттан үзінді-көшірмелердің, жүргізілген операциялар туралы есептердің 
нысандарын автоматты түрде қалыптастыруды; 

7) Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы тура-
лы заңнамасында көзделген бағалы қағаздар нарығының кəсіби 
қатысушыларының ішкі есепке алу жүйесінің журналдарын жүргізуді 
жəне автоматты қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Бағдарламалық 
қамтамасыз ету журналды толық, сондай-ақ ішінара (күндердің аталған 
диапазонына, белгілі бір күніне, нақты тіркелген тұлғаға, келіп түсетін 
құжаттың нақты мəртебесіне) қалыптастырады;

8) бағалы қағаздар нарығына кəсіби қатысушыларды есепке алу 
жүйелерінде сақталатын деректерді резервтеу жəне қалпына келтіру 
мүмкіндігін; 

9) жіберілетін құжаттарды экранға, принтерге немесе файлға шығару 
мүмкіндігін;

10) осы ақпаратты енгізуде (қаржы құралдарын сатып алуға жəне 
сатуға өтінімдерді қор биржасының сауда жүйесіне енгізуді жəне орталық 
депозитарийдің бағдарламалық қамтамасыз етуі арқылы орталық 
депозитарийі клиенттерінің бұйрықтарды енгізуін қоспағанда) қателерді 
болдырмау мақсатында түрлі пайдаланушылардың бұйрықтарды екі 
рет енгізу жүйесін («бірінші енгізу» жəне «екінші енгізу») немесе түрлі 
пайдаланушылардың бұйрықтарды енгізуді растау жүйесін (валидация 
немесе верификация) қолдануды қамтамасыз етеді. 

Ақпаратты енгізу кезінде «екінші енгізуді» пайдаланушылар «бірінші 
енгізудің» пайдаланушылары енгізген ақпаратқа қол жеткізе алмайды. 
«Екінші енгізудің» деректері «бірінші енгізудің» деректеріне сəйкес кел-
меген жағдайда, бағдарлама тиісті хабарламаны көрсетеді.

Түрлі пайдаланушылардың бұйрықтарды енгізуін растау жүйесін (ва-
лидация немесе верификация) пайдалану кезінде бірінші пайдаланушы 
енгізген ақпаратты екінші пайдаланушы растайды.

Пайдаланылатын тəсіл (екі рет енгізу, валидация немесе верифи-
кация) жəне көрсетілген тəсілдерді қолдана отырып енгізілуге тиіс 
бұйрықтар тізбесі бағалы қағаздар нарығының кəсіби қатысушысының 
ішкі құжаттарында айқындалады;

11) электрондық құжаттармен алмасу мүмкіндігін;
12) бағдарламалық қамтамасыз етуде іркіліс басталған кезде қызметін 

2 (екі) сағат ішінде қалпына келтіруді;
13) мына атрибуттарды сақтай отырып, ақпараттық жүйеде болып 

жатқан оқиғаларды тіркеуді жəне сəйкестендіруді қамтамасыз етеді: 
оқиғаның басталған күні жəне уақыты, оқиғаның атауы, іс-əрекет жасаған 
пайдаланушы, жазбаны сəйкестендіруші, оқиғаның аяқталған күні мен 
уақыты, оқиғаны орындау нəтижесі.»;

2-тармақта:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Уəкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде не «Бағалы қағаздар 

рыногы туралы» 2003 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасының 
Заңына (бұдан əрі – Бағалы қағаздар рыногы туралы заң) сəйкес номинал-
ды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік 
жəне (немесе) дилерлік қызметті, бағалы қағаздарды ұстаушылар 
тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі қызметті, кастодиандық қызметті 
жүзеге асыратын ұйымдар үшін Талаптардың 1-тармағында көзделген 
талаптарға қоса бағдарламалық қамтамасыз ету:»;

1) тармақшаның он үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
«белгілі күнгі жəне уақыттағы жеке шоттан (қосалқы шоттан) үзінді-

көшірмелерді, жүргізілген операциялар туралы есептерді жəне бағалы 
қағаздарды ұстаушылардың, орталық депозитарийдің, эмитенттердің жəне 
уəкілетті органның сұратулары бойынша есептерді жасауды жəне беруді;»;

2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) тіркелген тұлғаның тегі, аты, əкесінің аты (ол болса) немесе толық 

атауы өзгерген кезде өзгеретін деректердің сақталуын жəне бұрынғы де-
ректер бойынша тіркелген тұлғаны іздеуді;»;

4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) эмиссиялық бағалы қағаздармен операцияларды тіркеу процесінде 

орталық депозитарийдің бағдарламалық қамтамасыз етуімен өзара 
əрекеттесуін қамтамасыз етеді.»;

3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) мына ақпаратты қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, клиент 

активтерін, оның шоттары бойынша барлық операцияларды дербес есеп-
ке алуды, шоттар бойынша операциялардың тарихын талдау мүмкіндігін, 
оның ішінде кез келген күнгі жəне операциялық күн ішіндегі уақыттағы 
жағдай бойынша ақша қалдықтары туралы, сондай-ақ əрбір клиент жəне 
клиенттің ақшасын есепке алуды жəне сақтауды жүзеге асыратын ұйым 
бойынша ақша қозғалысы туралы мəліметтерді автоматтандырылған 
түрде қалыптастыруды:

ақшамен операция жүргізу күні мен уақыты;
операцияның атауы;
растайтын құжаттың деректемелері мен атауы;
клиенттің тегі, аты, əкесінің аты (ол болса) немесе атауы;
қаржы құралдарымен мəмілелер бойынша есеп айырысулар жүзеге 

асырылатын есептеу-депозитарлық жүйесінің атауы;
брокердің жəне (немесе) дилердің жəне оның клиенттерінің ақшасын 

есепке алу жəне сақтау жүзеге асырылатын ұйымның атауы;
клиенттің шоты бойынша ақша бойынша əрбір операцияның сомасы;
көрсетілгені (өткізілгені) үшін осы сыйақы есептелген жəне (немесе) 

есептен шығарылған қызметті жəне (немесе) мəмілені (операцияны) 
көрсете отырып, брокер жəне (немесе) дилер, кастодиан, қор биржасы 
жəне өзге де ұйымдар сыйақысының сомасы;

төлем мақсаты;
ақшамен операция бойынша контрагенттің атауы жəне оның шотының 

деректемелері;
ақшамен операция бойынша контрагент тарапынан іс-əрекет жа-

сайтын екінші деңгейдегі банктің немесе банк операцияларының жеке-
леген түрлерін  жүзеге асыратын ұйымның атауы жəне оның шотының 
деректемелері.»;

3-1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3-1. Номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу 

құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыруға 
лицензиялары бар ұйымдардың бағдарламалық қамтамасыз етуі 
Талаптардың 1, 2 жəне 3-тармақтарында көзделген талаптарға қосымша 
мыналарды:

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №8796 
болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2013 жылғы 27 тамыздағы №214 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік жəне дилерлік қызметті, инвестициялық портфельді 
басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыратын ұйымдар үшін тəуекелдерді 
басқару мен ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру қағидаларында 
белгіленген тəуекелдерді жабу коэффициентінің жəне бір клиентке 
тəуекелдердің мəндерін автоматтандырылған есептеуді;

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17005 
болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 27 сəуірдегі №80 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздар 
нарығында брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті жүзеге асыратын 
ұйымдар сақтауға тиiстi пруденциялық нормативтердің мəндерін есеп айы-
рысу қағидаларына сəйкес брокер жəне (немесе) дилер үшін пруденциялық 
нормативтердің мəндерін автоматтандырылған есептеуді;  

брокерге жəне (немесе) бірінші санаттағы дилерге тиесілі қаржы 
құралдарын жəне ақшаны олардың клиенттерінің қаржы құралдары мен 
ақшасынан бөлек есепке алуды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.

Инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдардың 
бағдарламалық қамтамасыз етуі Талаптардың 1-тармағында көзделген 
талаптарға қосымша мыналарды:

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №17008 
болып тіркелген, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 
2018 жылғы 27 сəуірдегі №79 қаулысымен бекітілген Инвестициялық 
портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымдар сақтауға тиiстi 
пруденциялық нормативтердің мəндерін есеп айырысу қағидаларына 
сəйкес инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйым үшін 
пруденциялық нормативтердің мəндерін автоматтандырылған есептеуді;

инвестициялық портфельді басқаруды жүзеге асыратын ұйымға тиесілі 
қаржы құралдарын жəне ақшаны олардың клиенттерінің қаржы құралдары 
мен ақшасынан бөлек есепке алуды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді.»;

5-тармақ мынадай  редакцияда жазылсын:
«5. Уəкілетті органның тиісті лицензиясы негізінде не Бағалы қағаздар 

рыногы туралы заңға сəйкес номиналды ұстаушы ретінде клиенттердің 
шоттарын жүргізу құқығымен брокерлік жəне (немесе) дилерлік қызметті, 
бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімдерінің жүйесін жүргізу жөніндегі 
қызметті, кастодиандық қызметті жүзеге асыратын ұйымдар алмаса-
тын электрондық құжаттардың үлгі нысандары орталық депозитарийдің 
ішкі құжатында айқындалады жəне орталық депозитарийдің қағидалар 
жинағында айқындалған талаптарға сəйкес келеді.»;

6-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) Бағалы қағаздар рыногы туралы заңның 56-бабының 5 жəне 

6-тармақтарында айқындалған талаптарға, сондай-ақ Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №5406 болып тіркелген 
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын рет-
теу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 29 қазандағы 
№170 қаулысымен бекітілген Бағалы қағаздармен жəне өзге де қаржы 
құралдарымен сауда ұйымдастыру қызметін жүзеге асыру  қағидаларының 
9-тарауында белгіленген жағдайларға сəйкес келетін бағалы қағаздармен 
жасалған мəмілелерді анықтау тұрғысынан қор биржасының сауда 
жүйесінде жасалатын мəмілелер өлшемдеріне мониторинг жүргізуді;»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Орталық депозитарийдің бағдарламалық қамтамасыз етуi 

Талаптардың 1-тармағында, 2-тармағының 1), 2) жəне 3) тармақшаларында 
жəне 3-тармағында көзделген талаптарға қосымша мыналарды:

1) тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операция-
ларды жасағанға дейін:

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы 
заңнамасының жəне орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығының 
талаптарын ескере отырып, осындай операция жасау мүмкіндігін;

тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операция 
жасауға негіз болатын құжаттар деректемелерінің болуы жəне орталық 
депозитарийдің қағидалар жиынтығының талаптарына сəйкес келуі 
тұрғысынан тексеруді;

2) тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операция 
жасауға негіз болатын құжаттарды беретін тұлғалардың, осы іс-əрекеттерді 
жасауға өкілеттіктерін, сондай-ақ жеке шот (қосалқы шот) бойынша операция-
ны тіркеуге немесе ақпараттық операция жүргізуге негіз болатын бұйрықтарға 
қол қойған тұлғалардың өкілеттіктерін растайтын құжаттарды сəйкестендіруді;

3) егер осы тармақтың 1) тармақшасына сəйкес жүргізілген тексерудің 
қорытындысы бойынша:

Қазақстан Республикасының бағалы қағаздар рыногы туралы 
заңнамасының жəне орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығының 
талаптарына жасауға болжанған операцияның сəйкес келмеуі анықталса;

тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операция 
жасауға негіз болатын құжаттардағы деректемелердің болмауы немесе 

орталық депозитарийдің қағидалар жиынтығының талаптарына сəйкес 
келмеуі анықталса;

тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы шоты) бойынша операция 
жасауға негіз болатын құжаттарды беретін тұлғалардың осы іс-əрекеттерді 
жасауға өкілеттіктері расталмаса, тіркелген тұлғаның жеке шоты (қосалқы 
шоты) бойынша операциялар жасаудан бас тартуды;

4) операциялық күн жабылғаннан кейін, егер келесі операциялық күн 
ашылмаса, тіркелген тұлғаның жеке шоттары (қосалқы шоттары) бойынша 
операциялар жүргізу үшін мүмкіндіктерді шектеуді;

5) бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмыс істеуі барысында аудит 
журналын жүргізуді.

Талаптардың мақсаттары үшін аудит журналы деп бағдарламалық 
қамтамасыз етудің жұмыс етуі процесінде штаттық жəне маңызды іс-
қимылдарды көрсету мақсатында əзірленген мамандандырылған құрал 
түсініледі;

6) ұйымдастырылған жəне ұйымдастырылмаған нарықтарда жасалған 
туынды қаржы құралдарымен мəмілелер тізілімін жүргізуді қамтамасыз 
етеді.»;

11-тармақтың 8) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«8) ұзақ уақыт сақталатын деректердің сыртқы тасымалдағыштарында 

жəне (немесе) деректерді өңдеудің резервтік орталықтарында мұрағаттық 
жəне резервтік көшірмелерді жасау.»;

12-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«4) бағдарламалық қамтамасыз етуде меншікті жəне клиенттің 

активтеріне қатысты қаржы құралдарымен, сондай-ақ басқарудағы өзге 
мүлікпен белгілі бір операцияларды жүргізу;»;

14-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
«2) қалыптастырылған шығыс нысандарының деректеріне өзгерістер 

енгізуге мүмкіндік беретін функцияларға ие болуға;»;
19-тармақ  мынадай редакцияда жазылсын:
«19. Пайдаланушының операцияларды жүргізу үшін пайдаланылатын дер-

бес компьютерінде оның лауазымдық міндеттерімен байланысты міндеттерді 
шешуге арналмаған бағдарламалық құрал-жабдықтар орнатылмайды.

Пайдаланушының дербес компьютерінде орнату үшін рұқсат етілген 
бағдарламалық құрал-жабдықтар тізбесі бағалы қағаздар нарығының 
кəсіби қатысушысының ішкі құжаттарында айқындалады, ол осы бағалы 
қағаздар нарығының кəсіби қатысушысының ақпараттық қауіпсіздік 
қызметімен жəне (немесе) тəуекелдерді басқаруды жүзеге асыратын 
бөлімшесімен келісіледі.».

2. Банктік емес қаржы ұйымдарын реттеу департаменті (Көшербаева 
А.М.) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тəртіппен:

1) Заң департаментімен (Сəрсенова Н.В.) бірлесіп осы қаулыны 
Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

2) осы қаулы мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде оны қазақ жəне орыс тілдерінде «Республикалық құқықтық ақпарат 
орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік 
кəсіпорнына ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік 
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін жіберуді;

3) осы қаулыны ресми жарияланғаннан кейін Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің ресми интернет-ресурсына орналастыруды;

4) осы қаулы мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Заң 
департаментіне осы қаулының осы тармағының 2), 3) тармақшаларында 
жəне 3-тармағында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы 
мəліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Қаржылық қызметтерді тұтынушылардың құқықтарын қорғау жəне 
сыртқы коммуникациялар басқармасы (Терентьев А.Л.) осы қаулы 
мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмесін 
мерзімді баспасөз басылымдарында ресми жариялауға жіберуді 
қамтамасыз етсін.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Ж.Б. Құрмановқа жүктелсін.

5. Осы қаулы 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі 
жəне ресми жариялануға тиіс.

Ұлттық Банк Төрағасы Д.АҚЫШЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»  «КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының  Қазақстан Республикасының
Ақпарат жəне коммуникациялар Ұлттық экономика министрлігі 
министрлігі   2018 жылғы «____» __________
2018 жылғы «____» __________ 

Қаулы Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 26 қазандағы Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17629 болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МИНИСТРЛІГІНІҢ 

БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 26 желтоқсан      №535     Астана қаласы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер 

енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 

министрлігінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі 
бекітілсін.

2. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Өсімдік 
шаруашылығы өнімдерін өндіру жəне қайта өңдеу департаменті заңнамада 
белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркелуін;

2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік 
он күн ішінде оның ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы 
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін 
«Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу 
құқығындағы республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жіберілуін;

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

4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында 
орналастырылуын;

5) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Заң қызметі 
департаментіне осы тармақтың 1), 2), 3) жəне 4) тармақшаларында 
көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мəліметтердің ұсынылуын 
қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан 
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.

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

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрі 

Ө.ШӨКЕЕВ

«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы 
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 

2018 жылғы 26 желтоқсандағы №535 бұйрығымен бекітілген

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесі

1. «Жеміс-жидек дақылдарының жəне жүзімнің көпжылдық көшеттерін 
отырғызу жəне өсіру (оның ішінде қалпына келтіру) шығындарының 
құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту 
туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 
жылғы 28 сəуірдегі №4-1/379 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11278 болып тіркелген, 2015 жылы 30 ма-
усымда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Жеміс-жидек дақылдарының жəне 
жүзімнің көпжылдық көшеттерін отырғызу жəне өсіру (оның ішінде қалпына 
келтіру) шығындарының құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты осы Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне (бұдан 
əрі – Тізбе) 1-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

2. «Шитті мақта мен мақта талшығы сапасының сараптамасына арналған 
шығындардың құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандар-
тын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 30 сəуірдегі №4-1/398 бұйрығында (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11411 болып тіркелген, 2015 жылы 
2 шілдеде «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Шитті мақта мен мақта талшығы 
сапасының сараптамасына арналған шығындардың құнын субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Түркістан облысының жергілікті атқарушы 

органы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.».
15-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«15. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызметтерді көрсету 
орындарының мекенжайлары» кіші бөлімінде;

2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталында;
3) тиісті қызметті берушінің интернет-ресурсында орналастырылған.». 
3. «Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығы 

өнiмiнiң шығымдылығы мен сапасын арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгi егiс пен егiн жинау жұмыстарын жүргiзу 
үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын суб-
сидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 
6 мамырдағы №4-3/423 бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11705 болып тіркелген, 2015 жылғы 12 
тамызда «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау 
арқылы өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығы мен сапасын 
арттыруды, жанар-жағармай материалдарының жəне көктемгi егiс пен егiн 
жинау жұмыстарын жүргiзу үшін қажеттi басқа да тауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандарты осы Тізбеге 2-қосымшаға сəйкес жаңа редакцияда жазылсын.

4. «Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсiру 
шығындарының құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
стандартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушының 2015 жылғы 8 мамырдағы №4-1/428 
бұйрығында (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№11432 болып тіркелген, 2015 жылы 17 шілдеде «Əділет» ақпараттық-
құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Ауыл шаруашылығы дақылдарын 
қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты осы Тізбеге 3-қосымшаға 
сəйкес жаңа редакцияда жазылсын:

5. «Мақта қолхаттарын беру арқылы қойма қызметі бойынша қызметтер 
көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын 
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 6 мамырдағы №4-5/545 бұйрығында (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №12190 болып тіркелген, 2015 
жылғы 4 қарашада «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған):

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Мақта қолхаттарын беру арқылы 
қойма қызметі бойынша қызметтер көрсетуге лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Түркістан облысының жергілікті атқарушы 

органы (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.»;

(Соңы. Басы 21-бетте) 

(Жалғасы 23-бетте) 
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2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі»;
3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) олардың 

лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздіктеріне) шағымдану тəртібі»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік қызметті, оның ішінде электрондық нысанда 

көрсетілетін мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып 
қойылатын өзге де талаптар»;

13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«13. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары:
1) Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызметті көрсету 
орындарының мекенжайлары» кіші бөлімінде;

2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталында;
3) тиісті қызметті берушінің интернет-ресурсында орналастырылған.»;
16-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«16. Мемлекеттік қызметті көрсету мəселелері жөніндегі анықтама 

қызметтерінің байланыс телефондары www.moa.gov.kz интернет-
ресурсында көрсетілген, Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері 
жөніндегі бірыңғай байланыс орталығы: 1414, 8 800 080 7777.».

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 1-қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
2015 жылғы 28 сəуірдегі №4-1/379 бұйрығымен бекітілген

«Жеміс-жидек дақылдарының жəне жүзімнің көпжылдық 
көшеттерін отырғызу жəне өсіру (оның ішінде қалпына келтіру) 
шығындарының құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Жеміс-жидек дақылдарының жəне жүзiмнiң көпжылдық көшеттерін 

отырғызу жəне өсіру (оның iшiнде қалпына келтіру) шығындарының құнын 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет). 

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана, Алматы жəне Шымкент 
қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

Өтінімдерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін 
беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – 
портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі – 3 (үш) жұмыс күні.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық 

автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – субсидияның аударылғаны 

туралы хабарлама не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша 
көрсетілетін қызметті ұсынудан уəжді бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны: электрондық.
Порталға көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін 

қызмет берушінің уəкілетті адамы электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
(бұдан əрі – ЭЦҚ) қол қойған электрондық құжат нысанында субсидия 
тағайындау/тағайындамау туралы шешім бар хабарлама жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізумен 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы 
(көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек 
заңнамасына жəне «Қазақстан Республикасындағы мерекелер 
туралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Заңының 5-бабына сəйкес жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін демалыс 
жəне мереке күндері жүгінген жағдайда өтінімдерді қабылдау жəне 
мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру келесі жұмыс күні 
жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы порталға өткен жылдың күзінде 
жəне (немесе) ағымдағы жылдың көктемінде өндірілген жеміс-жидек 
дақылдарының жəне жүзімнің көпжылдық екпелерін отырғызуға 
субсидияларды алу үшін тиісті жылдың 15 маусымына дейінгі мерзімде осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған, 
электрондық құжат нысанында өтінім береді.

Көрсетілетін қызметті алушы порталға жеміс-жидек дақылдарының 
жəне жүзімнің көпжылдық көшеттерінің екінші вегетациясын – аласа 
бойлы телітушілердің көшеттерімен жəне книп-баум көшеттерімен 
отырғызылғандар үшін, екінші-үшінші вегетациясын – жартылай аласа 
бойлы телітушілердің көшеттерімен отырғызылғандар үшін, екінші-
үшінші-төртінші вегетациясын – биік бойлы телітушілердің көшеттерімен 
отырғызылғандар үшін, екіншіден бастап жетінші вегетацияны қоса алғанда 
– алманың «Апорт» сортын өсіруге (күтіп-баптауға) субсидияларды алу 
үшін тиісті жылдың 1 қыркүйегіне дейінгі мерзімде көрсетілетін қызметті 
берушіге осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға 
сəйкес нысан бойынша көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сымен 
куəландырылған электрондық құжат нысанында өтінім береді.

Өтінімнің қабылданғанын көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұранымның 
қабылданғаны туралы мəртебенің көрінуі растайды.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының (бұдан əрі – Заң) 19-1-бабының 2-тармағында 
көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) 
олардың лауазымды адамдарының мемлекеттік қызметтерді 

көрсету мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі

11. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтерді көрсету 
мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша көрсетілетін қызметті 
берушінің басшысының атына беріледі. 

Шағым жазбаша нысанда почтамен, «электрондық үкімет» веб-порталы 
арқылы не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
қолма-қол беріледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі, 

почталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, шығыс 

нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті алушы қол қоюы тиіс.
Көрсетілетін қызметті берушінің шағымды қабылдағанын шағымды 

қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсете отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі 
мен күні) растайды.

Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті беруші жұмыскерінің əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
1414, 8-800-080-7777 телефондары арқылы алуға болады. 

Көрсетілетін қызметті алушыға шағымды қабылдаған адам оның 
шағымын қабылдағанын растау үшін талон береді, онда талонның нөмірі, 
күні, шағымды қабылдаған адамның тегі, шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны, шағымды қарау барысы туралы ақпаратты алуға болатын адамның 
байланыс деректері көрсетіледі. 

Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға порталдағы «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат қолжетімді 
болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің арызды өңдеуі барысында 
(шағымның жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау 
немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуы 
тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді жауап көрсетілетін қызметті 
алушыға почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын 
бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі 
уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы 
тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде қаралуы тиіс.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле оты-
рып қойылатын өзге де талаптар

13. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты 
бұзушылықтары бар көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет болған 
жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарын қабылдауды 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы (1414, 8 800 080 7777) арқылы жүгіну жолымен көрсетілетін 
қызметті берушінің жұмыскері тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызметтерді көрсету 
орындарының мекенжайлары» кіші бөлімінде;

2) порталда;
3) тиісті қызметті берушінің интернет-ресурсында орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда 

мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы алу мүмкіндігі бар.
16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету 

тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ, Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-
080-7777 телефондары арқылы алу мүмкіндігі бар.

«Жеміс-жидек дақылдарының жəне жүзімнің көпжылдық көшеттерін 
отырғызу жəне өсіру (оның ішінде қалпына келтіру) шығындарының 

құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
1-қосымша

Нысан

Алдыңғы жылдың күзінде жəне (немесе) ағымдағы жылдың 
көктемінде өндірілген жеміс-жидек дақылдарының жəне жүзімнің 

көпжылдық көшеттерін отырғызуға арналған субсидияларды алуға 
өтінім

Кімге:_______________________________________________________
(облыстың, республикалық жəне облыстық маңызы бар қаланың, 

ауданның жергілікті атқарушы органының толық атауы) 
Кімнен:______________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар 

болса), тегі 
Маған 20 __ жылдың күзінде жəне (немесе) 20 __ жылдың көктемінде 

өндірілген жеміс-жидек дақылдарының/жүзімнің (қажеттісінің астын 
сызу керек) көпжылдық екпелерін _______ гектар алаңға отырғызуға 
________________________ теңге мөлшерінде субсидия төлеуді 
сұраймын. (сомасы сандармен жəне жазбаша)

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Дерек-
тер

1 2 3 4
1. Заңды тұлға үшін 

– заңды тұлғаны 
мемлекеттік тіркеу 
(қайта тіркеу) тура-
лы куəлік немесе 
анықтама

бизнес-сəйкестендіру нөмірі
тіркеу нөмірі
тіркелген күні
атауы
орналасқан жері
мемлекеттік тіркелген күні
кім берді

2. Жеке тұлға үшін 
– жеке басын 
куəландыратын 
құжат

жеке басын куəландыратын құжаттың 
нөмірі
кім берді
берілген күні
жеке сəйкестендіру нөмірі

3. Ауыл 
шаруашылығы 
кооперативтері 
үшін – мемлекеттiк 
тiркеу (қайта 
тiркеу) туралы 
куəлiк немесе 
анықтама*

бизнес-сəйкестендіру нөмірі
тіркеу нөмірі
тіркелген күні
атауы
орналасқан жері
мемлекеттік тіркелген күні
кім берді
субсидия тиесілі ауыл шаруашылығы 
кооперативі мүшесінің атауы
субсидия тиесілі ауыл шаруашылығы 
кооперативі мүшесінің жеке 
сəйкестендіру нөмірі /бизнес-
сəйкестендіру нөмірі

4. Жер учаскесiне 
сəйкестендiру жəне 
(немесе) құқық 
белгiлейтiн құжат

актінің нөмірі
кадастрлық нөмірі
барлық алаң, гектар
оның ішінде егістік
нысаналы мақсаты
сəйкестендіру құжатының нөмірі мен 
берілген күні, кім берді
жер учаскесі иесінің немесе жерді 
пайдаланушының атауы

5. Ағымдағы шоттың 
бар екендiгi 
туралы екінші 
деңгейдегі банктiң 
не Ұлттық почта 
операторының 
анықтамасы

жеке сəйкестендіру нөмірі /бизнес-
сəйкестендіру нөмірі
бенефициар коды
банктің немесе почта операторының 
деректемелері:банктің немесе почта 
операторының атауы:
бизнес-сəйкестендіру коды
жеке сəйкестендіру коды
бизнес-сəйкестендіру нөмірі
бенефициар коды

6. Бақтарды 
жəне (немесе) 
жидектіктерді жəне 
(немесе) жүзімді 
отырғызу үшін 
бекітілген жұмыс 
жобасы

нөмірі
күні

7. Жұмыс жобасын 
əзірлеуге жұмсалған 
шығындарды 
растайтын (өтінім 
берген сəтте) 
бастапқы есеп жəне 
төлем құжаттары 
(шот-фактуралар, 
кіріс жəне 
шығыс кассалық 
ордерлері жəне 
(немесе) төлем 
тапсырмалары)

нөмірі
берілген күні
кім əзірледі
əзірлеуші орналасқан жердің мекен-
жайы
əзірлеушінің жеке сəйкестендіру коды
өлшем бірлігі
саны (көлемі)
қосылған құн салығымен бағасы 
(теңге)
барлық өткізу құны

8. Отырғызу 
материалдарын 
сатып алуға 
жұмсалған 
шығындарды 
растайтын (өтінім 
берген сəтте) 
бастапқы есеп 
жəне төлем 
құжаттары (шот-
фактуралар, кіріс-
шығыс кассалық 
ордерлері жəне 
(немесе) төлем 
тапсырмалары)

шот-фактура нөмірі
берілген күні
отырғызу материалын сатушының 
атауы
отырғызу материалын сатушы 
орналасқан жердің мекенжайы
отырғызу материалын сатушының 
жеке сəйкестендіру коды
тауарлық-көліктік жүк құжаттың нөмірі
дақыл, сорты
өлшем бірлігі
саны (көлемі)
қосылған құн салығымен бағасы 
(теңге)
барлық өткізу құны

9. Тіреуіш 
бағаналарды 
сатып алуға жəне 
орнатуға жұмсалған 
шығындарды 
растайтын (өтінім 
берген сəтте) 
бастапқы есеп 
жəне төлем 
құжаттары (шот-
фактуралар, кіріс-
шығыс кассалық 
ордерлері жəне 
(немесе) төлем 
тапсырмалары) 
(тіреуіш 
бағаналарды 
сатып алу қажет 
болған жағдайда 
көрсетіледі)

шот-фактура нөмірі
берілген күні
тіреуіш бағаналар сатушының атауы
тіреуіш бағаналар сатушы 
орналасқан жердің мекенжайы
тіреуіш бағаналар сатушының жеке 
сəйкестендіру коды
тауарлық-көліктік жүк құжаттың нөмірі
тіреуіш бағаналар атауы
өлшем бірлігі
саны (көлемі)
қосылған құн салығымен бағасы 
(теңге)
барлық өткізу құны

10. Тамшылатып 
суару жүйесінің 
құрылысына 
жұмсалған 
шығындарды 
растайтын (өтінім 
берген сəтте) 
бастапқы есеп 
жəне төлем 
құжаттары (шот-
фактуралар, кіріс-
шығыс кассалық 
ордерлері жəне 
(немесе) төлем 
тапсырмалары) 
(тамшылап 
суару жүйесін 
сатып алу қажет 
болған жағдайда 
көрсетіледі)

шот-фактура нөмірі
берілген күні
жабдық сатушының атауы
жабдық сатушы орналасқан жердің 
мекенжайы
жабдық сатушының жеке 
сəйкестендіру коды
тауарлық-көліктік жүк құжаттың нөмірі
жабдық атауы
өлшем бірлігі
саны (көлемі)
қосылған құн салығымен бағасы 
(теңге)
барлық өткізу құны

11. Жүргізілген 
технологиялық 
операциялар-
ды растайтын 
құжаттар

12. Сатып алу-сату 
жəне (немесе) 
қаржылық лизинг 
шарттары

нөмірі
шарт жасалған күн
жабдық, материал сатушының атауы
жабдық, материал сатушы 
орналасқан жердің мекенжайы
жабдық, материал сатушының жеке 
сəйкестендіру коды
жабдықтың, материалдың атауы
өлшем бірлігі
саны (көлемі)
қосылған құн салығымен бағасы 
(теңге)
барлық өткізу бағасы
берілген күні
кім берді

13. Жеміс-жидек 
дақылдары мен 
жүзімнің көшет терін 
өндіруші берген 
отырғызу мате-
риалына ар на лған 
сорттық куəлік

куəліктің нөмірі
берілген күні
кім берді

Ескертпелер:
* өтініш иесінен көрсетілген құжаттардың тұпнұсқаларын жəне 

көшірмелерін сұратып алуға жол берілмейді.
** жоғарыда көрсетілген кестенің 3-жолында көрсетілген мəліметтер 

субсидия тиесілі ауыл шаруашылығы кооперативінің əр мүшесіне 
толтырылады.

Тиесілі субсидиялар есептемесі
№ Ауыл 

шаруашылығы 
дақылының 

атауы

Отырғызу 
алаңы, 
гектар

1 гектарға 
субсидия 
нормасы, 

теңге

Субсидиялар 
мөлшері, теңге 

(3-баған х 
4-баған)

1 2 3 4 5

Жиыны

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес 
мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын жəне заңмен қорғалатын 
құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға, сондай-ақ дербес деректерді 
жəне өзге ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, шығарып алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтініш беруші 20__ жылғы «__» ________ сағат 00:00-де қол қойып, 
жіберді:

Электронды цифрлы қолтаңбадан (бұдан əрі – ЭЦҚ) алынған деректер 
ЭЦҚ қойылған күні мен уақыты
Өтінімнің қабылданғаны туралы хабарлама:
Облыс басқармасы 20__ жылғы «__» _____ сағат 00:00-де қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ қойылған күні мен уақыты

«Жеміс-жидек дақылдарының жəне жүзімнің көпжылдық көшеттерін 
отырғызу жəне өсіру (оның ішінде қалпына келтіру) шығындарының 

құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
2-қосымша

Нысан

Жеміс-жидек дақылдарының жəне жүзімнің көпжылдық көшеттерін 
өсіруге субсидиялар алуға арналғанөтінім 

Кімге:_______________________________________________________
(облыстың, республикалық жəне облыстық маңызы бар қаланың, 

ауданның жергілікті атқарушы органының толық атауы)
Кімнен:______________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның аты, əкесінің аты (бар 

болса), тегі,
Маған 20 __ жылдың күзінде жəне (немесе) 20 __ жылдың көктемінде 

_______ гектар алаңға отырғызылған «____» жылғы өсім жеміс-жидек 
дақылдарының/жүзімнің (қажеттісінің астын сызу керек) көпжылдық 
екпелеріне _________________________ теңге (сомасы сандармен жəне 
жазбаша) мөлшерінде субсидия төлеуді сұраймын.

№ Деректер көзі Қажетті мəліметтер Дерек-
тер

1 2 3 4

1. Ағымдағы шоттың 
бар екендiгi туралы 
екінші деңгейдегі 
банктiң не Ұлттық 
почта операторының 
анықтамасы

жеке сəйкестендіру коды
бенефициар коды
банктің немесе Ұлттық почта 
операторының деректемелері:
банктің немесе Ұлттық почта 
операторының атауы:
бизнес-сəйкестендіру коды
корпоративтік шот
бизнес-сəйкестендіру нөмірі
бенефициар коды

2. Жеміс-жидек 
дақылдарының жəне 
жүзімнің көпжылдық 
көшеттерін отырғызуды 
зерттеп-қарау актісі

нөмірі
толтырылған күні
дақыл
сорты
егу схемасы
алаңы
дақыл
сорты
егу схемасы
алаңы
дақыл
сорты
егу схемасы
алаңы

3. Алдыңғы жылдары 
субсидияларды алғаны 
туралы куəландыратын 
құжаттар

нөмірі
берілген күні
сомасы (теңге)

4. Тіреуіш бағаналарды 
сатып алуға жəне 
орнатуға жұмсалған 
шығындарды 
растайтын (өтінім 
берген сəтте) бастапқы 
есеп жəне төлем 
құжаттары (шот-
фактуралар, кіріс-
шығыс кассалық 
ордерлері жəне 
(немесе) төлем 
тапсырмалары

шот-фактура нөмірі
берілген күні
тіреуіш бағаналар сатушының 
атауы
тіреуіш бағаналар сатушы 
орналасқан жердің мекенжайы
тіреуіш бағаналар сатушының 
жеке сəйкестендіру коды
тауарлық-көліктік жүкқұжаттың 
нөмірі
тіреуіш бағаналардың атауы
өлшем бірлігі
саны (көлемі)
қосылған құн салығымен бағасы 
(теңге)
барлық өткізу құны

5. Жүргізілген 
технологиялық опера-
цияларды растайтын 
құжаттар

6. Сатып алу-сату жəне 
(немесе) қаржылық 
лизинг шарттары

нөмірі
жасасу күні
жабдықтар, материал 
сатушының атауы
жабдықтар, материал сатушы 
орналасқан жердің мекенжайы
жабдықтар, материал 
сатушының жеке сəйкестендіру 
коды
жабдықтардың, материалдың 
атауы
өлшем бірлігі
саны (көлемі)
қосылған құн салығымен бағасы 
(теңге)
барлық өткізу құны

Ескертпе: * өтініш несінен көрсетілген құжаттардың тұпнұсқаларын жəне 
көшірмелерін сұратып алуға жол берілмейді.

Тиесілі субсидиялар есептемесі
№ Ауыл 

шаруашылығы 
дақылының 

атауы

Өсіру 
алаңы, 
гектар

1 гектарға суб-
сидия норма-

сы, теңге

Субсидиялар 
мөлшері, теңге 

(3-баған х 
4-баған)

1 2 3 4 5

Жиыны

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес 
мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңдарына 
сəйкес жауапкершілік туралы хабардармын жəне заңмен қорғалатын 
құпиядан тұратын мəліметтерді пайдалануға, сондай-ақ дербес деректерді 
жəне өзге ақпаратты жинауға, өңдеуге, сақтауға, шығарып алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін.

Өтініш беруші 20__ жылғы «__» ________ сағат 00:00-де қол қойып, 
жіберді:

Электронды цифрлы қолтаңбадан (бұдан əрі – ЭЦҚ) алынған деректер 
ЭЦҚ қойылған күні мен уақыты
Өтінімнің қабылданғаны туралы хабарлама:
Облыс басқармасы 20__ жылғы «__» _____ сағат 00:00-де қабылдады:
ЭЦҚ-дан алынған деректер 
ЭЦҚ қойылған күні мен уақыты

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 2-қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 6 мамырдағы №4-3/423 бұйрығымен бекітілген

«Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы 
өсiмдiк шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығы мен сапасын арт-

тыруды, жанар-жағармай материалдарының жəне көктемгi-егiс пен 
егін жинау жұмыстарын жүргізу үшін қажетті басқа да тауарлық-

материалдық құндылықтардың құнын субсидиялау» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығы 

өнiмiнiң шығымдылығы мен сапасын арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгi-егiс пен егін жинау жұмыстарын жүргізу 
үшін қажетті басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын 
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан əрі – мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана, Алматы жəне Шымкент 
қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

Өтінімдерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін 
беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – 
портал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі – 3 (үш) жұмыс күні.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық 

автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – субсидияның аударылғаны 

туралы хабарлама не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсынудан уəжді бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны – электрондық.
Порталға көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» 

көрсетілетін қызмет берушінің уəкілетті адамы электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен (бұдан əрі – ЭЦҚ) қол қойған электрондық құжат нысанында 
субсидия тағайындау/тағайындамау туралы шешім бар хабарлама 
жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізумен 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына жəне 
«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сəйкес жұмыс 
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде 
өтінімдерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы порталға көрсетілетін қызметті 
алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат нысанында 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес 
нысан бойынша басым дақылдарды өндіру шығындарын ішінара өтеуге 
субсидиялар алуға өтінім береді.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінім берген кезде порталда өтінімнің 
қабылданғанын растау ретінде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған электрондық 
өтінімнің жолданғаны туралы мəртебе көрінеді.

10. Көрсетілетін қызметті беруші мынадай негіздер бойынша 
мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартады:

1) көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
алу үшін ұсынған құжаттардың жəне (немесе) олардағы деректердің 
(мəліметтердің) дұрыс еместігінің анықталуы;

2) көрсетілетін қызметті алушының жəне (немесе) мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті ұсынылған деректер мен мəліметтердің Қазақстан 
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін атқарушының 
2015 жылғы 27 ақпандағы №4-3/177 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11094 болып тіркелген) бекітілген 
Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк шаруашылығының 
шығымдылығын жəне өнім сапасын арттыруды, жанар-жағармай 
материалдарының жəне көктемгі егіс пен егін жинау жұмыстарын жүргізу 
үшін қажетті басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын суб-
сидиялау қағидаларында белгіленген талаптарға сəйкес келмеуі.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің жəне (немесе) 
олардың лауазымды адамдарының, мемлекеттік қызметті көрсету 
мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 

шағымдану тəртібі
11. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер көрсету 

мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым тиісті көрсетілетін қызметті берушінің басшысының 
атына беріледі.

Шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша жазбаша нысанда по-
чтамен не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
қолма-қол беріледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі 

почталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, 

шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті алушы 
қол қоюы тиіс.

Көрсетілетін қызметті берушінің шағымды қабылдағанын шағымды 
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсете отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі 
мен күні) растайды.

Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті беруші жұмыскерінің əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
1414, 8-800-080-7777 телефондары арқылы алуға болады. 

Көрсетілетін қызметті алушыға шағымды қабылдаған адам оның 
шағымын қабылдағанын растау үшін талон береді, онда талонның нөмірі, 
күні, шағымды қабылдаған адамның тегі, шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны, шағымды қарау барысы туралы ақпаратты алуға болатын адамның 
байланыс деректері көрсетіледі. 

Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін 
қызметті алушыға порталдағы «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат 
қолжетімді болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің арызды өңдеуі 
барысында (шағымның жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы 
белгілер, қарау немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып 
отырады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуы 
тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді жауап көрсетілетін қызметті 
алушыға почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің 
сапасын бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағыммен 
жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле 
отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты 
бұзушылықтары бар көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет болған 
жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарын қабылдауды 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы (1414, 8 800 080 7777) арқылы жүгіну жолымен көрсетілетін 
қызметті берушінің жұмыскері тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызметтерді көрсету 
орындарының мекенжайлары» кіші бөлімінде;

2) порталда;
3) тиісті қызметті берушінің интернет-ресурсында орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда 

мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы алу мүмкіндігі бар.
16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету 

тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ, Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-
080-7777 телефондары арқылы алу мүмкіндігі бар.

«Басым дақылдар өндiрудi субсидиялау арқылы өсiмдiк 
шаруашылығы өнiмiнiң шығымдылығы мен сапасын арттыруды, 

жанар-жағармай материалдарының жəне көктемгi-егiс пен егін жинау 
жұмыстарын жүргізу үшін қажетті басқада тауарлық-материалдық 

құндылықтардың құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартына қосымша

Нысан

Басым дақылдарды өндіру шығындарын ішінара өтеуге 
субсидиялар алуға арналған өтінім

____________________________________________________________
(құрылтай шарты)

негізінде əрекет ететін________________________________________
____________________________________________________________
(ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші немесе ауыл шаруашылығы 

кооперативі)
атынан бірінші басшы*_________________________________________
____________________________________________________________

(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі лауазымы)
басым дақылдарды өндіруге субсидия бөлуді сұрайды:
1.

р/с № Дақыл Көлемі, тонна Танаптың кадастрлық нөмірі
1 2 3 4

2. Өтініш беруші туралы мəлімет.
Заңды тұлға үшін:
атауы* ______________________________________________________
БСН*________________________________________________________
басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі*_______________________
мекенжайы:*________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:*_________________________________________
3. Жеке тұлға үшін:
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі*________________________________
ЖСН*_______________________________________________________
жеке басын куəландыратын құжат: 
нөмері *_____________________________________________________
кім берді* ____________________________________________________
берілген күні* ________________________________________________
мекенжайы:*_________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:*_________________________________________
Дара кəсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама – 
жеке тұлғалар үшін:
орналасқан жері ______________________________________________
хабардар еткен күн ____________________________________________
4. Ауыл шаруашылығы кооперативі үшін:
атауы*_____________________________________________________
БСН*________________________________________________________
басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі*________________________
мекенжайы:* _________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:*________________________________________

№ Субсидия тиесілі ауыл 
шаруашылығы кооперативі 

мүшесінің атауы

Субсидия тиесілі ауыл 
шаруашылығы кооперативі 

мүшесінің БСН*/ЖСН*
1 2 3

5. Жер учаскесі туралы мəлімет:
№ кадастр-

лық 
нөмірі

барлық 
алаңы, 
гектар

оның 
ішінде 
егістік

нысаналы 
мақсаты

жер учаскесі 
иесінің немесе жер 
пайдаланушының 

атауы
1 2 3 4 5 6

6. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің немесе ауыл шаруашылығы 
кооперативінің екінші деңгейлі банктегі ағымдағы шотының бары туралы 
мəліметтер:

ЖСН*/БСН* __________________________________________________
Банктің деректемелері:_________________________________________
Банктің атауы: ________________________________________________
БСК*________________________________________________________
ЖСК* ______________________________________________________
БСН *_______________________________________________________
Кбе*________________________________________________________
7. Өңдеуші кəсіпорнымен жасалған ауыл шаруашылығы өнімін тапсыру 

туралы шарт:
нөмірі _______________________________________________________
салыстырып тексеру актісі_______________________________________
өнім көлемі, тоннамен _________________________________________
8. Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші немесе ауыл шаруашылығы 

кооперативі мен өңдеуші кəсіпорын арасында ауыл шаруашылығы өнімін 
беруді растайтын құжат:

нөмірі _______________________________________________________
салыстырып тексеру актісі_______________________________________
өнім көлемі, тоннамен _________________________________________
9. Өңдеуші кəсіпорынның шеккен шығындарын (өтінім беру сəтіне) 

растайтын төлем құжаттары:
нөмірі жəне берілген күні _____________________________________
өңдеуші кəсіпорынның атауы _________________________________
өңдеуші кəсіпорынның орналасқан жерінің мекенжайы ________________
10. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің немесе ауыл шаруашылығы 

кооперативінің құрылымдық бөлімшелері арасында ауыл шаруашылығы 
өнімін беруді растайтын құжат:

нөмірі _______________________________________________________
салыстырып тексеру актісі ______________________________________
өнім көлемі, тоннамен _________________________________________
11. Өңдеуші кəсіпорын немесе өзінің өңдеу цехы бар ауыл шаруашылығы 

тауарын өндіруші немесе ауыл шаруашылығы кооперативі шығаратын 
өнімнің сəйкестік сертификаты:

нөмірі _______________________________________________________
берілген күні _________________________________________________
өнімнің атауы ________________________________________________
техникалық регламент _________________________________________
Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес 

мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес 
жауапкершілік туралы хабардармын жəне заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мəліметтерді пайдалануға, сондай-ақ дербес деректерді жəне 
өзге де ақпараттарды жинауға, өңдеуге, сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін. 

Өтінім беруші 20__ жылғы «____» ___________ сағат 00:00-де қол 
қойып, жіберді:

ЭЦҚ-дан алынған деректер* 
ЭЦҚ қол қойылған күні жəне уақыты*
Аббревиатуралардың толық жазылуы:
БСК – банктік сəйкестендіру коды;
БСН – бизнес сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
Кбе – бенефициар коды;
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
өзгерістер енгізілетін кейбір бұйрықтарының тізбесіне 3-қосымша

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің міндетін 
атқарушының 2015 жылғы 8 мамырдағы №4-1/428 бұйрығымен 

бекітілген

«Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта 
өңдеп өсіру шығындарының құнын субсидиялау» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпы ережелер
1. «Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру 

шығындарының құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет 
(бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы 
Ауыл шаруашылығы министрлігі əзірледі.

3. Мемлекеттік қызметті облыстардың, Астана, Алматы жəне Шымкент 
қалаларының, аудандардың жəне облыстық маңызы бар қалалардың 
жергілікті атқарушы органдары (бұдан əрі – көрсетілетін қызметті беруші) 
көрсетеді.

(Соңы 24-бетте) 

(Жалғасы. Басы 22-бетте) 
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Өтінімдерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін 
беру «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – пор-
тал) арқылы жүзеге асырылады.

2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі – 3 (үш) жұмыс күні.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық (толық 

автоматтандырылған).
6. Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі – субсидияның аударылғаны 

туралы хабарлама не осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағында көзделген жағдайларда жəне негіздер бойынша 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті ұсынудан уəжді бас тарту.

Мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру нысаны – электрондық.
Порталға көрсетілетін қызметті алушының «жеке кабинетіне» көрсетілетін 

қызмет берушінің уəкілетті адамы электрондық цифрлық қолтаңбасымен 
(бұдан əрі – ЭЦҚ) қол қойған электрондық құжат нысанында субсидия 
тағайындау/тағайындамау туралы шешім бар хабарлама жіберіледі.

7. Мемлекеттік қызмет жеке жəне заңды тұлғаларға (бұдан əрі – 
көрсетілетін қызметті алушы) тегін көрсетіледі.

8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізумен 
байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін 
қызметті алушы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына жəне 
«Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы» 2001 жылғы 13 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабына сəйкес жұмыс 
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде, 
өтінімдерді қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижелерін беру 
келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).

9. Көрсетілетін қызметті алушы порталға көрсетілетін қызметті 
алушының ЭЦҚ-сымен куəландырылған электрондық құжат нысанында 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға сəйкес нысан 
бойынша ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп 
өсіру шығындарының құнына субсидия алуға өтінім береді.

Көрсетілетін қызметті алушы өтінім берген кезде порталда өтінімнің 
қабылданғанын растау ретінде көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетінде» мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған электрондық 
өтінімнің жолданғаны туралы мəртебе көрінеді.

10. Мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту «Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер туралы» 2013 жылғы 15 сəуірдегі Қазақстан 
Республикасы Заңының 19-1-бабының 2-тармағында көзделген негіздер 
бойынша жүзеге асырылады.

3-тарау. Көрсетілетін қызметті берушілердің 
жəне (немесе) олардың лауазымды адамдарының мемлекеттік 

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

11. Көрсетілетін қызметті берушінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мəселелері бойынша шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) 
шағымдану: шағым тиісті көрсетілетін қызметті берушінің басшысының 
атына беріледі.

Шағым осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
14-тармағында көрсетілген мекенжайлар бойынша жазбаша нысанда 
почтамен не жұмыс күндері көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы 
қолма-қол беріледі.

Мыналардың:
1) жеке тұлғаның шағымында оның аты, əкесінің аты (бар болса), тегі, 

почталық мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның шағымында оның атауы, почталық мекенжайы, 

шығыс нөмірі мен күні көрсетіледі. Арызға көрсетілетін қызметті алушы 
қол қоюы тиіс.

Көрсетілетін қызметті берушінің шағымды қабылдағанын шағымды 
қабылдаған адамның тегі мен аты-жөні, берілген шағымға жауап алу 
мерзімі мен орны көрсете отырып, оның тіркелуі (мөртабан, кіріс нөмірі 
мен күні) растайды.

Сондай-ақ, көрсетілетін қызметті беруші жұмыскерінің əрекеттеріне 
(əрекетсіздігіне) шағымдану тəртібі туралы ақпаратты Мемлекеттік 
қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 
1414, 8-800-080-7777 телефондары арқылы алуға болады. 

Көрсетілетін қызметті алушыға шағымды қабылдаған адам оның 
шағымын қабылдағанын растау үшін талон береді, онда талонның нөмірі, 
күні, шағымды қабылдаған адамның тегі, шағымға жауап алу мерзімі мен 
орны, шағымды қарау барысы туралы ақпаратты алуға болатын адамның 
байланыс деректері көрсетіледі. 

Портал арқылы электрондық арыз жолдаған кезде көрсетілетін қызметті 
алушыға порталдағы «жеке кабинетінен» арыз туралы ақпарат қолжетімді 
болады, ол көрсетілетін қызметті берушінің арызды өңдеуі барысында 
(шағымның жеткізілгені, тіркелгені, орындалғаны туралы белгілер, қарау 
немесе қараудан бас тарту туралы жауап) жаңартылып отырады.

Көрсетілетін қызметті берушінің атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралуы 
тиіс. Шағымды қарау нəтижелері туралы уəжді жауап көрсетілетін қызметті 
алушыға почта арқылы жіберіледі не көрсетілетін қызметті берушінің 
кеңсесінде қолма-қол беріледі.

Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген жағдайда, 
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын 
бағалау жəне бақылау жөніндегі уəкілетті органға шағыммен жүгіне алады.

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің сапасын бағалау жəне бақылау 
жөніндегі уəкілетті органның атына келіп түскен көрсетілетін қызметті 
алушының шағымы тіркелген күнінен бастап он бес жұмыс күні ішінде 
қаралуы тиіс.

12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нəтижелерімен келіспеген 
жағдайларда көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тəртіппен сотқа жүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету ерекшеліктері ескеріле
отырып қойылатын өзге де талаптар

13. Тіршілік əрекетін шектейтін ағза функцияларының тұрақты 
бұзушылықтары бар көрсетілетін қызметті алушыларға, қажет болған 
жағдайда, мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарын қабылдауды 
Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселесі жөніндегі бірыңғай байланыс 
орталығы (1414, 8 800 080 7777) арқылы жүгіну жолымен көрсетілетін 
қызметті берушінің жұмыскері тұрғылықты жеріне барып жүргізеді.

14. Мемлекеттік қызметті көрсету орындарының мекенжайлары: 
1) Министрліктің www.moa.gov.kz интернет-ресурсындағы «Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер» бөлімінің «Мемлекеттік қызметтерді көрсету 
орындарының мекенжайлары» кіші бөлімінде;

2) порталда;
3) тиісті қызметті берушінің интернет-ресурсында орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда 

мемлекеттік көрсетілетін қызметті портал арқылы алу мүмкіндігі бар.
16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызметті көрсету 

тəртібі мен мəртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу 
режимінде порталдағы «жеке кабинеті», сондай-ақ, Мемлекеттік қызметтер 
көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 1414, 8-800-
080-7777 телефондары арқылы алу мүмкіндігі бар.

«Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп 
өсіру шығындарының құнын субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандартына қосымша
Нысан

Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп 
өсіруге субсидиялар алуға арналған өтінім

____________________________________________________________
(құрылтай шарты)

негізінде əрекет ететін__________________________________________
____________________________________________________________
(ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші немесе ауыл шаруашылығы 

кооперативі)
атынан бірінші басшы*________________________________________
____________________________________________________________

(аты, əкесінің аты (бар болса), тегі лауазымы)
ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіруге 

субсидия бөлуді сұрайды:
1.

р/с № Дақыл Көлемі, тонна Танаптың кадастрлық нөмірі
1 2 3 4

2. Өтініш беруші туралы мəлімет.
Заңды тұлға үшін:
атауы* ______________________________________________________
БСН*________________________________________________________
басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі*_______________________
мекенжайы:*_________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:*________________________________________
3. Жеке тұлғалар үшін:
аты, əкесінің аты (бар болса), тегі*________________________________
ЖСН*_______________________________________________________
жеке басын куəландыратын құжат: 
нөмері *_____________________________________________________
кім берді* ____________________________________________________
берілген күні* ________________________________________________
мекенжайы:*_________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:*________________________________________
Дара кəсіпкер ретінде қызметін бастағаны туралы хабарлама – 
жеке тұлғалар үшін:
орналасқан жері ______________________________________________
хабардар еткен күн ____________________________________________
4. Ауыл шаруашылығы кооперативі үшін:
атауы*_____________________________________________________
БСН*________________________________________________________
басшының аты, əкесінің аты (бар болса), тегі*_________________________
мекенжайы:* _________________________________________________
телефон (факс) нөмірі:*_________________________________________

№ Субсидия тиесілі ауыл 
шаруашылығы кооперативі 

мүшесінің атауы

Субсидия тиесілі ауыл 
шаруашылығы кооперативі 

мүшесінің БСН*/ЖСН*
1 2 3

5. Жер учаскесі туралы мəлімет:
№ кадастр-

лық 
нөмірі

барлық 
алаңы, 
гектар

оның 
ішінде 
егістік

нысаналы 
мақсаты

жер учаскесі 
иесінің немесе жер 
пайдаланушының 

атауы
1 2 3 4 5 6

6. Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің немесе ауыл шаруашылығы 
кооперативінің екінші деңгейлі банктегі ағымдағы шотының бары туралы 
мəліметтер:

ЖСН*/БСН* __________________________________________________
Банктің деректемелері:________________________________________
Банктің атауы: _______________________________________________
БСК*________________________________________________________
ЖСК* _______________________________________________________
БСН *_______________________________________________________
Кбе*________________________________________________________

Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын жəне дұрыс емес 
мəліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасы заңнамасына сəйкес 
жауапкершілік туралы хабардармын жəне заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын мəліметтерді пайдалануға, сондай-ақ дербес деректерді жəне 
өзге де ақпараттарды жинауға, өңдеуге, сақтауға, жүктеп алуға жəне 
пайдалануға келісім беремін. 

Өтінім беруші 20__ жылғы «____» ___________ сағат 00:00-де қол 
қойып, жіберді:

ЭЦҚ-дан алынған деректер* 
ЭЦҚ қол қойылған күні жəне уақыты*
Аббревиатуралардың толық жазылуы:
БСК – банктік сəйкестендіру коды;

БСН – бизнес сəйкестендіру нөмірі;
ЖСК – жеке сəйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сəйкестендіру нөмірі;
Кбе – бенефициар коды;
ЭЦҚ – электрондық цифрлық қолтаңба.

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 27 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №18064 болып енгізілді.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ІШКІ ІСТЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙРЫҒЫ

2018 жылғы 30 қараша       №871     Астана қаласы

«Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен 
олардың прекурсорларының айналымы 

саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттарын бекіту» туралы Қазақстан 

Республикасы Ішкі істер министрінің 2015 жылғы 
9 сәуірдегі №329 бұйрығына өзгерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы

 БҰЙЫРАМЫН:
1. «Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен олардың 

прекурсорларының айналымы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
министрінің 2015 жылғы 9 сəуірдегі №329 бұйрығына (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №11137 болып тіркелген, «Əділет» 
ақпараттық-құқықтық жүйесінде 2015 жылғы 12 маусымда жарияланған) 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Мыналар:
1) осы бұйрыққа 1-қосымшаға сəйкес «Есірткі құралдары, психотроптық 

заттар мен прекурсорлардың айналымына байланысты қызметке лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

2) осы бұйрыққа 2-қосымшаға сəйкес «Құрамында есірткі құралдары, 
психотроптық заттар мен прекурсорлар бар тауарлардың экспорты мен 
импортына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты;

3) осы бұйрыққа 3-қосымшаға сəйкес «Есірткі құралдарын, психотроптық 
заттар мен прекурсорларды əкелуге, əкетуге жəне транзиттеуге рұқсат 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты бекітілсін.»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Облыстардың, Астана, Алматы жəне Шамкент қалаларының 

полиция департаменттерінің бастықтары осы бұйрықты тиісті қызметтер 
қызметкерлерінің зерделеуін ұйымдастырсын жəне оның мүлтіксіз 
орындалуын қамтамасыз етсін.

көрсетілетін бұйрықпен бекітілген «Есірткі құралдары, психотроптық 
заттар мен олардың прекурсорларының айналымына байланысты 
қызметке лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлардың 

айналымына байланысты қызметке лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті Ішкі істер министрлігі (бұдан əрі 

– мемлекеттік көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру 

«электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) 
арқылы жүзеге асырылады.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі»;
 4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген күннен бастап 

мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі: 
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру – 10 (он) 

жұмыс күн;
лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта рəсімдеу – 3 

(үш) жұмыс күн.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда 
көрсетілген мерзімдерде өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5.  Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны – электрондық.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік қызмет көрсету нəтижесі есірткі құралдарының, 

психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызметке 
лицензия беру, лицензияны қайта ресімдеу немесе осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағында көзделген жағдайларда 
жəне негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден дəлелді бас 
тарту болып табылады.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін ұсыну нысаны: электрондық.
Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 

берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жолданады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде көрсетілетін қызметті алушы «Салық жəне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 
25 желтоқсандағы кодексінің (Салық кодексі) 554-бабына сəйкес ол тұратын 
жері бойынша бюджетке қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға құқық 
беру үшін лицензиялық алым төлейді:

1) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлар айна-
лымына байланысты қызметке лицензия беру кезінде 20 (жиырма) айлық 
есептік көрсеткішті құрайды;

2) лицензияны қайта рəсімдегені үшін лицензияны беру кезіндегі 
ставканың 10 пайызын құрайды.

Мемлекеттік қызметті көрсеткені үшін төлем «электрондық үкіметтің» 
төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге 

байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда тəулік бойы (көрсетілетін 
қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне 
мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтің нəтижелерін беру Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес, келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) 

портал арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті 
құжаттар тізбесі:

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алу үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызметтің стандартына қосымшаға 

сəйкес электрондық құжат нысанында өтiнiш;
2) меншік нысанына қарамастан Қарулы Күштер, басқа əскерлер 

мен əскери құралымдар күзететін объектілерді қоспағанда, жеке күзет 
ұйымдарының есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорлар-
ды сақтау үшін үй-жайды күзету келісімшартының электрондық көшірмесі;

3) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген меншік 
құқығын немесе өзге де заңды негіздерді растайтын құжаттың электрондық 
көшірмесі (үй-жайды жалдау (жалға алу), қосымша жалдау келісімшарты, 
жылжымайтын мүліктің ауыртпалығы жағдайында банк мекемесінің 
мөрімен куəландырған кепілдік келісімшартының көшірмесі);

лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшiн:
1) көрсетілетін қызметті алушының электрондық сандық қолтаңбасымен 

куəландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;
2) ақпараты мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған құжаттарды 

қоспағанда, лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны қайта 
рəсімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпараттан тұратын 
электрондық құжаттардың көшірмелері.

Санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының қорытындысы, 
прекурсорларының айналымымен байланысты қызметті жүзеге асыру 
кезінде өнеркəсіптік қауіпсіздік саласындағы уəкілетті органдардың 
қорытындысы, аумақтық ішкі істер органдарының келісім-хаты мен 
қызметкерлердің тиісті тексерісі туралы қорытындысы, наркологиялық 
жəне жүйке аурулары диспансерлерінің қызметкерлер арасында 
нашақорлық, уытқұмарлық, созылмалы маскүнемдік ауруларымен 
ауыратындардың жоқ екені туралы, сондай-ақ олардың арасында кəсіби 
жұмыстың жекелеген түрлерін жəне қауіптілігі жоғары жұмысты орындауға 
жарамсыз деп танылған адамдардың жоқ екені туралы қорытындысы 
туралы мəліметтерді, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы 
үшін лицензиялық алымды көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік 
ақпарат жүйелерінен «электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
көрсетілетін қызметті беруші,мемлекеттiк қызметтерді көрсету кезiнде 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпиядан тұратын 
мəлiметтердi пайдалануға көрсетiлетiн қызметтi алушының келiсiмiн 
алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетіне» берген кезде көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет нəтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік 
көрсетілген қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың қабылданғаны 
туралы мəртебе көрсетіледі.»;

 3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану 
тəртібі»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті, оның ішінде электрондық 

нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын өзге де 
талаптар»;

Есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлардың 
айналымына байланысты қызметке лицензия беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына қосымшасы осы бұйрықтың қосымшасына 
сəйкес мынадай редакцияда жазылсын.

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Құрамында есірткі құралдары, 
психотроптық заттар мен прекурсорлар бар тауарлардың экспорты мен 
импортына лицензия беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. «Құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар мен 

прекурсорлар бар тауарлардың экспорты мен импортына лицензия беру» 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет).»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Ішкі істер министрлігі (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру 

«электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – портал) 
арқылы жүзеге асырылады.»;

2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі»;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Көрсетілетін қызметті алушы порталға жүгінген күннен бастап 

мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
лицензияны беру – 3 (үш) жұмыс күні;
лицензияны қайта рəсімдеу – 2 (екі) жұмыс күні.
Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда 
көрсетілген мерзімдерде өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартады.»;

5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттiк қызмет көрсету нысаны – электрондық.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі құрамында есірткі 
құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар тауарлардың 
экспорты мен импортына лицензия беру, немесе осы мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартының 10-тармағына көзделген жағдайларда 
жəне негіздер бойынша мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуден 
дəлелді бас тарту болып табылады.

Ескертпе: экспорты жəне (немесе) импорты лицензиялауға жататын 
тауарлардың тізбесіне қосылған тауарлардың атаулары мен кодтары 
Еуразиялық экономикалық комиссия Алқасының «Тарифтік емес реттеу 
шаралары туралы» 2015 жылғы 21 сəуірдегі №30 шешімімен белгіленеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету нəтижесін ұсыну нысаны: 
электрондық.

Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 
берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жолданады.»;

7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«7. Мемлекеттік қызмет заңды тұлғаларға (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті алушы) ақылы негізде көрсетіледі. Мемлекеттік қызметті көрсету 
кезінде көрсетілетін қызметті алушы Салық жəне бюджетке төленетін басқа 
да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 25 
желтоқсандағы кодексінің (Салық кодексі) 554-бабына сəйкес ол тұратын 
жері бойынша бюджетке қызметтің жекелеген түрлерімен айналысуға құқық 
беру үшін лицензиялық алым төлейді:

1) құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсор-
лар бар тауарлардың экспорты мен импортына лицензия беру кезінде 10 
(он) айлық есептік көрсеткішті;

2) лицензияны қайта ресімдегені үшін – 1 айлық есептік көрсеткішті 
құрайды.

Мемлекеттік қызметтерді көрсеткені үшін төлем «электрондық үкіметтің» 
төлем шлюзі арқылы жүзеге асырылады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Порталдың жұмыс кестесі – жөндеу жұмыстарын жүргізуге 

байланысты техникалық үзілістерді қоспағанда тəулік бойы (көрсетілетін 
қызметті алушы жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне 
мереке күндері жүгінген кезде өтініштерді қабылдау жəне көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтің нəтижелерін беру Қазақстан Республикасының 
еңбек заңнамасына сəйкес, келесі жұмыс күні жүзеге асырылады).»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (сенімхат бойынша оның өкілі) портал 

арқылы жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар 
тізбесі:

экспортқа жəне (немесе) импортқа лицензия алу үшiн:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1 немесе 

2-қосымшаға сəйкес электрондық құжат нысанында өтiнiш;
2) сыртқы сауда келісімшарттың (келісімнің) электрондық көшірмесі, 

оған қосымша жəне (немесе) толықтырудың (бір реттік лицензия үшін), егер 
сыртқы сауда келісімшарты (келісім) болмаған жағдайда – тараптардың 
ниетін растайтын өзге құжаттың көшірмесі;

3) егер ол тиісті мемлекеттің заңнамасында көзделсе, импорттаушы 
мемлекеттің құзыретті органының оның аумағына бақыланатын заттардың 
нақты партиясын əкелуге рұқсатының электрондық көшірмесіне осы орган-
нан көрсетілген рұқсат қажет емес деген ресми хабарлама;

лицензияны қайта ресімдеу үшiн:
1) көрсетiлетiн қызметтi алушының электрондық цифрлық 

қолтаңбасымен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау 
салу;

2) қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпарат қамтылған 
құжаттардың электрондық көшірмелері. 

Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн лицензиялық 
алымды төлеу туралы мəліметті көрсетілетін қызметті беруші тиісті 
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден «электрондық үкіметтің» шлюзі 
арқылы алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
көрсетілетін қызметті беруші, мемлекеттiк қызметті көрсету кезiнде 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəлiметтердi пайдалануға көрсетiлетiн қызметтi алушының келiсiмiн 
алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды көрсетілетін 
қызметті алушының «жеке кабинетінде» берген кезде мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күнін көрсете отырып, мемлекеттік 
көрсетілген қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы 
мəртебе көрсетіледі.»;

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану 
тəртібі»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті, оның ішінде электрондық 

нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын өзге де 
талаптар»;

1-қосымшаның оң жағындағы жоғары бұрыштағы мəтін мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекур-
сорлар бар тауарлардың экспорты мен импортына лицензия беру» 

мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша»;
2-қосымшаның оң жағындағы жоғары бұрыштағы мəтін мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«Құрамында есірткі құралдары, психотроптық заттар мен 

прекурсорлар бар тауарлардың экспорты мен импортына лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша»;

көрсетілген бұйрықпен бекітілген «Есірткі құралдарын, психотроптық 
заттар мен прекурсорларды əкелуге, əкетуге жəне транзиттеуге рұқсат 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартында:

1-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«1-тарау. Жалпы ережелер»;
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды 

əкелуге, əкетуге жəне транзиттеуге рұқсат беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет (бұдан əрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).»;

3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«3. Мемлекеттік қызметті Ішкі істер министрлігі (бұдан əрі – көрсетілетін 

қызметті беруші) көрсетеді.
Өтінішті қабылдау жəне мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесін беру:
1) көрсетілетін қызметті беруші;
2) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұдан əрі – пор-

тал) арқылы жүзеге асырылады.»;
2-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«2-тарау. Мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі »;
4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:
көрсетілетін қызметті алушы көрсетілетін қызметті берушіге құжаттар 

топтамасын тапсырған күннен бастап, сондай-ақ порталға жүгінген кезде:
есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды əкелуге, 

əкетуге жəне транзиттеуге рұқсат берген кезде – 3 (үш) жұмыс күні.
рұқсатты қайта ресімдеген кезде – 1 (бір) жұмыс күні.
 Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін қызметті алушының 

құжаттарын алған күннен бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді.

Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда 
көрсетілген мерзімдерде өтінішті одан əрі қараудан дəлелді бас тартады.»;

2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтудің рұқсат етілетін ең ұзақ 
уақыты – 30 (отыз) минут; 

3) қызмет көрсетудің рұқсат етілетін ең ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут. »;
 5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны: электрондық/қағаз түрінде.»;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің нəтижесі есірткі құралдарын, 

психотроптық заттар мен прекурсорларды əкелуге, əкетуге жəне транзиттеуге 
рұқсат беру немесе осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 
10-тармағыда көзделген жағдайларда жəне негіздемелер бойынша 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетуден дəлелді бас тарту болып 
табылады.

Ескертпе: есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды əкелу, əкету 
жəне транзиттеу транзиттеу тəртібі 2014 жылғы 30 маусымдағы №217-V 
ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңымен ратификацияланған Есірткі, 
психотроптық заттар мен олардың прекурсорларын Кеден одағының кеден 
аумағы арқылы өткізу тəртібі туралы келісіммен белгіленеді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет көрсету нəтижесі: электрондық.
Порталда мемлекеттік қызметті көрсету нəтижесі көрсетілетін қызметті 

берушінің уəкілетті адамының электрондық цифрлық қолтаңбасы қойылған 
электрондық құжат нысанында көрсетілетін қызметті алушының «жеке 
кабинетіне» жолданады.

Көрсетілетін қызметті алушы лицензияны қағаз тасымалдығышта алу 
үшін жүгінген жағдайда мемлекеттік қызметтің нəтижесі электрондық 
нысанда ресімделеді, басып шығарылыды жəне көрсетілетін қызметті 
берушінің уəкілетті адамының мөрімен жəне қолымен куəландырылады.»;

8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«8. Жұмыс кестесі: 
1) көрсетілетін қызметті беруші – Қазақстан Республикасының Еңбек 

заңнамасына сəйкес демалыс жəне мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден 
бастап жұма аралығында сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін түскі үзіліспен сағат 
09.00-ден 18.30-ға дейін. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет кезек тəртібімен 
алдын ала жазылусыз жəне жеделдетіп қызмет көрсетусіз көрсетіледі;

2) порталдың – жөндеу жұмыстарын жүргізуге байланысты техникалық 
үзілістерді қоспағанда, тəулік бойы (көрсетілетін қызметті алушы жұмыс 
уақыты аяқталғаннан кейін, демалыс жəне мереке күндері жүгінген кезде 
өтініштерді қабылдау жəне көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нəтижелерін 
беру Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сəйкес, келесі жұмыс 
күні жүзеге асырылады).»;

9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«9. Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның өкілі) 

жүгінген кезде мемлекеттік қызметті көрсету үшін қажетті құжаттар тізбесі:
көрсетілетін қызметті берушіге жүгінген кезде:
есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды əкелуге, 

əкетуге рұқсат алу үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша өтініш;
2) егер ол тиісті мемлекеттің заңнамасында көзделсе, импорттаушы 

мемлекеттің құзыретті органының оның аумағына бақыланатын заттардың 
нақты партиясын əкелуге рұқсатының көшірмесі, не осы органнан 
көрсетілген рұқсат қажет емес деген ресми хабарлама;

3) қосымша келісімдер мен қосымшаларды қоса бере отырып, 
бақыланатын заттарға қатысты сыртқы сауда шарттың көшірмесі;

4) тұтынушымен қосымша келісімдер мен қосымшаларды қоса бере 
отырып, бақыланатын заттарға қатысты шарттың көшірмесі;

есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды əкелуге, 
əкетуге рұқсатын қайта ресімдеу үшiн:

1) ерікті нысанындағы өтiнiш;
2) рұқсатты қайта ресімдеу қажеттілігін растайтын құжаттар;
портал арқылы жүгінген кезде:
есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды əкелуге, 

əкетуге рұқсат алу үшін:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымшаға 

сəйкес нысан бойынша электрондық құжат нысанындағы сұрау салу;
2) егер ол тиісті мемлекеттің заңнамасында көзделсе импорттаушы 

мемлекеттің құзыретті органының оның аумағына бақыланатын заттардың 
нақты партиясын əкелуге рұқсатының электрондық көшірмесі, не осы ор-
ганнан көрсетілген рұқсат қажет емес деген ресми хабарлама;

3) қосымша келісімдер мен қосымшаларды қоса бере отырып, 
бақыланатын заттарға қатысты сыртқы сауда келісімшартының (шарттың) 
электрондық көшірмесі;

4) тұтынушымен қосымша келісімдер мен қосымшаларды қоса бере оты-
рып, бақыланатын заттарға қатысты сыртқы сауда шарттың электрондық 
көшірмесі;

есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды əкелуге, 
əкетуге рұқсатын қайта ресімдеу үшiн:

1) көрсетiлетiн қызметтi алушының электрондық цифрлық 
қолтаңбасымен куəландырылған электрондық құжат нысанындағы сұрау 
салу;

2) рұқсатты қайта ресімдеу қажеттілігін растайтын құжаттардың 
электрондық көшірмесі.

Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған жеке басты 
куəландыратын құжаттар туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы, есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар 
айналымына байланысты қызметке лицензия туралы мəліметтерді 

көрсетілетін қызметті беруші тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
«электрондық үкіметтің» шлюзі арқылы алады.

Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, 
көрсетілетін қызметті беруші, мемлекеттiк қызметтерді көрсету кезiнде 
ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны құрайтын 
мəлiметтердi пайдалануға көрсетiлетiн қызметтi алушының келiсiмiн 
алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды:
көрсетілетін қызметті берушіге (қолма-қол немесе пошталық байланыс 

арқылы) берген кезде қағаз тасымалдағыштағы өтініштің қабылданғанын 
растау оның көшірмесінде құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 
уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
туралы белгі болып табылады;

портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күнін 
көрсете отырып, мемлекеттік көрсетілген қызметті көрсетуге арналған 
сұрау салудың қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі;

есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды 
транзиттеуге рұқсат алу үшін көрсетілетін қызметті беруші жəне (немесе) 
портал арқылы жүгінген кезде: 

1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартқа 2-қосымшаға сəйкес 
белгіленген үлгідегі нысан бойынша өтiнiшті; 

2) өтiнiш берушi ұйымның мемлекеттiк тiркелгенi туралы куəлiгiнiң 
нотариалды куəландырылған көшiрмесi (орыс тіліндегі аудармасымен); 

3) өтiнiш берушi елiнің мемлекеттiк органы олардың қолданыстағы 
заңнамасына сəйкес бақыланатын заттардың айналымына байла-
нысты қызметке берген лицензияның не сертификаттың нотариалды 
куəландырылған көшiрмесiн (орыс тіліндегі аудармасымен); 

4) сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасы бойынша 
кодтарын көрсете отырып, транзитке жататын, бақыланатын заттардың 
(физикалық жəне құндық мəнде) атауы мен көлемiн; 

5) өтiнiш берушiнiң тарапынан бақыланатын заттарды транзиттеудi 
жүзеге асыру кезiнде ықтимал апаттан келген залалды өтеу тура-
лы сақтандыру жəне басқа да қаржылық кепiлдiктердi не өзге де 
мiндеттемелердi; 

6) соңғы жүк алушының бақыланатын заттарды пайдаланудың нақты 
мақсаты туралы өтiнiшi қоса берілетін Қазақстан Республикасында 
бақылауға алынған бақыланатын заттарды жеткізуге арналған шарттың 
нотариалды куəландырылған көшiрмесiн (орыс тіліне аудармасымен); 

7) мəлiмделген транзиттiк тасымалдауды жүзеге асыру кезiнде төтенше 
жағдайлардың алдын алу жəне əрекет ету жүйесiнiң ықтимал аварияның 
салдарын жоюға əзірлігі туралы өтiнiш берушi елдiң құзыреттi ресми 
органының растамасын; 

8) егер жүкті жүк алушыға беру оған байланысты емес себептер бойын-
ша мүмкiн болмаған жағдайда бақыланатын заттар бар жүк жөнелтушісінің 
осы жүктi қайта қабылдауға мiндеттемелері туралы растамасын; 

9) тасымалдаудың нақты шарттарына тексеру жүргiзуге, сондай-ақ 
ықтимал уақытша сақтауға, керi тасымалдауға, сараптауға жəне Қазақстан 
Республикасының қолданыстағы заңнамасын бұзушылық анықталған 
жағдайда атқарушы органдардың басқа да қажеттi iс-қимылдарына бай-
ланысты шығыстарды, сондай-ақ анықталған ауытқуларды заңнама та-
лаптарына сəйкес келтiру қажеттiгiне жəне/немесе жүктiң экспорттаушы 
мемлекетке қайтарылуына байланысты шығыстарды өтеу туралы өтiнiш 
берушiнiң pacтамасын ұсынады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды беру кезінде:
көрсетілетін қызметті берушіде (қолма-қол немесе пошталық байланыс 

арқылы) берген кезде қағаз тасымалдағыштағы өтініштің қабылданғанын 
растау оның көшірмесінде құжаттар топтамасын қабылдау күні мен 
уақытын көрсете отырып, көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу 
туралы белгі болып табылады;

портал арқылы жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушының 
«жеке кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін қызмет нəтижесін алу күнін 
көрсете отырып, мемлекеттік қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мəртебе көрсетіледі.»;

мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
«9-1. Мемлекеттiк қызмет көрсетуден бас тарту негіздері: 
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 Республикасының 
нормативтік құқықтық актілерінде белгіленген талаптарға сəйкес 
келмеуі;

3) уəкілетті мемлекеттік органның мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті келісімі туралы сұрау салуға берілген теріс жауап, сондай-ақ 
сараптаманың, зерттеудің не тексерудің теріс қорытындысы;

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне немесе 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін жекелеген қызмет 
түрлеріне тыйым салу туралы соттың заңды күшіне енген шешімінің 
(үкімінің) болуы;

5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды күшіне енген 
үкімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алумен байланысты арнаулы құқығынан айырылуы 
бойынша мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартады.

6)  «Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар жəне 
олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл 
шаралары туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 8-бабына сəйкес 
квота жоқ (квоталанатын тауарларға есірткі құралдарын, психотроптық 
заттар мен прекурсорларды əкелуге, əкетуге рұқсат рəсімделген жағдайда);

3-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«3-тарау. Мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері бойынша 

көрсетілетін қызметті берушінің жəне (немесе) олардың лауазымды 
адамдарының шешімдеріне, əрекеттеріне (əрекетсіздігіне) шағымдану 
тəртібі»;

4-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
«4-тарау. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті, оның ішінде электрондық 

нысанда көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып, қойылатын өзге де 
талаптар»;

мынадай мазмұндағы 14-тармақпен толықтырылсын:
«14. Көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық қолтаңбасы 

болған жағдайда мемлекеттік қызметті портал арқылы электрондық 
нысанда алады.»;

 мынадай мазмұндағы 15-тармақпен толықтырылсын:
«15. Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметті көрсету тəртібі 

мен мəртебесі туралы ақпаратты порталдың «жеке кабинеті арқылы», 
сондай-ақ мемлекеттік қызметтер көрсету мəселелері жөніндегі бірыңғай 
байланыс-орталығы арқылы қашықтықтан қолжетімділік режимінде 
алады.»;

1-қосымшаның оң жағындағы жоғары бұрыштағы мəтін мынадай ре-
дакцияда жазылсын:

«Есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорлар-
ды əкелуге, əкетуге жəне транзиттеуге рұқсат беру» мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет стандартына 1-қосымша»;
2-қосымшаның оң жағындағы жоғары бұрыштағы мəтін мынадай ре-

дакцияда жазылсын:
«Есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорлар-

ды əкелуге, əкетуге жəне транзиттеуге рұқсат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымша»;

2. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Есірткі бизнесіне қарсы 
күрес жəне есірткі айналымын бақылау департаменті (А.Р. Заппаров) 
заңнамада белгіленген тəртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Əділет министрлігіне 
мемлекеттік тіркеуді;

2) осы бұйрықты мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күнтізбелік он күн 
ішінде ресми жариялау жəне Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық 
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорнына жолдауды;

3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ин-
тернет-ресурсында орналастыруды;

4) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде 
мемлекеттік тіркегеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) 
жəне 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы тура-
лы мəліметтерді Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Заң 
департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Ішкі істер министрінің бірінші 
орынбасары полиция генерал-майоры Ж.Қ. Сүлейменовке жүктелсін. 

4. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он 
күн өткеннен соң қолданысқа енгізіледі.

Министр полиция генерал-полковнигі Қ.ҚАСЫМОВ

КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы 
Ақпарат жəне коммуникациялар министрлігі
2018 жылғы «___» __________

КЕЛІСІЛДІ   КЕЛІСІЛДІ
Қазақстан Республикасы  Қазақстан Республикасы
Инвестициялар жəне даму       Денсаулық сақтау 
министрлігі  министрлігі
2018 жылғы «___» __________ 2018 жылғы «___» __________
 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 
2018 жылғы 30 қарашадағы №871 бұйрығына қосымша

«Есірткі құралдары, психотроптық заттар мен олардың 
прекурсорларының айналымына байланысты қызметке лицензия 
беру» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымша

Лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған
заңды тұлғаның  өтiнiші

____________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)

____________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық ата-

уы, мекенжайы, бизнес-сəйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-
сəйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға 
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сəйкестендіру нөмірі)

____________________________________________________________
________________________________ жүзеге асыруға лицензияны жəне 

(немесе) лицензияға қосымшаны беруiңiздi сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы ____________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, 

ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) 
нөмірі)

Электрондық пошта ___________________________________________
Телефондары ________________________________________________
Факс ________________________________________________________
Банк шоты _________________________________________________
 (шот нөмірі, банктiң атауы жəне орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің 

мекенжайы ____________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше 

атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып 

табылатындығы жəне оларға лицензияны жəне (немесе) лицензияға 
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мəселелері бойынша кез 
келген ақпаратты жіберуге болатындығы;

өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен жəне (немесе) кіші 
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;

қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сəйкес келетіні жəне 
жарамды болып табылатындығы расталады; 

өтініш беруші лицензияны жəне (немесе) лицензияға қосымшаны беру 
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны 
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға келісімін 
береді.

Басшы ______________________________________________________
 (қолы) (тегi, аты, əкесiнiң аты (болған жағдайда)
Толтыру күні: 20__ жылғы «___» _________________

Бұйрық Қазақстан Республикасының Əділет министрлігінде 
2018 жылғы 4 желтоқсанда Нормативтік құқықтық кесімдерді 
мемлекеттік тіркеудің тізіліміне №17856 болып енгізілді.

(Соңы. Басы 22-23-беттерде) 


