
 

 

Қазақстан Республикасы  

                       Үкіметінің  

         2021 жылғы « 2 » қыркүйектегі 

№ 604 қаулысымен 

бекітілген 

 

 

Қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға бағытталған өңдеу саласындағы 

жобаларды одан әрі қаржыландыру үшін дауыс беретін акцияларының 

(жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп пайызы 

тікелей немесе жанама түрде мемлекетке және (немесе) ұлттық басқарушы 

холдингке тиесілі ұйымды өндірушілердің (импорттаушылардың) 

кеңейтілген міндеттемелері операторының қаржыландыруы қағидалары 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы Қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға бағытталған өңдеу 

саласындағы жобаларды одан әрі қаржыландыру үшін дауыс беретін 

акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан көп 

пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке және (немесе) ұлттық 

басқарушы холдингке тиесілі ұйымды өндірушілердің (импорттаушылардың) 

кеңейтілген міндеттемелері операторының қаржыландыруы қағидалары (бұдан 

әрі – Қағидалар) қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға бағытталған өңдеу 

саласындағы жобаларды одан әрі қаржыландыру үшін оператордың дауыс 

беретін акцияларының (жарғылық капиталға қатысу үлестерінің) елу және одан 

көп пайызы тікелей немесе жанама түрде мемлекетке және (немесе) ұлттық 

басқарушы холдингке тиесілі ұйымды өндірушілердің (импорттаушылардың) 

кеңейтілген міндеттемелері операторының қаржыландыруының тәртібі мен 

шарттарын айқындайды. 

2. Қағидаларда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады: 

1) индустриялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті 

орган (бұдан әрі – уәкілетті орган) – индустриялық даму саласындағы 

басшылықты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген 

шектерде индустриялық қызметті мемлекеттік қолдауды іске асыруды 

салааралық үйлестіруді және оған қатысуды жүзеге асыратын орталық атқарушы 

орган; 

2) қарыз шарты – оператор өңдеу саласындағы әрбір жекелеген жоба 

бойынша қаржыландыру үшін ақша қаражатының белгілі бір мөлшерін 

ұйымның меншігіне беруге міндеттенетін, ал ұйым осы Қағидалардың 

талаптарын ескере отырып, операторға ақша қаражатын уақтылы қайтаруға 

міндеттенетін шарт. 
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3) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган – қоршаған 

ортаны қорғау және табиғат пайдалану саласындағы басшылықты және 

салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын орталық атқарушы орган, сондай-ақ 

оның аумақтық органдары; 

4) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелерінің 

операторы (бұдан әрі – оператор) – өндірушілердің (импорттаушылардың) 

кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтынушылық 

қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды және оның (олардың) 

орамасын жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, 

пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды ұйымдастыруды жүзеге асыратын, 

Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын заңды тұлға; 

5) ұйым – мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарында айқындалған 

шарттарда серпінді өңдеуші жобаларды қолжетімді қаржыландыруды 

қамтамасыз ету үшін «Өнеркәсіпті дамыту қорын құру туралы» Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 18 тамыздағы № 521 қаулысына сәйкес 

құрылған «Өнеркәсіпті дамыту қоры» акционерлік қоғамы; 

6) өңдеу саласындағы жоба – қоршаған ортаның жай-күйін жақсартуға 

бағытталған өңдеу өнеркәсібі саласындағы жоба. 

3. Оператордың қаражаты есебінен қаржыландырылатын өңдеу 

саласындағы жобалар осы Қағидаларға және қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уәкілетті органмен келісу бойынша ұйымның ішкі актілеріне 

сәйкес іріктеледі. 

 

2-тарау. Қаржыландыру тәртібі 

 

4. Өңдеу саласындағы жобаларды қаржыландыру мынадай тәртіппен 

жүзеге асырылады: 

1) уәкілетті орган жыл сайынғы негізде тиісті жылдың 31 тамызына дейінгі 

мерзімде операторға өңдеу саласындағы жобаларды оператордың қаражаты 

есебінен қаржыландырудың тиісті қаржы жылына арналған болжамды 

көлемдерін ұсыну туралы сұрау салуды (бұдан әрі – сұрау салу) жібереді; 

2) оператор сұрау салуды қарағаннан кейін жеті жұмыс күні ішінде 

қаржыландырудың болжамды көлемдерін өзінің инвестициялық саясатының 

тиісті бөліміне енгізеді және оны қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 

органға келісуге жібереді; 

3) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган инвестициялық 

саясатты алғаннан кейін он жұмыс күні ішінде оны келіседі не операторға 

келісуден дәлелді бас тартуды жібереді. 

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган дәлелді бас тартуды 

жіберген жағдайда, Оператор үш жұмыс күні ішінде дәлелді бас тартудың 

себебін жояды және инвестициялық саясатты қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уәкілетті органға қайта келісуге жібереді; 
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4) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган инвестициялық 

саясаттағы қаржыландыру көлемдерін келіскен жағдайда, оператор келісімді 

алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде уәкілетті органға тиісті қаржы жылына 

арналған сұрау салуға жауап жібереді; 

5) уәкілетті орган сұрау салуға жауап алғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде 

ұйымға өңдеу саласындағы жобаларды қаржыландырудың тиісті қаржы жылына 

арналған болжамды көлемдері туралы ақпарат жібереді; 

6) ұйым тиісті қаржы жылына арналған өңдеу саласындағы жобаларды 

қаржыландырудың болжамды көлемдері туралы ақпаратты алғаннан кейін өңдеу 

саласындағы жобаны қаржыландыру үшін қаралатын бизнес-жоспарды қоса 

бере отырып, өтінімді қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға 

келісуге жібереді; 

7) қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган Өтінімді алғаннан 

кейін жиырма екі жұмыс күні ішінде өңдеу саласындағы жобаны Қазақстан 

Республикасы экологиялық заңнамасының, халықаралық және ұлттық 

стандарттардың талаптарына сәйкестігіне талдайды және жобаны 

қаржыландыру мүмкіндігі тұрғысынан өз қорытындысын ұсынады. 

Өңдеу саласындағы жобалардың Қазақстан Республикасы экологиялық 

заңнамасының, халықаралық және ұлттық стандарттардың талаптарына 

сәйкестігіне талдау жүргізу үшін қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті 

орган Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті 

салада маманданатын экологиялық ұйымдарды тарта алады; 

8) ұйым өңдеу саласындағы жобаларды қаржыландыру мүмкіндігі мәніне 

қорытынды алғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде өңдеу саласындағы жобаларды 

одан әрі қаржыландыру үшін өңдеу саласындағы әрбір жеке жоба бойынша 

оператормен қарыз шартын жасасады. 

5. Өңдеу саласындағы жобаларды одан әрі қаржыландыруды ұйым 

мемлекеттік жоспарлау жүйесі құжаттарының, ұйымның уәкілетті 

органдарының ішкі актілері мен шешімдерінің шарттарына сәйкес жүзеге 

асырады. 

6. Осы Қағидаларға сәйкес өңдеу саласындағы жобаларды іске асыру үшін 

бағытталған қаражаттың мақсатты пайдаланылуын бақылауды ұйым жүзеге 

асырады. 

7. Осы Қағидаларға сәйкес оператордан ұйым алған қаражаттың мақсатты 

пайдаланылуын бақылауды уәкілетті орган және қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады. 

8. Жоба бұрын оператор қаржыландыруды жүзеге асырған өңдеу 

саласында қоршаған ортаның жай-күйін жақсарту мақсаттарына қол жеткізбеген 

жағдайда, ұйым жіберілген қаражат көлемін қарыз шартында айқындалатын 

тәртіппен және шарттарда операторға қайтарады. 

 

_______________________ 


