
 

 

Қазақстан Республикасы  

Үкіметінің  

        2021 жылғы « 31 » наурыздағы  

№ 194  қаулысына  

6-қосымша 

 

 

«Бизнестің жол картасы-2025» 

бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасы 

шеңберінде кредиттер бойынша 

кепілдіктер беру қағидаларына 

4-қосымша 
 

 

Кәсіпкердің жобасы бойынша банк* 

 қаржы агенттігіне/даму банкіне беретін құжаттар тізбесі 
 

1. Жалпы құжаттар 

 

Р/с 

№ 

Құжаттың  атауы Нысан 

   
1 2 3 

1 Банктен құжаттар тізбесіне ілеспе хат электрондық цифрлық 

қолтаңбаны (бұдан әрі 

– ЭЦҚ) қолданылатын  

түпнұсқа/электрондық 

формат 

2 Құжаттар топтамасындағы барлық құжаттар 

тізімдемесі немесе құжаттарды қабылдау-

тапсыру актісі 

банктің уәкілетті  

жұмыскері қол қойған 

және банктің 

мөрімен/мөртабанымен 

куәландырылған 

түпнұсқа, ЭЦҚ 

қолданылатын  

электрондық формат 

3 Банктен кредит алуға арналған өтінім банктің уәкілетті 

тұлғасы түпнұсқамен 

салыстырған 

көшірме/ЭЦҚ 

қолданумен  

электрондық формат 
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1 2 3 

4 Банктің  уәкілетті органының қаржы 

агенттігінің кепілдігімен кредит беру туралы 

шешімі, банктің кредиттік, кепілдік, заң және  

тәуекелдерді басқару басқармаларының 

сараптамалық қорытындылары 

банктің уәкілетті 

тұлғасы түпнұсқамен 

салыстырған 

көшірме/ЭЦҚ 

қолданылатын  

электрондық формат 

5 Соңғы есептік күндегі жағдай бойынша 

кәсіпкердің қаржылық құжаттары (берешектің 

туындау күнін, берешекті өтеудің жоспарланған 

күнін  және берешектің нысанасын көрсете 

отырып, кредиторлық және дебиторлық 

берешекті  толық жазумен, негізгі құралдарды, 

тауар-материалдық қорларды (бұдан әрі – ТМҚ) 

толық жазумен, соңғы 12 айдағы кірістер мен 

шығыстар туралы есеп (жеке кәсіпкерлер 

үшін)** 

банктің уәкілетті 

тұлғасы түпнұсқамен 

салыстырған 

көшірме/ЭЦҚ 

қолданылатын  

электрондық формат 

6 Кәсіпкердің мөрімен расталған жыл басындағы 

және соңғы есептік күндегі жағдай бойынша 

(жыл басындағы және соңғы есепті күндегі 

берешектің туындау күнін, өтеудің 

жоспарланған күнін және берешектің 

нысанасын көрсете отырып, кредиторлық және 

дебиторлық берешекті толық жазумен, негізгі 

құралдарды, ТМҚ-ны толық жазумен) 

кәсіпкердің қаржылық құжаттары (заңды 

тұлғалар үшін)**  

банктің уәкілетті 

тұлғасы түпнұсқамен 

салыстырған 

көшірме/ЭЦҚ 

қолданылатын  

электрондық формат 

7 Кірістер мен шығыстар туралы есептердің 

баптарын толық жазу– өткізуден түскен кіріс, 

өзіндік құны, кезең шығыстары, басқа да 

кірістер мен шығыстар, қаралған  кезеңдегі  

өткізілген өнімнің ақшалай және заттай мәндегі 

көлемі** 

банктің уәкілетті 

тұлғасы түпнұсқамен 

салыстырған көшірме 

немесе түпнұсқа/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

8 Қызмет көрсететін банктің толық 

деректемелерін көрсете отырып, қызмет 

көрсететін банктен  берілген несие  берешегінің 

бар (жоқ) екендігі  туралы, соңғы 12 айдағы 

айналымдары, сондай-ақ құжаттарды қарау 

сәтіндегі жағдай бойынша мерзімінде 

төленбеген (№ 2 картотека) есеп айырысу 

құжаттары туралы анықтама  

банк  нысаны бойынша 

түпнұсқа (30 

күнтізбелік күнге дейін 

түпнұсқамен 

салыстырып 

тексерілген көшірмеге 

рұқсат етіледі)/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 
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1 2 3 

9 Несие берешегінің, оның ішінде басқа қаржы  

ұйымдарындағы мерзімі өткен берешегінің 

(банктерден басқа, кредиттері болған жағдайда) 

болуы туралы анықтамалар 

түпнұсқа (30 

күнтізбелік күнге дейін 

түпнұсқамен 

салыстырып 

тексерілген көшірмеге 

рұқсат етіледі)/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

10 Банктердегі барлық шоттары туралы мәліметтер хаттың 

түпнұсқасы/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

11 Лицензиялар***, патенттер, квоталар және т.б. 

(өтініш беруші қызметінің түрі 

лицензияланатын немесе қарыз қаражаты 

бағытталатын тауарлар мен көрсетілген 

қызметтердің жекелеген түрлерін өткізу 

лицензияланатын жағдайда) 

уәкілетті орган 

лицензия туралы 

ақпаратты қамтитын 

мәліметтерді 

«электрондық үкімет» 

шлюзі арқылытиісті 

мемлекеттік 

ақпараттық 

жүйелерден алады 

12 Жобаны іске асыру жөніндегі құжаттар (болған 

жағдайда) 

1) келісімшарттар, сатып алу-сату шарттары, 

ниет шарттары, жұмыстар жүргізу, қызметтер 

көрсету шарттары, орындалған жұмыстар 

актілері, төлем шоттары және т.б.; 

2) жоспарланатын жұмыстар бойынша смета, 

құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге 

тиісті рұқсат (кредит құрылыс, 

реконструкциялау және т.с. салада пайдалану 

үшін берілген жағдайда) және т.б.; 

3) жобаға өзінің қатысатынын растайтын 

құжаттар; 

4) қаралатын жоба бойынша шешімдер 

қабылдау үшін банк пайдаланатын құжаттар. 

банктің уәкілетті 

тұлғасы түпнұсқамен 

салыстырған 

көшірме/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

13 Бизнес-жоспар банктің уәкілетті 

тұлғасы түпнұсқамен 

салыстырған көшірме 

немесе түпнұсқа/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 
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1 2 3 

14 Соңғы және ағымдағы жылы қолданыстағы 

және аяқталған келісімшарттар (болған 

жағдайда) 

көшірмелер/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

15 Кредиттік келісімдер (қолданыстағы кредиттер 

болған жағдайда) 

көшірмелер/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

16 Банк қарызының, банк атынан, кепіл  және 

кепілдік  шартын жасайтын тұлғаның 

уәкілеттігін растайтын құжаттар  

банктің мөрімен 

расталған көшірмелер 

(банк кепілдік шартын 

жасаған кезде ұсынуы 

мүмкін)/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

*Тетік бойынша осы тізбені қаржылық лизинг шарттары бойынша 

лизингтік компанияларда ұсынады.  

** 360 млн. теңгеден асатын кредиттер бойынша. 

Ескертпе: қаржылық есептіліктің ескіру мерзімі банк құжаттар топтамасын 

ұсынған күнге 6 айдан аспауы тиіс. 

  

2.  Кәсіпкердің құқықтық мәртебесі мен өкілеттіктерін айқындайтын  

құжаттар* 

1. Кәсіпкер жеке кәсіпкер болып табылған жағдайда: 

  

Р/с 

№ 

Құжаттың атауы Нысан 

  
1 2 3 

1 Жеке басты куәландыратын құжат уәкілетті орган жеке басын 

куәландыратын құжаттар 

туралы мәліметтерді 

«электрондық үкімет» 

шлюзі арқылы тиісті 

мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден алады 

2 Жеке кәсіпкерді тіркеу туралы 

хабарлама*** 

уәкілетті орган жеке 

кәсіпкер ретінде тіркеу 

туралы мәліметтерді 

«электрондық үкімет» 

шлюзі арқылы тиісті 

мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден алады 
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1 2 3 

3 Қол қою үлгілері,  мөрдің бедері (болған 

жағдайда) бар құжат 

банктің уәкілетті тұлғасы 

түпнұсқамен салыстырып 

тексерген көшірме  не 

түпнұсқа/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат  

4 Кәсіпкердің/кепілгердің кредиттік бюроға 

ақпарат беруге және кредиттік есеп алуға 

келісімі 

түпнұсқа қаржы 

агенттігінің атына 

беріледі/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

5 Кәсіпкердің/кепілгердің дербес деректерін 

жинауға және өңдеуге келісімі 

түпнұсқа қаржы 

агенттігінің атына 

беріледі/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

  

2. Кәсіпкер Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген 

заңды тұлға болған жағдайда: 

  

Р/с 

№ 

Құжаттың атауы Нысан 

  
1 2 3 

1 Жарғы, оған енгізілген  өзгерістер мен 

толықтырулар 

банктің уәкілетті тұлғасы  

түпнұсқамен  салыстырып 

тексерген көшірме/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат  

2 Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта 

тіркеу туралы куәлік/анықтама*** 

уәкілетті орган заңды 

тұлғаны мемлекеттік 

тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы мәліметтерді 

«электрондық үкімет» 

шлюзі арқылы тиісті 

мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден алады 

3 Уәкілетті органның бірінші басшыны 

тағайындау туралы шешімі 

түпнұсқа немесе банктің 

уәкілетті тұлғасы 

түпнұсқамен салыстырып 

тексерген көшірме 
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1 2 3 

4 Банкте және қаржы агенттігінде кәсіпкердің 

атынан құжаттарға қол қоюға уәкілеттік 

берілген тұлғаның жеке басын 

куәландыратын құжат, сондай-ақ оның 

уәкілеттілігін растайтын құжаттар 

уәкілетті орган жеке 

басын куәландыратын 

құжаттар туралы 

мәліметтерді 

«электрондық үкімет» 

шлюзі арқылы тиісті 

мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден алады/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

5 Кепілдіктер тарту туралы шешім қабылдаған 

уәкілетті органның шешімі 

қаржы агенттігі  бекіткен  

нысан  бойынша 

түпнұсқа/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

6 Кредит алу туралы шешім қабылдаған 

уәкілетті органының шешімі 

банк бекіткен нысан 

бойынша түпнұсқа/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

7 Бірінші басшының, бас бухгалтердің қол қою  

және кәсіпкердің мөрі бедерінің  (болған 

жағдайда) үлгілері бар құжат 

банктің уәкілетті 

тұлғасының   

түпнұсқасымен 

салыстырылған 

көшірме/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

8 Кәсіпкердің/құрылтайшының/кепілгер(лер)дің 

кредиттік бюроға ақпарат беруге және 

кредиттік есеп алуға берген келісімі 

түпнұсқа қаржы 

агенттінінің атына 

беріледі/ЭЦҚ 

қолданылатын    

электрондық формат 

  

Ескертпе: 

***Шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі бойынша, оның ішінде заңды 

тұлғаны мемлекеттік тіркеу/қайта тіркеу туралы куәлік және жеке кәсіпкерді 

тіркеу, кәсіпкерлік субъектісінің санаты, лицензия туралы хабарлама бойынша 

мәліметтерді уәкілетті орган «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті 

мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметті «электрондық үкімет» порталы арқылы 

алған кезде жоғарыда көрсетілген мәліметтерді қоспағанда, өтінішке 

құжаттардың электрондық көшірмелері қоса беріледі. 
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Бірнеше беттен тұратын құжат ұсынылған жағдайда, мұндай құжат тігіліп, 

нөмірленеді не құжаттың әр парағында уәкілетті тұлғалардың қолы қойылып,  

мөрімен/мөртабанымен бекітіледі. 

  

________________________ 
 


