
 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2019 жылғы « 27 » желтоқсандағы 

№ 987 қаулысына 

1-қосымша 

 

 

Инвестицияларды жүзеге асыруды 

және инвестициялық преференциялар 

беруді көздейтін инвестициялық 

жобаны іске асыруға арналған 

модельдік келісімшартқа 

1-қосымша 
 

 

Инвестициялық жоба бойынша жұмыс бағдарламасы 

_________________________________________________ 

(атауы) 

Инвестордың атауы:__________________ 

 

Тіркелген активтерге инвестициялар, мың теңге 

Р/с 

№ 

Шығындар 

баптары 

Тіркелген 

активтер 

пайдалануға 

енгізілген 

күн 

Күнтізбелік жыл Барлығы 

1-

жартыжылдық 

2-

жартыжылдық 

Жыл 

бойынша 

жиыны 

Жиыны:     

       

Уәкілетті орган:                                                      Инвестор: 

 

       Қолы_________М.О.                                              Қолы __________ 

 
 

________________________________ 
  



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2019 жылғы « 27 » желтоқсандағы 

№ 987  қаулысына 

2-қосымша 

 

 

Инвестицияларды жүзеге асыруды 

және инвестициялық преференциялар 

беруді көздейтін инвестициялық 

жобаны іске асыруға арналған 

модельдік келісімшартқа 

2-қосымша 
 

 

______ жылғы «__» ____ бастап____жылғы «__» _______ аралығында 

кедендік баждар салудан босатылатын импортталатын технологиялық 

жабдық пен оның жиынтықтауыштарының тізімі және көлемі 

 

Р/с 

№ 

Атауы КО СЭҚ ТН коды Өлшем бірлігі Саны 

1.     

2.     

Жиыны  

       

Барлығы _____ парақтағы _____ атау. 

 

Уәкілетті орган:                                               Инвестор: 

 

       Қолы_________М.О.                                       Қолы __________ 

 
 

________________________________ 
  



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2019 жылғы « 27 » желтоқсандағы 

№ 987  қаулысына 

3-қосымша 

 

 

Инвестицияларды жүзеге асыруды 

және инвестициялық преференциялар 

беруді көздейтін инвестициялық 

жобаны іске асыруға арналған 

модельдік келісімшартқа 

3-қосымша 
 

 

Кедендік баждар салудан босатылатын импортталатын технологиялық жабдықтардың 

қосалқы бөлшектерінің, шикізаттың және (немесе) материалдардың тізімі және көлемі 

 

Р/с № Атауы КО СЭҚ ТН коды Өлшем бірлігі Саны Преференция мерзімі 

I. Қосалқы бөлшектер 

1.      

2.      

II. Шикізат және материалдар 

1.      

2.      

 

       Барлығы _____ парақта _____ атау. 

 

       Уәкілетті орган:                                             Инвестор: 

 

       Қолы_________М.О.                                     Қолы __________ 

 

 
________________________________ 

  



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2019 жылғы « 27 » желтоқсандағы 

№ 987  қаулысына 

4-қосымша 

 

 

Инвестицияларды жүзеге асыруды 

және инвестициялық преференциялар 

беруді көздейтін инвестициялық 

жобаны іске асыруға арналған 

модельдік келісімшартқа 

4-қосымша 
 

 

___жылғы «__» ______ бастап __ жылғы «__»_______аралығында 

қосылған құн салығын салудан босатылатын импортталатың шикізаттың 

және (немесе) материалдардың тізімі және көлемі 

 

Р/с № Атауы КО СЭҚ ТН коды Өлшем бірлігі Саны 

1.     

2.     

Жиыны  

 

      Барлығы _____ парақтағы _____ атау. 

       

      Уәкілетті орган:                                                       Инвестор: 

 

      Қолы_________М.О.                                               Қолы __________ 

 
 

________________________________ 
  



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2019 жылғы « 27 » желтоқсандағы 

№ 987  қаулысына 

5-қосымша 

 

 

Инвестицияларды жүзеге асыруды 

және инвестициялық преференциялар 

беруді көздейтін инвестициялық 

жобаны іске асыруға арналған 

модельдік келісімшартқа 

5-қосымша 
 

 

Инвестициялық субсидияны төлеу графигі мен жылдық көлемі 

 

Жылдар Тауарлардың, жұмыстар мен 

көрсетілетін қызметтердің атауы 

Өндірістің заттай 

көріністегі көлемі 

Инвестициялық 

субсидия, мың теңге 

 Жиыны   

 

      Уәкілетті орган:                                          Инвестор: 

  

      Қолы_________М.О.                                  Қолы __________ 

 
 

________________________________ 
  



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2019 жылғы « 27 » желтоқсандағы 

№ 987 қаулысына 

6-қосымша 

 

 

Инвестицияларды жүзеге асыруды 

және инвестициялық преференциялар 

беруді көздейтін инвестициялық 

жобаны іске асыруға арналған 

модельдік келісімшартқа 

6-қосымша 
 

 

Кепілдік берілген тапсырыс 

1-тарап болып табылатын инвестор және 2-тарап болып табылатын заңды тұлға 

1-тараптың мыналарды әкелетіні, ал 2-тараптың сатып алатыны туралы уағдаласты: 

 

Р/с 

№ 

Тауарлардың, жұмыстардың, 

көрсетілетін қызметтердің 

атауы 

Жылдар бойынша 

өндіріс көлемі 

Бір бірлігінің 

бағасы 

Жылдар 

бойынша сатып 

алу көлемі 

     

 

 

      1-тарап:                                                                       Бірінші басшы:  

      ________________                                           __________________________________  

          (атауы)                                                         (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)  

 

      2-тарап:                                                                       Бірінші басшы:  

      ________________                                           __________________________________ 

          (атауы)                                                         (тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы)                                                                                                

 
 

________________________________ 
  



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2019 жылғы « 27 » желтоқсандағы 

№ 987 қаулысына 

7-қосымша 

 

 

Инвестицияларды жүзеге асыруды 

және инвестициялық преференциялар 

беруді көздейтін инвестициялық 

жобаны іске асыруға арналған 

модельдік келісімшартқа 

7-қосымша 
 

 

Инвестициялық басым жобаны іске асыру кезінде тартылатын 

мамандықтар тізбесі және шетелдік жұмыс күшінің саны 

 

      адам саны 

 

Т.А.Ә., 

мамандық 

атауы 

Күнтізбелік жыл Барлығы 

1-

жартыжылдық 

2-

жартыжылдық 

жыл бойынша 

жиыны 

1. Басшылар: 

2. Жоғарғы білімі бар мамандар: 

3. Білікті жұмысшылар: 

 

      Уәкілетті орган:                                              Инвестор: 

 

      Қолы_________М.О.                                      Қолы __________ 

 
 

________________________________ 
 


