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Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын бекіту
туралы
«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды
мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 6-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына, сондай-ақ «Мемлекеттік
статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасының
Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау
қағидалары (бұдан әрі - Қағидалар) бекітілсін.
2. Мыналардың:
1) «Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы № 48
бұйрығының (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
14816 болып тіркелген, 2017 жылғы 7 наурызда Қазақстан Республикасы
Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған);
2) «Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан
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Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы № 48
бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы ПремьерМинистрінің орынбасары – Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрінің 2017 жылғы 28 қарашадағы № 473 бұйрығының (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16091 болып тіркелген, 2017
жылғы 15 желтоқсанда Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) күші жойылды деп
танылсын.
3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
Инвестициялық саясат департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде
мемлекеттік тіркелуін;
2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн
ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі
көшірмесінің ресми жариялау және Қазақстан Республикасы Нормативтік
құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін «Республикалық
құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық
мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;
3) осы бұйрық мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде
оның көшірмесінің мерзімді баспа басылымдарында ресми жариялауға жіберілуін;
4) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оның Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын
қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан
Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министріне жүктелсін.
4. Осы бұйрық, 2019 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін
Қағидалардың 16-тармағының үшінші бөлігін қоспағанда, алғашқы ресми
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің
міндетін атқарушы
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасының

А.
Евниев
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Қазақстан Республикасы
Ауыл шаруашылығы министрінің
міндетін атқарушының
2018 жылғы 23 шілдедегі
№ 317 бұйрығымен
бекітілген
Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидалары
1-тарау. Жалпы ережелер
1. Осы Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидалары (бұдан
әрі – Қағидалар) «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды
мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы
Заңының 6-бабы 1-тармағының 15) тармақшасына, сондай-ақ «Мемлекеттік
статистика туралы» 2010 жылғы 19 наурыздағы Қазақстан Республикасы
Заңының 16-бабы 3-тармағының 2) тармақшасына сәйкес әзірленді және
инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен (бұдан әрі – АӨК)
субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау тәртібін
айқындайды.
2. Инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шеккен шығыстардың
бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялаудың негізгі мақсаты капиталды көп қажет
етуді төмендету және салынған инвестициялардың өзін-өзі ақтауын арттыру
жолымен АӨК-нің басым бағыттарында (секторларында) инвестициялық
жобаларды іске асыру шеңберінде тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін
қызметтердің қолжетімділігін арттыру болып табылады.
3. Осы Қағидаларда мынадай терминдер мен айқындамалар пайдаланылады:
1) «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы (бұдан әрі –
Мемлекеттік корпорация) - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар субъектілерінің желілеріне қосуға
арналған техникалық шарттарды беру жөніндегі қызметтерді және
квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін көрсету, «бір терезе»
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қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді, табиғи монополиялар
субъектілерінің желілеріне қосуға арналған техникалық шарттарды беру
жөніндегі қызметтерді, квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметтерін
көрсетуге өтініштер қабылдау және көрсетілетін қызметті алушыға олардың
нәтижелерін беру жөніндегі жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ электрондық
нысанда мемлекеттік қызметтер көрсетуді қамтамасыз ету үшін Қазақстан
Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған, орналасқан жері бойынша
жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеуді жүзеге асыратын заңды
тұлға;
2) АӨК-нің басым бағыттары (секторлары) – осы Қағидаларға
1-қосымшаға сәйкес Басымдылық бағыттар тобында көрсетілген, едәуір
даму әлеуеті бар АӨК бағыттары (секторлары);
3) АӨК-дегі инвестициялық жоба (бұдан әрі – инвестициялық жоба) – жаңа
өндірістік қуаттылықтар құруға немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге
инвестициялар салуды көздейтін іс-шаралар кешені;
4) АӨК-дегі инвестициялық салымдар (бұдан әрі – инвестициялық
салымдар) – жер учаскелерін сатып алуға арналған шығындарды қоспағанда,
инвестициялық жоба шеңберінде жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға немесе
жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге, оның ішінде техника мен жабдықтар сатып
алуға бағытталған шығындар;
5) АӨК-дегі инвестициялық субсидиялар (бұдан әрі – инвестициялық
субсидиялар) – инвестициялық жобаларды іске асыру шеңберінде АӨК субъектісі
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу;
6) АӨК-дегі инвестор (бұдан әрі – инвестор) – Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес АӨК-нің басым бағыттарына (секторларына) инвестициялық
салымдарды жүзеге асыратын АӨК субъектісі;
7) арнайы шот – осы Қағидалардың 36, 37, 38, 39, 40, 41-тармақтарының
шарттарына сәйкес инвестициялық субсидиялардың сомалары аударылатын
қаржы институтының екінші деңгейдегі банктегі шоты;
8) бюджеттік бағдарламаның әкімшісі (бұдан әрі – әкімші) – Қазақстан
Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі;

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

9) жобаның паспорты – инвестициялық субсидиялауға жататын негізгі
құралдар, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтер түріндегі инвестициялық
салымдар тізбесі және оларды өтеу үлесі;
10) жұмыс істеп тұрған өндірістік қуаттылықтарды кеңейту – жұмыс істеп
тұрған өндірістік қуаттылықтарды жетіспейтін немесе қажетті жабдықпен
(техникамен) жарақтандыруды немесе өндірістік қуаттылықтарды ұлғайтуды
және өндіріс көлемін ұлғайтуға және (немесе) өндірілетін өнімнің өзіндік құнын
төмендетуге және (немесе) өндірілетін өнімнің сапасын арттыруға, оның
орамасын өзгертуге және (немесе) ассортиментін кеңейтуге бағытталған өзге де ісқимылдарды көздейтін іс-шаралар, сондай-ақ, мақсаты нарықта жаңа тауарлық
тауашаға орнығу, өткізу нарықтарын кеңейту және басқалар болып табылатын
басқа да іс-шаралар;
11) инвестициялық субсидиялау мәселелері жөніндегі комиссия (бұдан әрі –
комиссия) – инвесторлардың өтініштерін қарауға және инвестициялық
субсидиялар беру/беруден бас тарту туралы шешімдер қабылдауға арналған
тұрақты жұмыс істейтін алқалы орган;
12) инвестициялық субсидиялау мәселелері жөніндегі комиссияның жұмыс
органы (бұдан әрі – жұмыс органы) – облыстар, республикалық маңызы бар
қалалар әкімдіктерінің ауыл шаруашылығы басқармалары және Астана
қаласының инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы;
13) инвестициялық субсидиялау шарты – жұмыс органы, инвестор және
оператор арасында жасалатын, инвестициялық субсидиялар қаражатын
аударудың тәртібі мен шарттарын, мониторинг барысын, тараптардың
жауапкершілігін және өзге де шарттарды көздейтін жазбаша келісім;
14) қаржы институттары – екінші деңгейдегі банктер, банктік
операцияларды жүзеге асыру құқығына тиісті лицензиясы бар микроқаржылық
ұйымдар, кредиттік ұйымдар, лизингтік компаниялар, кредиттік серіктестіктер;
15) оператор – инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау жөніндегі операторлық
көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыратын ұйым;
16) өндірістік кешен – ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге, өңдеуге,
сақтауға, буып-түюге бағытталған өзара байланысты өндірістік қуаттылықтар
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(ғимараттар, құрылысжайлар, монтаждалатын жабдық, инженерлік желілер және
басқалары) жиынтығы.
2-тарау. Инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау тәртібі
1-параграф. Инвестициялық субсидиялаудың жалпы шарттары
4. Инвестициялық субсидиялар инвесторларға осы Қағидаларға
1-қосымшаға сәйкес басымдылық топтарында (бұдан әрі – Басымдылық
тобы) көрсетілген басым бағыттар (секторлар) тізбесі бойынша инвестициялық
жоба шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған шығындар, сатып
алынған немесе пайдалануға берілген жабдықтар мен техника бойынша төленеді.
Осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес Жобалар паспорттарының тізбесінде (бұдан
әрі – Субсидиялауға жататын инвестициялық паспорттардың тізбесі) көрсетілген
№1, №2, №3 жобалардың паспорттары бойынша инвестициялық субсидиялау
инвестициялық жобаға байланыстырылмай жүзеге асырылады.
Субсидиялауға Мемлекеттік корпорацияға өтінім берілген жылға дейін
кемінде екі жыл бұрын пайдалануға берілген, жаңа өндірістік қуаттылықтар
құруға немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтуге бағытталған инвестициялық
жобалар (инвестициялық салымдар) жатады. Бұл ретте, инвестициялық жобалар
шеңберінде субсидиялауға инвестор инвестициялық жоба пайдалануға берілетін
күнге дейін кемінде 24 ай бұрын шеккен, инвестициялық жоба пайдалануға
берілетін күнге дейін кемінде 36 ай бұрын шығарылған жаңа, бұрын
пайдаланылмаған техника мен жабдықты сатып алуға арналған шығыстар жатады.
Егер инвестициялық жобамен тек жабдықты және (немесе) техниканы,
сондай-ақ Субсидиялауға жататын жобалар паспорттарының тізбесіне сәйкес №1
жобаның паспорты бойынша сатып алу көзделсе, субсидиялауға кемінде үш жыл
бұрын шығарылған, Мемлекеттік корпорацияға өтінім берілген жылға дейін
кемінде екі жыл бұрын сатып алынған жабдық және техника жатады.
Құрылыс-монтаждау жұмыстарына арналған шығындарды субсидиялау
жобаның бизнес-жоспарына сәйкес өндіргіштігі және/немесе өнімділігі және
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/немесе өнімді өткізу көлемі және/немесе өндірістік қуаттылықтар жүктемесі
бойынша көрсеткіштерге қол жеткізуді көздейтін инвестициялық жобалар
бойынша жүзеге асырылады.
Инвесторлардың өтінімдері Басымдылық тобында көзделген кезектілік
бойынша басымдылық тәртібімен қаралады.
Осы Қағидаларға 3-қосымша шеңберінде жобалар паспорттарын
субсидиялау тек 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады.
5. Субсидиялау инвестициялық жобаны іске асыру орны бойынша жүзеге
асырылады.
6. Тізбесі Субсидиялауға жататын жобалар паспорттарының тізбесінде
көрсетілген негізгі құралдарға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге
инвестициялық салымдардың бір бөлігі өтеуге жатады.
7. Инвестициялық субсидияларды есептеу нақты салынған инвестициялар
бойынша жүзеге асырылады. Шығындарды өтеу пайызы Субсидиялауға жататын
жобалар паспорттарының тізбесінде көзделген өтеу үлесіне сәйкес белгіленеді.
Өтеу үлесі өзгертуге жатпайды.
Жергілікті бюджеттен қосымша бөлінетін субсидиялар есебінен мынадай
жобалардың паспорттары бойынша өтеу үлесін 35%-ға дейін арттыруға жол
беріледі:
№ 1 «Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу» - негіздемелерін көрсете
отырып, облысытардың аумақтарын дамыту бағдарламаларында көзделген
техникалардың басым түрлері мен жабдықтар бойынша;
№ 7 «Ірі қара малды бордақылауға арналған объектілерді құру және
кеңейту» - жаңа технологияларды және/немесе цифрландыру элементтерін
қолданатын инвестициялық жобалар бойынша;
№ 10 «Сүтті бағыттағы ірі қара малды өсіруге арналған қуаттылығы 400 бас
аналық мал басынан басталатын объектілерді құру және кеңейту» - жаңа
технологияларды және/немесе цифрландыру элементтерін қолданатын
инвестициялық жобалар бойынша.
Инвестициялық субсидия мөлшері инвестициялық салымдарды өтеудің
белгіленген үлесіне сәйкес нақты салынған инвестициялар бойынша, бірақ
Жобалар паспорттарының тізбесіне сәйкес әр инвестициялық жоба бойынша
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қуаттылық бірлігіне және/немесе техника мен жабдықтың бір бірлігіне
субсидияларды есептеу үшін бекітілген ең жоғары жол берілетін құннан артық
емес айқындалады.
Оларға сәйкес инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық
құжаттамаға сай айқындалатын жобалардың паспорттары бойынша
инвестициялық субсидияның мөлшері жобалық-сметалық құжаттамаға сай
жобаның құнынан инвестициялық салымдарды өтеудің белгіленген үлесіне сәйкес
нақты салынған инвестициялар бойынша, бірақ жобаның паспортында
көрсетілген субсидияларды есептеу үшін ең жоғары жол берілетін құннан артық
емес айқындалады.
8. Субсидиялауға жататын жобалар паспорттары тізбесінің №1 жобасының
паспортында көрсетілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер
алаңдарының ең төменгі нормативтері жоба паспортында олар бар болған
жағдайда қолданылады және субсидиялауға жататын бір түрдегі техника мен
жабдықтың екінші және одан кейінгі бірліктеріне таралады. Бұл ретте
субсидиялауға жататын бір түрдегі техника мен жабдықтың екінші және одан
кейінгі бірліктері мынадай формула бойынша айқындалады:
WС = Wж / Н, мұнда:
WС – субсидияланатын бір түрдегі техника мен жабдықтың саны;
WГ – ауыл шаруашылығы алқаптарының алаңы;
Н – жол берілетін норматив.
Бөлшек цифр алынған жағдайда нәтижесі математикалық жолмен бүтін
мәнге дейін дөңгелектенеді.
Жобалар паспорттары тізбесінің № 1 жобасының паспорты бойынша бір
түрдегі техника мен жабдықтың бір бірлігін субсидиялау жер алқаптарының
нақты болуын ескере отырып, техника мен жабдықтың бір бірлігіне ауыл
шаруашылығы мақсатындағы жерлер алаңдарының ең төменгі нормативін
ескермей жүзеге асырылады.
Белгіленген нормативке сәйкес келетін ауыл шаруашылығы алқаптарының
болуы инвестордың жер учаскесіне меншік құқығын немесе уақытша (ұзақ
мерзімді, қысқа мерзімді) өтемді жер пайдалану (жалдау) құқығын
куәландыратын құжатпен расталады.
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Ауыл шаруашылығы кооперативінен өтінім берілген жағдайда, ауыл
шаруашылығы кооперативі мүшелерінде тіркелген ауыл шаруашылығы
алқаптарының жиынтық алаңы және ауыл шаруашылығы жануарларының аналық
бас саны ескеріледі.
Ауыл шаруашылығы жануарларының аналық басының санын
субсидиялауға өтінім берген сәттегі ауыл шаруашылығы жануарларын
бірдейлендіру жөніндегі дерекқор арқылы оператор айқындайды. Оператор
куәландырған ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі
дерекқордан үзінді-көшірмені оператор инвестордың өтініміне қоса береді.
Ауыл шаруашылығы жануарларының бал басын шартты ірі қара мал басына
ауыстыру осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес жүзеге асырылады.
9. Инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шеккен шығыстардың
бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау тиісті қаржы жылына арналған бюджетте
көзделген қаражат есебінен және шегінде жүзеге асырылады.
Жұмыс органы тиісті қаржы жылына арналған мемлекеттік бюджетте
көзделген қаражат көлемінен жиынтығынада артық болатын соңғы өтінімді алған
сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Мемлекеттік корпорацияға өтінімдерді
қабылдауды тоқтату туралы хабарламаны ресми тәртіппен жолдайды.
Мемлекеттік корпорация жұмыс органының ресми хабарламасының
негізінде жұмыс органынан тиісті қаржы жылы қосымша қаражат бөлінгені
туралы хабарлама алғанға дейін не келесі қаржы жылы өтінімдерді қабылдау
басталғанға дейін өтінімдерді қабылдауды тоқтатады.
10. Инвестициялық субсидиялар осы тармақта, сондай-ақ осы Қағидалардың
36-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, инвестициялық жобаның
шеңберінде жаңа өндірістік қуаттылықтар пайдалануға берілгеннен немесе жұмыс
істеп тұрғандары кеңейтілгеннен, техника мен жабдықтар сатып алынғаннан
кейін толық көлемде төленеді.
Жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес инвестициялық жобаның кезегін
(сатысын) пайдалануға бергеннен кейін инвестициялық жобаның тиісті кезегін
(сатысын) пайдалануға берудің аралық актісін ұсына отырып, инвестициялық
субсидияларды төлеуге жол беріледі.
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Жобалар паспорттары тізбесінің №11, №12, №25, №32, №33, №34, №35,
№36, №37, №38, №39 жобаларының паспорттарында көзделген өңдеу өнеркәсібін
дамыту бағыттары бойынша жаңа өндірістік қуаттылықтарды құруға арналған
инвестициялық субсидиялар екі траншпен:
1) бірінші транш объектіні пайдалануға бергеннен кейін инвестициялық
субсидиялардың жалпы сомасынан 50 % мөлшерінде;
2) екінші транш бизнес-жоспарда көзделген мерзімдерде өндірістік
қуаттылықтар жүктемесі кемінде 30 %-ға жеткеннен кейін инвестициялық
субсидиялардың жалпы сомасынан 50 % мөлшерінде төленеді.
2-параграф. Инвестициялық субсидиялау мәселелері жөніндегі комиссияны
құру
11. Жыл сайын тиісті жылдың 20 қаңтарында дейінгі мерзімде
облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың және астананың әкімдері
өзінің шешімімен облыстар, республикалық маңызы бар қалалар әкімдерінің ауыл
шаруашылығы мәселелері жөніндегі, Астана қаласы әкімінің инвестициялар және
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі орынбасарының төрағалығымен комиссия құрады
және комиссия хатшысын айқындайды.
Комиссия хатшысы оның құрамына кірмейді.
Комиссия тұрақты негізде жұмыс істейді және төрағадан, оның
орынбасарынан және жергілікті атқарушы органдардың, қоғамдық және үкіметтік
емес салалық ұйымдардың өкілдері болып табылатын басқа мүшелерден тұрады,
бұл ретте олардың саны комиссияның жалпы құрамының кемінде жартысын
(төрағасын есептемегенде) құрауы тиіс және өңірлік кәсіпкерлер палатасымен
келісіледі. Комиссия құрамына қатысуға қоғамдық және үкіметтік емес салалық
ұйымдардың келісімі болмаған жағдайда, өңірлік кәсіпкерлер палатасымен келісе
отырып, комиссия құрамындағы олардың өкілдерінің санын азайтуға жол беріледі.
Комиссия мүшелерінің жалпы саны тақ болуы және 7 (жеті) адамнан кем
болмауы тиіс.
Комиссияның шешімі ашық дауыс берумен қабылданады және егер оған
комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілігі дауыс берсе, қабылданған
болып саналады.
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Дауыстар тең болған жағдайда, комиссия төрағасының немесе ол жоқ
болғанда, төраға орынбасарының дауыс берген шешімі қабылданған болып
саналады.
Егер отырысқа комиссия мүшелерінің жалпы санының кемінде үштен екісі
қатысса, комиссия отырысы шешім қабылдауға құқылы.
12. Жыл сайын тиісті жылдың 1 ақпанына дейінгі мерзімде комиссия
инвестордың объектісін, сатып алынған жабдықтарын қарап тексеру және
өндірістік қуаттылықтардың жүктемелеріне жеткендігіне көз жеткізу (бұдан әрі –
объектіні қарап тексеру) үшін жұмыс органы, жергілікті атқарушы органдар және
басқа да ұйымдар мамандарының тобын хаттамалық шешімімен айқындайды.
Топ комиссия отырысын өткізгенге дейін объектіні қарап тексеруге барады.
Қарап тексеру инвестордың немесе оның сенім білдірген адамының қатысуымен
жүзеге асырылады және оның нәтижесі осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес
нысан бойынша инвестордың объектісін қарап тексеру және өндірістік
қуаттылықтардың жүктемелеріне жеткендігіне көз жеткізу актісімен (бұдан әрі қарап тексеру актісі) ресімделеді.
Бұл ретте, егер инвестициялық жобамен техниканы сатып алу ғана көзделсе,
онда жұмыс органының және басқа да ұйымдардың мамандар тобының
инвестордың объектісін қарап тексеруі талап етілмейді.
3-параграф. Инвестициялық субсидиялауға қатысушылардың өзара ісқимылы
13. Операторлық көрсетілетін қызметтерді тартудың орындылығын және
олардың құнын жұмыс органы заңнамада белгілінген тәртіппен айқындайды.
Оператордың көрсетілетін қызметтерін тарту жөніндегі конкурстық рәсімдер
өткізілгеннен кейін заңнамада белгіленген тәртіппен тиісті жылдың 1 ақпанына
дейін жұмыс органы мен оператор арасында оператордың көрсетілетін
қызметтеріне төлемақы сомасын көрсете отырып, оператордың қызметтер көрсету
тәртібін, талаптарын, сондай-ақ тараптардың жауапкершілігін және өзге де
талаптарды көздейтін инвестициялық субсидиялау бойынша оператордың
қызметтер көрсетуі жөніндегі шарт (бұдан әрі – қызметтер көрсету жөніндегі
шарт) жасалады.
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Қызметтер көрсету жөніндегі шартта міндетті түрде оператордың осы
Қағидалардың 12-тармағында көзделген жағдайларда, қызметтер көрсетуге
арналған шартта көзделген қаражат шеңберінде орындалатын инвестордың
объектісін қарап тексеру үшін жұмыс органы, жергілікті атқарушы органдар және
басқа да ұйымдар мамандарының шығуын осы Қағидалардың 20-тармағында
көзделген мерзімдерде ұйымдастыру қажеттілігі туралы талап, сондай-ақ
операторлық қызметтерді жүзеге асыруымен байланысты барлық құжаттарды,
тараптардың қолдары және мөрлері қойылып бекемделген қабылдау-беру актісін
жасай отырып, жұмыс органына беру жөніндегі оператордың міндеті көрсетіледі.
Операторлық қызметтерді көрсету жөніндегі шарт жасалғанға дейін және
оператор болмаған кезде осы Қағидаларда көзделген оператордың функцияларын
жұмыс органы жүзеге асырады.
14. Оператордың көрсететін қызметтеріне жасалған қызметтер көрсету
жөніндегі шартқа сәйкес, инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялауға көзделген тиісті
қаржы жылына арналған қаражат шеңберінде ақы төленеді.
15. Жыл сайын Мемлекеттік корпорацияның өтінімдерді қабылдауы тиісті
жылдың 1 ақпанынан басталады.
16. Пайдалануға берілмеген инвестициялық жобалар бойынша инвестор
өтінімін комиссия екі кезеңде қарайды.
Бірінші кезеңде комиссия инвестордың осы Қағидалардың шарттарына
сәйкестігі/сәйкес еместігі туралы шешім қабылдайды.
Комиссия инвестордың өтінімін қараған кезде «Агроөнеркәсіптік кешенді
және ауылдық аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8
шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы 1-тармағының 6)
тармақшасында көзделген Ауыл шаруашылығы өнімінің нақты түрлерін өндіру
үшін ауыл шаруашылығы алқаптарын оңтайлы пайдалану бойынша өңірлерді
мамандандырудың ұсынылатын схемасын басшылыққа алады. Инвестор
инвестициялық жобалар бойынша жабдықты/техниканы кредитке/лизингке сатып
алған жағдайда, комиссия инвестордың осы Қағидалардың шарттарына сәйкестігі
/сәйкес еместігі туралы және инвестициялық субсидияларды аванстық төлеммен
қаржы институтының арнайы шотына аудару туралы шешім қабылдайды.
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Инвесторлардың инвестициялық субсидиялау сомасы 500 (бес жүз)
миллион теңге және одан астам болатын өтінімдері бойынша оператор осы
Қағидалардың талаптарына сәйкес инвестор ұсынған барлық құжаттардың
көшірмелерін қоса бере отырып, келісім алу үшін әкімшіге сұраным жолдайды.
Әкімші оператордың сұранымын алған күннен кейін 5 (бес) жұмыс күні
ішінде инвестициялық жобаны іске асырудың салалық орындылығы немесе
орынсыздығы туралы хат береді.
17. Инвесторлар мынадай құжаттарды қалыптастырады және Мемлекеттік
корпорацияға тапсырады:
1) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін);
2) инвестор қол қойған және мөрмен (бар болса) бекемделген, осы
Қағидаларға 6-қосымшаға сәйкес нысан бойынша инвестициялық субсидиялауға
арналған өтінім (бұдан әрі - өтінім);
3) бизнес-жоспарды (өңдеуші өнеркәсіпті дамыту бағыттары бойынша
жобаларды іске асыру және құрылыс-монтаждау жұмыстарын субсидиялау
кезінде ғана талап етіледі), шарттарды немесе коммерциялық ұсыныстарды қоса
бере отырып, жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға немесе жұмыс істеп
тұрғандарын кеңейтуге арналған инвестициялық салымдар және оларды іске
асыру мерзімдері туралы ақпарат;
4) жобаны тартылған қаражат (кредит/лизинг) есебінен іске асыру кезінде
инвестордың субсидиялар алу ниеті туралы қаржы институтына хабарламаның
көшірмесі.
Инвестициялық субсидияларды арнайы шотқа алу үшін инвестор қосымша
қаржы институты куәландырған қаржы институтының кредиттік комитетінің оң
шешімінің көшірмесін қосымша ұсынады.
Мемлекеттік корпорация жұмыскері инвестордың мемлекеттік тіркелгені
(қайта тіркелгені) туралы, тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы
мәліметтерді «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық
жүйелерден алады.

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Егер, инвестициялық жоба пайдалануға беріліп қойған, сондай-ақ
инвестициялық жоба шеңберінде техника мен жабдықтар сатып алу жүзеге
асырылған болса, инвестор осы Қағидалардың 18-тармағында көзделген
құжаттарды қосымша ұсынады.
18. Жаңа өндірістік қуаттылықтар құру немесе жұмыс істеп тұрғандарын
кеңейту және инвестициялық жоба объектісін пайдалануға беру немесе техника
мен жабдықтар сатып алу бойынша барлық жұмыстар аяқталғаннан кейін
инвестор Мемлекеттік корпорацияға комиссия екінші кезеңде қарауы үшін
мынадай растау, құқық белгілеу және/немесе тіркеу құжаттарын ұсынады:
1) өтінім;
2) инвестордың осы Қағидалардың шарттарына сәйкестігі/сәйкес еместігі
туралы комиссияның хаттамалық шешімі (бұдан бұрын инвестор бірінші кезеңде
өтінім берген жағдайда);
3) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестициялық жоба
объектісін пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесі (жаңа өндірістік
қуаттылықтар құру немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту кезінде);
4) сатып алушы мен жеткізуші арасындағы жабдықтарды пайдалануға беру
актісінің көшірмесі (жабдықтар сатып алу кезінде);
5) жаңа өндірістік қуаттылықтар құруға не жұмыс істеп тұрғандарын
кеңейтуге арналған инвестициялық салымдарды растайтын сатып алу-сату
шарттарының, төлем құжаттарының, шот-фактуралардың немесе төлемді
растайтын өзге де құжаттардың көшірмелері;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жобалар
сараптамасының оң қорытындысы бар жобалық-сметалық құжаттама (олар
бойынша жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес субсидиялау көзделген
жобалардың паспорттары бойынша);
7) ауыл шаруашылығы техникасын, арнайы техника мен технологиялық
жабдықтарды қабылдап алу-беру актілерінің көшірмелері;
8) ауыл шаруашылығы техникасын сатып алған кезде құқық белгілеу және
егер ауыл шаруашылығы техникасын тіркеу көзделсе, тіркеу құжаттарының
(көлік құралын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік, техникалық паспорт)
көшірмелері беріледі;
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9) қаржы институттарында тартылған қаражат есебінен инвестициялық
салымдар жүзеге асырылған жағдайда, қаржы институты куәландырған кредиттік
/лизингтік шарттар көшірмелері;
10) бизнес-жоспарда көзделген мерзімдерде, өндірістік қуаттылықтардың
жүктемесі кемінде 30%-ға жеткеннен кейін осы Қағидалардың 10-тармағының 2)
тармақшасына сәйкес инвестор растайтын құжаттарды (бизнес-жоспар, өндірілген
өнімнің түрлер бойынша өткізілгенін заттай және құндық мәнде растайтын
құжаттар) ұсынады. Қуаттылықтардың жүктемесін растау үшін дара
кәсіпкерлерді қоспағанда, осы тармақшада көрсетілген құжаттардың, сондай-ақ
екінші кезеңде инвестордың өтінім берген сәтінің алдындағы тоқсан үшін
инвестордың «Өнеркәсіп және қоршаған орта статистикасы бойынша
жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен
оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан
Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті төрағасының
2017 жылғы 15 қарашадағы № 173 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 16060 болып тіркелген) бекітілген
«Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі»
жалпымемлекттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанының (коды
151103128, индексі 1-П, кезеңділігі тоқсандық) негізінде дайындалатын өндірістік
қуаттылықтардың жүктемесіне қол жеткізілгені туралы жұмыс органының
мониторинг актісі жасалады.
Инвестор Мемлекеттік корпорацияның ұсынылған көшірмелерді
түпнұсқаларымен салыстырып тексеруі үшін жоғарыда көрсетілген құжаттардың
түпнұсқаларын ұсынады.
19. Мемлекеттік корпорация инвестордан келіп түскен өтінімдерді 2 (екі)
жұмыс күнінен артық емес мерзімде жұмыс органына береді. Жұмыс органы 2
(екі) жұмыс күні ішінде өтінімдерді операторға жолдайды.
Жұмыс органы мен оператор келіп түскен өтінімдерді инвестициялық
бағыттар топтары бойынша өтінімдерді тіркеу журналында тіркейді. Журналдар
нөмірленеді, тігіледі және жұмыс органының мөрімен бекемделеді.
20. Оператор (оны тартпаған жағдайда – жұмыс органы) инвесторлардан
өтінімдер болған кезде, 10 (он) жұмыс күні ішінде инвесторлар ұсынған
құжаттардың толықтығын тексереді, олардың осы Қағидаларға сәйкестігін
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қарайды, субсидиялар есептемелерін жүргізеді, осы Қағидалардың 12-тармағында
көзделген жағдайларда инвестордың объектісін қарап тексеру үшін жұмыс
органы, басқа да ұйымдар мамандарының шығуын ұйымдастырады және осы
Қағидаларға 7-қосымшаға сәйкес нысан бойынша комиссия отырысының
материалдарына қоса берілетін жобаның инвестициялық субсидиялауға сәйкестігі
/сәйкес еместігі туралы өзінің қорытындысын (бұдан әрі - қорытынды)
дайындайды, комиссия отырысын шақыру туралы жазбаша хабарламаны оның
мүшелеріне жібереді. Комиссияның отырысын өткізу орнын, уақытын және күнін
оператор комиссияның төрағасымен келісім бойынша айқындайды.
Осы Қағидалардың 17 және 18-тармақтарының талаптарына сәйкес
келмейтін құжаттар ұсынылған жағдайда оператор өтінімді алған күннен бастап 2
(екі) жұмыс күні ішінде ол туралы инвесторды жазбаша нысанда хабардар етеді.
Инвестор 7 (жеті) жұмыс күні ішінде ескертулерді жоймаған жағдайда, оператор
құжаттар топтамасының осы Қағидалардың шарттарына сәйкес еместігі туралы
көрсете отырып, құжаттар топтамасын комиссия қарауына шығарады.
21. Субсидия беруден бас тарту «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
туралы» 2013 жылғы 15 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 19-1бабының 2-тармағында көзделген негіздер бойынша жүзеге асырылады.
22. Комиссия отырысын шақыру туралы хабарламаға электрондық
жеткізгіште мынадай материалдар қоса беріледі:
1) осы Қағидалардың 17 және 18-тармақтарында көзделген құжаттар;
2) оператордың есептемелері мен қорытындысы;
3) объектіні қарап тексеру актісі;
4) Әкімшінің инвестициялық жобаның салалық орындылығы/орынсыздығы
туралы хаты (осы Қағидалардың 16-тармағында көзделген жағдайларда).
23. Өтінімді мақұлдау/бас тарту туралы шешімді комиссия оның
мүшелерінің көпшілік дауысымен қабылдайды және ол хаттама түрінде
ресімделеді.
Хаттаманы жұмыс органы хаттамаларды тіркеудің тиісті журналында
тіркейді. Журнал нөмірленеді, тігіледі және жұмыс органының мөрімен
бекемделеді.
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24. Пайдалануға берілген инвестициялық жобалар бойынша, сондай-ақ
сатып алынған техника мен жабдықтар бойынша өтінімдерді комиссия екі кезеңді
рәсімдерді қолданбастан, бір отырыста қарайды.
25. Даулы мәселелер болған кезде, комиссия операторға ауыл
шаруашылығы саласындағы тиісті мамандарды не тәуелсіз сарапшыларды
тартуды тапсырады. Бұл шарт оператордың қызметтер көрсетуіне арналған
шартта көзделген қаражат шеңберінде орындалады.
Қажет болған жағдайда, өтінімде қамтылған мәліметтерді нақтылау
мақсатында комиссия инвестордан қажетті ақпаратты жазбаша нысанда сұратады.
Комиссия сұратқан ақпаратты инвестордың беру мерзімі комиссияның
хаттамалық шешімінде көрсетіледі.
26. Комиссияның хаттамалық шешімі:
1) мақұлданған/бас тартылған инвесторлардың атаулы тізбесін, бас тарту
себептерін (бас тартылған жағдайда);
2) әрбір инвестор үшін инвестициялық жоба бойынша инвестициялық
субсидиялар сомаларын және оларды төлеу тәртібін қамтуы тиіс.
27. Комиссия хатшысы қол қойған және жұмыс органының мөрімен
расталған комиссия отырысы хаттамасынан үзінді-көшірме комиссия мүшелері
хаттамаға қол қойғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде кейіннен инвесторларға
беру мақсатымен одан әрі Мемлекеттік корпорацияға жіберу үшін операторға
жолданады.
4-параграф. Инвесторға инвестициялық субсидиялар беру
28. Инвестициялық субсидия беру жұмыс органы, оператор және инвестор
арасындағы үшжақты инвестициялық субсидиялау шартына сәйкес жүзеге
асырылады.
29. Инвестициялық субсидиялау шарты комиссияның шешімі негізінде
жасалады және инвесторға қаражатты аударудың тәртібі мен шарттарын, жұмыс
органының объектіге және инвестор қызметіне мониторинг жүргізуі шарттарын,
тараптардың жауапкершілігі мен өзге де шарттарды көздейді.
30. Жұмыс органы, оператор және инвестор арасындағы инвестициялық
субсидиялау шартынан басқа, сатып алынатын жабдықтарды, техниканы
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мақсатты пайдалану және субсидиялау сәтінен бастап 3 (үш) жыл ішінде иеліктен
шығармау (оның ішінде сублизингке бермеу) туралы келісім (бұдан әрі –
мақсатты пайдалану туралы келісім) жасалады. Жабдықтар мен техниканы
маусымдық тоқтау кезінде басқа да қызмет түрлеріне пайдалануға болады.
31. Инвестициялық субсидиялау шартына және мақсатты пайдалану туралы
келісімге мынадай тәртіппен қол қойылады:
1) оператор мен инвестор арасында – комиссия шешім қабылдаған күннен
бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде;
2) жұмыс органы – оператордан инвестициялық субсидиялау шартын алған
сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде.
32. Оператор инвестициялық субсидиялау шартына қол қойылғаннан кейін
3 (үш) жұмыс күні ішінде жұмыс органына әрбір инвестор бойынша
ивестициялық субсидияларды аудару туралы ұсыныс енгізеді.
33. Инвестор өз қаражатын пайдаланған жағдайда, инвестициялық
субсидиялар сомасын жұмыс органы инвестордың есептік шотына аударады.
Техниканы, жабдықтар мен басқа да объектілерді кредитке/лизингке сатып
алған кезде инвестициялық субсидиялар инвестормен келісім бойынша
инвестордың негізгі борышын өтеу есебіне қаржы институтына не инвестордың
есеп шотына аударылады.
34. Инвестициялық салымдар кезіндегі шығындарды өтеуді көздейтін
шараларды қоспағанда, инвестициялық субсидиялау басқа мемлекеттік қолдау
шараларымен қатар жүргізілуі мүмкін.
35. Инвестициялық субсидиялар оларға қатысты тарату, оңалту немесе
банкроттық рәсімдері басталған, сондай-ақ жеделдетілген оңалту рәсімдерін
қоспағанда, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметтері уақытша
тоқтатылған инвесторларға берілмейді.
5-параграф. Тартылған қаражат есебінен инвестициялық салымдар
бойынша инвестициялық субсидиялаудың жекелеген шарттары
36. Инвестор жабдықты/техниканы кредитке/лизингке сатып алған
жағдайда инвестициялық субсидияларды қаржы институтының арнайы шотына
аванстық төлеммен аударуға рұқсат беріледі.
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Аталған қаражат инвестициялық жобаны қаржыландыру/техниканы және
(немесе) жабдықтарды лизингке беру туралы қаржы институтының тиісті
органының шешімі болған кезде аударылады, оның расталған көшірмесі жұмыс
органына беріледі.
Субсидияларды қаржы институтының арнайы шотына аванстық төлеммен
аудару тетігін қолдануға арналған өтінімді комиссия екі кезеңді рәсімді
пайдаланбай, бір отырыста қарайды.
Бұл ретте, №1, №2, №3, №4, №6, №9, №13, №14, №18, №19 жобалар
паспорттарының шеңберінде қаралған өтінімдер бойынша инвестициялық
субсидияларды қаржы институтының арнайы шотына аванстық төлеммен аудару
тетігін қолданудың мақсатқа лайықтығын инвестор айқындайды, бұл
инвестициялық субсидиялауға арналған өтінімде көрсетіледі.
№5, №7, №8, №10, №11, №12, №15, №16, №17, №20, №21, №22, №23, №24,
№25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34, №35, №36, №37, №38,
№39 жобалар паспорттарының шеңберінде қаралған өтінімдер бойынша
инвестициялық субсидияларды қаржы институтының арнайы шотына аванстық
төлеммен аудару тетігін қолданудың мақсатқа лайықтығы комиссияның
хаттамалық шешімімен айқындалады.
37. Инвестициялық субсидияларды арнайы шотына алу үшін инвестор осы
Қағидалардың 17-тармағында көрсетілген құжаттармен бірге қаржы институты
расталған қаржы институтының кредиттік комитетінің оң шешімінің көшірмесін
ұсынады.
Комиссияның оң шешімі алынған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде
жұмыс органы, қаржы институты және инвестор арасында үшжақты шарт және
осы Қағидалардың 38, 39-тармақтарында көзделген шарттар орындалғанға дейін
қаржы институтының арнайы шоттағы ақшаны пайдаланбауы туралы келісім
жасалады.
38. Қаржы институты кредит беру жолымен инвесторды қаржыландырған
жағдайда, егер инвестор мен қаржы институты арасындағы шартта өзгеше
көзделмесе, комиссияның оң шешімінің көшірмесін және арнайы шотқа қаражат
алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде кредит шартында көзделген
қаражатты инвестордың шотына аударады және жұмыс органына растайтын
құжаттарды, сондай-ақ кредит шартының көшірмесін ұсынады.
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39. Қаржы институты техниканы және (немесе) жабдықтарды лизингке беру
жолымен инвесторды қаржыландырған жағдайда, егер инвестор мен қаржы
институты арасындағы шартта өзгеше көзделмесе, комиссияның оң шешімінің
көшірмесін және арнайы шотқа қаражат алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні
ішінде қаржылық лизинг шартында көзделген қаражатты инвестордың шотына
аударады және жұмыс органына растайтын құжаттарды, сондай-ақ қаржылық
лизинг шартының көшірмесін ұсынады.
Қаржы институты үшжақты шартқа және қаржы институтының арнайы
шоттағы ақшаны пайдаланбауы туралы келісімге қол қойылған күннен бастап
күнтізбелік 180 күннен артық емес мерзімде жұмыс органына лизинг нысанасын
қабылдап алу-беру актісін және лизинг нысанасының түпкілікті құнын айқындау
жөніндегі лизинг шартына қосымша келісімді қоса бере отырып, инвесторға
техника мен жабдықты жеткізуді аяқтау туралы жазбаша хабарлама жолдайды.
Бұл ретте, қаржы институты осы Қағидалардың осы тармағының 2бөлігінде көзделген талаптар орындалғанға дейін арнайы шотта тұрған қаражатты
пайдалана алмайды.
Олар бойынша лизинг нысанының түпкілікті құны комиссияның тиісті
хаттамалық шешімімен көзделген субсидияларды есептеуге арналған ең жоғары
жол беретін құннан кем болған инвесторлардың өтінімдері бойынша жұмыс
органы субсидияларды қайта есептеуді жүзеге асырады, айырмашылық (арнайы
шотқа артық аударылған қаражат) сомасын анықтайды және 3 (үш) жұмыс
күнінен артық емес мерзімде қаржы институтына айырмашылық (арнайы шотқа
артық аударылған қаражат) сомасын жұмыс органының есеп шотына қалпына
келтіру қажеттілігі туралы хабарлама жолдайды.
Қаржы институты жұмыс органынан хабарлама алған күннен бастап 3 (үш)
жұмыс күнінен артық емес мерзімде жұмыс органының есеп шотына қаражатты
хабарламада көрсетілген мөлшерде қалпына келтіреді.
Олар бойынша лизинг нысанасының түпкілікті құны комиссияның тиісті
хаттамалық шешімімен көзделген субсидияларды есептеуге арналған ең жоғары
жол берілетін құннан іс жүзінде артық болған инвесторлардың өтінімдері
бойынша субсидияларды қайта есептеу жүзеге асырылмайды.
40. Қаржы институты осы Қағидалардың 38-тармағында (кредит беру
жолымен инвесторды қаржыландырған жағдайда) немесе осы Қағидалардың 39-
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тармағының бірінші бөлігінде (техниканы және (немесе) жабдықты лизингке беру
жолымен инвесторды қаржыландырған жағдайда) көзделген шарттарды
орындамаған жағдайда, қаржы институты жұмыс органы арнайы шотқа аударған
қаражатты 3 (үш) жұмыс күні ішінде толық көлемде қалпына келтіреді. Бұл ретте,
ағымдағы қаржы жылы жүргізілген төлемдерді қайтару орындалмаған
міндеттемелер сомасын ұлғайту және бюджеттік шығыстар сыныптауышының
тиісті кодтары бойынша кассалық шығыстарды азайту жолымен жұмыс
органының кассалық шығыстарын қалпына келтірумен жүзеге асырылады. Өткен
жылдардағы төлемдер қайтарылған жағдайда қайтару сомасы төлемақы
жүргізілген тиісті бюджеттің кірісіне есептеледі.
41. Арнайы шотқа аударылған қаражатты қаржы институты инвесторға
инвестициялық субсидия беру туралы комиссияның оң хаттамалық шешімінің
негізінде, инвестициялық жоба шеңберінде жабдықтар мен техниканы сатып
алуға пайдаланылған кредит/лизинг бойынша инвестордың негізгі борышын өтеу
есебіне есептейді.
6-параграф. Дайын жобалар лизингі бойынша субсидиялау
42. Жаңадан пайдалануға берілген өндірістік кешен лизингке сатып алынған
кезде (дайын объекті лизингі) осы Қағидаларға сәйкес инвестор лизинг алушы
бола алады. Өтінім беру күніне дейін 12 (он екі) айдан ерте емес пайдалануға
енгізілген кешен жаңадан пайдалануға берілген өндірістік кешен болып табылады.
43. Инвестор дайын объектілердің лизингі бойынша инвестициялық
субсидиялар алу үшін мыналарды береді:
1) жеке басын куәландыратын құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін);
2) өтінім;
3) инвестор, лизинг беруші және объектіні сатушы арасындағы үшжақты
келісімі;
4) сатушы мен лизинг беруші арасында жасалған объектіні сатып алу-сату
шарты;
5) қаржы институты растаған объект лизингі шарты;
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6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес инвестициялық жоба
объектісін пайдалануға қабылдау актісінің көшірмесі (жаңа өндірістік
қуаттылықтар құру немесе жұмыс істеп тұрғандарын кеңейту кезінде);
7) жабдықты және/немесе инвестициялық объектіні пайдалануға беру
актісінің көшірмесі;
8) инвестициялық жобаны іске асыру кезіндегі сатушының инвестициялық
салымдарын растайтын сатып алу-сату шарттарының, төлем құжаттарының, шотфактуралардың және өзге де құжаттардың көшірмелері;
9) жабдықты қабылдап алу-беру актілерінің көшірмелері;
10) жобаға бизнес-жоспар;
11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жобалар
сараптамасының оң қорытындысы бар жобалық-сметалық құжаттама (олар
бойынша жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес субсидиялау көзделген
жобалардың паспорттары бойынша).
Мемлекеттік корпорация жұмыскері инвестордың мемлекеттік тіркелгені
(қайта тіркелгені) туралы, тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы
мәліметтерді «электрондық үкімет» шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық
жүйелерден алады.
Дайын объектілердің лизингі бойынша субсидиялау шеңберінде техниканы
сатып алуды субсидиялау жүзеге асырылмайды.
3-тарау. Қорытынды ережелер
44. Инвестициялық субсидиялау мониторингін жұмыс органы мынадай
өлшемшарттар бойынша және мынадай мерзімдерде жүзеге асырады:
1) субсидиялау сәтінен бастап 3 (үш) жыл ішінде инвестордың сатып
алынған техника мен жабдықтарды иеліктен шығармауы және мақсатты
пайдалануы;
2) субсидиялауға жататын Жобалар паспорттары тізбесінің №11, №12, №25,
№32, №33, №34, №35, №36, №37, №38, №39 жобаларының паспорттары бойынша
инвестициялық субсидиялау объектісінің пайдалануға берілген сәттен бастап
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күнтізбелік бір жыл ішінде жұмыс істеуі/істемеуі, инвестициялық субсидиялау
объектісінің бизнес-жоспарда көзделген мерзімдерде кемінде 30% мөлшеріндегі
жобалық қуатқа шығуға қол жеткізуі/қол жеткізбеуі тұрғысынан;
3) осы Қағидалардың 4-тармағының 4-бөлігіне сәйкес құрылыс-монтаждау
жұмыстарын субсидиялау жүзеге асырылған инвестициялық жобалар бойынша
бизнес-жоспарға сәйкес өндіргіштігі және/немесе өнімділігі және/немесе өнімді
өткізу және/немесе өндірістік қуаттылықтар жүктемесі бойынша көрсеткіштерге
қол жеткізуді орындау тұрғысынан.
45. Мониторинг функцияларын жүзеге асыру үшін жұмыс органы
инвестордан осы Қағидалардың 44-тармағында көзделеген қажетті ақпаратты
сұратады. Оператордың көрсетілетін қызметтерін тартқан жағдайда, жұмыс
органы оператордан, оператор инвестордан осы Қағидалардың 44-тармағында
көзделген қажетті ақпаратты сұратады.
Инвестор 10 (он) жұмыс күні ішінде операторға, ол болмаған жағдайда
жұмыс органына сұратылған ақпаратты ұсынады. Оператор (бар болса) 2 (екі)
жұмыс күн ішінде сұратылған ақпаратты жұмыс органына ұсынады.
46. Оператор, ол болмаған жағдайда жұмыс органы келіп түсетін ақпаратты
талдайды.
Инвестор ол бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын субсидиялау
жүзеге асырылған инвестициялық жобаның бизнес жоспарына сәйкес өндіргіштік
және/немесе өнімділік және/немесе өнімді өткізу және/немесе өндірістік
қуаттылықтарды жүктеу бойынша көрсеткіштерге қол жеткізбеген жағдайда
жұмыс органы 2 (екі) жұмыс күні ішінде төленген инвестициялық субсидияларды
қайтару/қайтармау туралы мәселені комиссияның қарауына шығарады. Комиссия
төленген инвестициялық субсидияларды қайтару/қайтармау туралы шешім
қабылдаған кезде жұмыс органы осы тармақтың 4, 5 және 6-бөліктерінде
көзделген іс-қимылдарды қабылдайды. Бұл ретте, төленген субсидияларды
қайтармау туралы шешімді комиссия орын алған форс-мажорлық мән-жайлар
(оларды инвестор болжай алмайтын және алдын ала алмайтын еңсерілмес күш
мән-жайлары) салдарларының объективті факторларының негізінде қабылдайды.
Инвестор сатып алынған техниканы және/немесе жабдықтарды иеліктен
шығарған және/немесе мақсатты пайдаланбаған, өндіріс объектісі пайдалануға
берілген сәттен бастап күнтізбелік бір жыл ішінде жұмыс істемеген немесе объект
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бизнес-жоспарда көзделген мерзімдерде кемінде 30% мөлшеріндегі жобалық
қуатқа шықпаған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
инвесторға қатысты тарату, оңалту немесе банкроттық, инвестордың қызметін
тоқтата тұру рәсімінің фактісі белгіленген жағдайда, оператор (бар болса) 2 (екі)
жұмыс күні ішінде жұмыс органын хабардар етеді. Жұмыс органы 2 (екі) жұмыс
күні ішінде төленген инвестициялық субсидияларды қайтару және инвестициялық
субсидиялауды тоқтату туралы мәселені комиссияның қарауына шығарады.
Жұмыс органы комиссия инвестициялық субсидияларды қайтару туралы
шешім қабылдаған сәттен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде сот
талқылауына және қаражаттың қайтарылуына бастамашылық жасайды.
Комиссия инвестициялық субсидиялауды тоқтату туралы шешім
қабылдаған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде оператор қабылданған
шешімнің себебін көрсете отырып, инвесторды жазбаша хабардар етеді.
Бұл ретте, жұмыс органы ағымдағы қаржы жылында жүргізілген төлемдерді
қайтаруды орындалмаған міндеттемелер сомасын ұлғайту және бюджеттік
шығыстар сыныптауышының тиісті кодтары бойынша кассалық шығыстарды
азайту жолымен жұмыс органының кассалық шығыстарын қалпына келтірумен
жүзеге асырады. Өткен жылдардың төлемдерін қайтарған жағдайда, қайтарылған
сома төлем жүргізілген тиісті бюджеттің кірісіне есептеледі.
47. Оператор ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың соңғы күнінен
кешіктірмей, жұмыс органына осы Қағидаларға 8-қосымшаға сәйкес нысан
бойынша инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шеккен шығыстардың
бір бөлігін өтеу бойынша субсидияны алуға арналған өтінімдерді оператордың
қарауы туралы есепті (бұдан әрі – оператордың есебі) ұсынады.
Қажет болған жағдайда әкімшінің сұранымы бойынша жұмыс органы
әкімішіге инвестициялық субсидиялауды іске асырумен байланысты барлық
қажетті құжаттардың түпнұсқаларын ұсынады.
48. Жұмыс органы ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен
кешіктірмей, әкімшіге осы Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша
инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі шеккен шығыстардың бір
бөлігін өтеу бойынша субсидияларды игеру туралы есепті ұсынады, сондай-ақ
оператордың есебін қоса береді.
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Жұмыс органының инвестициялық салымдар кезінде АӨК субъектісі
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидияларды игеру туралы
жылдық есебі әкімшіге есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей, осы
Қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады.
Жұмыс органы тоқсан сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен
кешіктірмей субсидиялау сомасын және оның шеңберінде субсидиялау жүзеге
асырылған жобаның паспортын көрсете отырып, субсидиялар алған
инвесторлардың тізбесін өзінің ресми интернет-ресурсында орналастырады.
49. Осы Қағидалар шеңберінде талап етілетін немесе жасалатын
хабарламалар, хабарлар, хаттар немесе сұрау салулар жазбаша нысанда
ұсынылады.
50. Инвестициялық субсидиялау мониторингінің шеңберінде көзделген
есептілік инвестордың құжаттардың түпнұсқаларын операторға кейіннен
беруімен, электрондық почтаның жіберу табысты аяқталғаны туралы растауы
болуы шартымен жіберілген күні – қол қойылған материалдарды электрондық
почта арқылы жіберу жолымен ұсынылады.
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Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша
субсидиялау қағидаларына
1-қосымша
Басымдылық бағыттар тобы
№

Жоба паспортының атауы

1.

Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу

2.

Селекциялық-тұқым шаруашылығы техникасы мен жабдығын сатып алу

3.

Тұқым тазарту-сұрыптау жабдықтарын сатып алу

4.

Жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құру және мал өсіруші шаруашылықтарды сумен қамтамасыз ету (құдықтар,
ұңғымалар)

5.

Еріген қар суларын жинау үшін жасанды су айдындарын (тоғандарын) құру

6.

Етті бағыттағы ауыл шаруашылығы жануарларын өсіруге арналған техника мен жабдықтарды сатып алу (етті мал шаруашылығы, жылқы шаруашылығы, қой шаруашылығы, түйе шаруашылығы)

7.

Ірі қара малды бордақылауға арналған объектілерді құру және кеңейту

8.

Бір мезгілде 20 000 бастан бастап ұсақ мал бордақылауға арналған объектілер салу және кеңейту және бір мезгілде 1 000 бастан бастап ұсақ мал ұстауға арналған сервистік-дайындау алаңдарын құру және кеңейту

9.

50 аналық бастан басталатын тауарлық сүт фермасын құру және кеңейту

10.

Қуаттылығы 400 аналық бастан басталатын сүтті бағыттағы ірі қара малды өсіруге арналған объектілерді құру және кеңейту

11.

Мал союға және етті өңдеуге арналған объектілерді құру және кеңейту

12.

Өндірістік қуаты тәулігіне 50 тоннадан басталатын сүт өңдеу объектісін құру және кеңейту

13.

Сүт өңдеу кәсіпорындары және дайындау ұйымдары базасында сыйымдылығы тәулігіне 1 тонна сүттен басталатын сүт қабылдау пункттерін құру

14.

Сүт өңдеу кәсіпорындары мен дайындау ұйымдарының сүт тасуы үшін көлік құралын сатып алу

15.

Жүн дайындау пунктіне арналған жабдық сатып алу

16.

Суару жүйелерін құру және кеңейту және тамшылатып суару

17.

Жылыжай кешенін салу және кеңейту

18.

5 гектардан бастап қарқынды алма бағын отырғызу

19.

5 гектардан бастап жеміс-жидек дақылдары мен жүзім отырғызу

20.

Қуаты жылына 20 мың тоннадан басталатын құс етін өндіруге арналған объектілерді құру және кеңейту

21.

Қуаты жылына 20 000 мың тоннадан басталатын күрке тауық етін өндіруге арналған объектілерді құру және кеңейту

22.

Қуаты 1200 бас аналық шошқадан басталатын селекциялық-гибридтік орталық құру

23.

Қуаты 50000 бастан басталатын шошқаларды өсіруге арналған объектілерді құру және кеңейту

24.

Құрамажем зауытын салу

25.

Тәулігіне 150 тонна тауық саңғырығын өндеуге арналған техника мен жабдықтар сатып алу

26.

Құс шаруашылығындағы асыл тұқымды репродуктор үшін техника мен жабдықтар сатып алу

27.

Қуаттылығы жылына 1 миллион дана шабақтан басталатын балық питомниктерінің жабдық пен техника сатып алуы

28.

Алаңы кемінде 50 гектар көлдік-тауарлы балық шаруашылығына арналған жабдық пен техника сатып алу

29.

5 000 тоннадан басталатын майлы дақылдарға арналған астық сақтау қоймаларын салу және кеңейту
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30.

1 000 тоннадан басталатын картоп сақтау қоймаларын салу, кеңейту

31.

1 000 тоннадан басталатын жеміс сақтау қоймаларын салу және кеңейту

32.

Қуаты шикізат бойынша сағатына 1 тоннадан басталатын жемістерді/көкөністерді өңдеу жөніндегі қолданыстағы кәсіпорынды кеңейту және (немесе) салу

33.

Картоп өңдеу жөніндегі кәсіпорынды салуға арналған жабдық сатып алу

34.

Май-тоңмай өнімдерін өндіру жөніндегі кәсіпорынды салу және (немесе) кеңейту

35.

Өңдеу қуаты тәулігіне 170 тонна шикізаттан басталатын дәнді дақылдарды тереңдете қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорынды
кеңейтуге арналған жабдық сатып алу

36.

Қуаты шикізат бойынша сағатына 2 тоннадан басталатын жарма өндіру жөніндегі қолданыстағы кәсіпорынды кеңейту және
(немесе) құру

37.

Қуаты шикізат бойынша сағатына 1 тоннадан басталатын макарон өнімдерін өндіру жөніндегі қолданыстағы кәсіпорынды
кеңейту және (немесе) құру

38.

Қуаты шикізат бойынша тәулігіне 1600 тоннадан басталатын қант өндіру жөніндегі кәсіпорынды кеңейту

39.

Қуаты жылына 2 мың тонна өнімнен басталатын кондитерлік өнімдерді өндіру жөніндегі кәсіпорынды кеңейту үшін жабдықты сатып алу
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Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша
субсидиялау қағидаларына
2-қосымша
Субсидиялауға жататын жобалар паспорттарының тізбесі
№1 «Ауыл шаруашылығы техникасын сатып алу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Р/с
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық
сипаттамасы

1.

Техниканың
бір бірлігіне
арналған

Техника мен жабдықтың бірлігіне арналған
субсидияларды есептеу үшін ең жоғарғы рұқсат етілетін құн,

ең төменгі
норматив, гектар/бас

теңге

тракторлар (доңғалақты/шынжыр табанды):

1.1.

қуаты 60 ат күшіне дейін

50-ге дейін

4 200 000

1.2.

қуаты 61-89 ат күші

100-ге дейін

6 800 000

1.2.

қуаты 90-130 ат күші

1.2.1

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

9 800 000

1.2.2

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

13 200 000

1.3.

қуаты 131-210 ат күші

1.3.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

-

18 200 000

1.3.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

-

41 700 000

1.4.

қуаты 211-350 ат күші

1.4.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

-

45 000 000

1.4.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

-

72 000 000

1.5.

қуаты 351 ат күшінен бастап

1.5.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

-

53 000 000

1.5.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

-

102 000 000

2.
2.1.

астық жинайтын комбайн:
қуаты 200 ат күшіне дейін

22 000 000
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қуаты 201-230 ат күші

2.2.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

42 000 000

2.2.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

56 000 000

2.3.

қуаты 231-279 ат күші

2.3.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

46 000 000

2.3.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

79 000 000

2.4.

қуаты 280-370 ат күші

2.4.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

56 000 000

2.4.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

93 000 000

2.5.

қуаты 371 ат күші

2.5.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

73 000 000

2.5.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

109 000 000

3.

азық жинайтын комбайн

3.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

43 000 000

3.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

148 000 000

4.

қызылша жинайтын комбайн:

4.1.

тіркемелі

58 800 000

4.2.

өздігінен жүретін

80 000 000

5.

күріш жинайтын комбайн:

5.1.

қуаты 200 ат күшіне дейін

5.2.

қуаты 201 ат күшінен бастап

6.

25 000 000
118 000 000
мақта жинайтын комбайн:

6.1.

тіркемелі 2-қатарлы

15 000 000

6.2.

қуаты 201 ат күшінен бастап

122 400 000

7.

сәбіз жинайтын комбайн:

7.1.

аспалы

20 000 000

7.2.

тіркемелі 1-қатарлы

14 000 000

7.3.

тіркемелі 2-қатарлы

35 000 000

7.4.

тіркемелі 3-қатарлы

67 000 000

8.
8.1.

қырыққабат жинайтын комбайн:
аспалы

12 500 000

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

8.2.

тіркемелі

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

11 000 000

9.

пияз жинайтын комбайн:

9.1.

тіркемелі

5 000 000

9.2.

жартылай тіркемелі

12 400 000

10.

картоп жинайтын комбайн

70 000 000

11.

қызанақ жинайтын комбайн

85 000 000

12.

жүгері жинауға арналған айлабұйым

7 000 000

13.

түбір жинайтын машина (қазушы)

4 700 000

14.

сабақ жинайтын машина

5 000 000

15.

жидек дақылдарын жинауға арналған өздігінен
жүретін комбайын

71 300 000

16.

сепкіштер:

16.1.

әмбебап

4 000 000

16.2.

қызылша себетін

24 000 000

16.3.

көкөніс себетін

2 600 000

16.4.

мақта себетін

2 400 000

16.5.

астық себетін

4 200 000

16.6.

пневматикалық (егу кешендері):

16.6.1

қамту ені 10 метрге дейін

16.6.1.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

25 000 000

16.6.1.2

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

59 000 000

16.6.2.

қамту ені 10-15 метрден бастап

64 000 000

16.6.3

қамту ені 15,1 метрден бастап

16.6.3.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

30 000 000

16.6.3.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

85 000 000

картоп отырғызғыш

25 000 000

17.
18.

ауыл шаруашылығы өніміне арналған кептіргіш:

18.1.

сағатына 10 тоннаға дейін

4 000 000

18.2.

сағатына 10,1-20 тоннадан бастап

12 000 000

18.3.

сағатына 20,1 тоннадан жоғары

32 000 000

19.

тұқым және астық тазалауға арналған машиналар:

19.1.

өнімділігі сағатына 10 тоннаға дейін

1 200 000

19.2.

өнімділігі сағатына 10,1-20 тонна

3 200 000

19.3.

өнімділігі сағатына 20,1-49 тоннадан бастап

6 100 000

19.4.

өнімділігі сағатына 50 тоннадан бастап

12 000 000

20.

тұқым улағыш

2 000 000

21.

астық тиегіш

1 200 000

22.

астық лақтырғыш

2 100 000

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.

тіркемелі астық жинағыш бункер

8 000 000

24.

соқалар (3 және одан жоғары корпусты)

2 000 000

25.

дискілі/ротациялы тырма:

25.1.

қамту ені 3 метрге дейін

1 100 000

25.2.

қамту ені 3,1-6 метр

3 500 000

25.3.

қамту ені 6,1-20 метрден бастап

9 000 000

серіппелі тырмалар

9 000 000

26.
27.

тісті шынжырлы тырма:

27.1.

қамту ені 12 метрге дейін

2 200 000

27.2.

қамту ені 12,1-20 метр

5 000 000

27.3.

қамту ені 20,1 метрден бастап

5 500 000

28.

сақиналы-тепкі/тісті топырақтаптағыш

5 500 000

29.

дән аршығыш

880 000

30.

қопсытқыш:

30.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

5 400 000

30.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

34 000 000

31.

топырақ өңдейтін агрегат

32.

жоспарлауға арналған жабдықтар (лазерлі жоспарлауыш)

33.

3 500 000
200

12 360 000

тіркемелі/аспалы дестелегіш:

33.1.

6 метрге дейінгі дестелегіш:

2 700 000

33.2.

6, 1-7 метрлік дестелегіш:

3 500 000

33.3.

7, 1-8 метрлік дестелегіш:

33.3.1

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

3 800 000

33.3.2

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

16 500 000

33.4.

8, 1-10 метрлік дестелегіш:

33.4.1

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

8 000 000

33.4.2

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

28 000 000

33.5.

10,1 метрден басталатын дестелегіш:

33.5.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

8 400 000

33.5.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

20 000 000

34.

топырақты терең өңдеуге арналған қопсытқыштар

1 600 000

35.

саңылау салғыш

6 400 000

36.

пішен тасығыш тіркеме

1 200 000

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

37.

ірі азықты майдалағыш

2 800 000

38.

өздігінен жүретін дестелегіш, өздігінен жүретін
шөп шапқыш

49 000 000

39.

жал түзгіш

4 000 000

40.

қопсытқыш тырнауыштар

1 600 000

41.

көлденең гидравликалық тырнауыштар

1 200 000

42.

тракторға арналған құрамалы әмбебап аспа (айыр
/шөміш, пішен маялағыш/жалдағыш, грейферлік
қармауыш)*

43.

шырынды азық тасуға арналған тіркеме

-

800 000

4 800 000

44.

трактор тіркемесі:

44.1.

жүк көтергіштігі 6 тоннаға дейін

100

1 800 000

44.2.

жүк көтергіштігі 6,1 тоннадан бастап

300

4 500 000

45.

телескоптық тиегіш

500

30 000 000

46.

фронтальді тиегіш

500

5 600 000

47.

пресс-іріктегіш:

47.1.

орамалы

47.1.1.

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

3 300 000

47.1.2.

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

11 400 000

теңді

5 400 000

шөп шапқыштар:

1 200 000

47.2.
48.

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

49.

бүріккіш:

49.1.

тіркемелі:

49.1.1

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

4 000 000

49.1.2

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

17 200 000

49.2.

өздігінен жүретін:

49.2.1

Қазақстан Республикасы, ТМД елдері, ҚХР өндірістерінің моделдері

14 000 000

49.2.2

Азия, Еуропа, Америка өндірістерінің моделдері
(оның ішінде Қазақстан Республикасы аумағында
өндірілген)

136 500 000

50.

тыңайтқыш енгізуге арналған машиналар:

50.1.

сұйық тыңайтқыштар үшін

4 000 000

50.2.

қатты тыңайтқыштар үшін

6 000 000

* 1 тракторға - 1 бірлік құрамалы әмбебап аспадан артық емес
№2 «Селекциялық-тұқым шаруашылығы техникасы мен жабдығын сатып алу» жобасының паспорты*
Инвестициялық салымдардың өтеу үлесі - 25%
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Техника мен жабдықтың бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін ең жоғарғы рұқсат етілетін
құн,

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

теңге
1

Селекциялық комбайндар: (Еуропа өндірісінің моделдері)**:

1.1

қуаты 52 ат күшінен бастап

62 080 000

1.2

қуаты 84 ат күшінен бастап

95 836 000

1.3

қуаты 185 ат күшінен бастап

123 481 000

2

Селекциялық тұқым сепкіштер: (Еуропа өндірісінің моделдері)**:

2.1

жалпылай себетін

30 070 000

2.2

отамалы

34 144 000

2.3

кассеталық

31 331 000

2.4

өздігінен жүретін

35 754 200

2.5

пунктирлі себетін

64 505 000

2.6

қолмен тұқым сепкіш

4 559 000

3

Селекциялық-тұқым шаруашылығы жабдығы (Еуропа өндірісінің моделдері)**:

3.1

3 килограммға дейінгі шағын тұқым партияларын ылғалды дәрілеуге
арналған машина

6 989 820

3.2

өнімділігі сағатына 50 килограммға дейінгі 10 килограммға басталатын тұқымдардың партияларын ылғалды дәрілеуге арналған машина

8 633 000

3.3

өнімділігі сағатына 300 килограммға дейінгі масақты бастырғыш

7 901 620

3.4

жеке масақтар мен шағын бауларға арналған масақты бастырғыш

4 454 240

3.5

өнімділігі сағатына 300 килограммға дейінгі бір собықтық бастырғыш

8 849 310

3.6

біршүлдікті тіркемедегі бензин қозғалтқышы бар байламдық бастырғыш

10 602 100

3.7

2 барабанастылық байламдық бастырғыш

9 700 000

3.8

астық сынамаларын 6 бөлікке бөлуге арналған сынама бөлгіш

4 078 850

3.9

тұқымды зертханалық есептегіш

8 520 480

3.10

зертханалық ұсақтағыш

10 798 040

* «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметін жүзеге асыратын,
аттестатталған бірегей тұқым өндірушілер мен элиталық тұқым шаруашылықтары сатып алған техника мен жабдықтар субсидияланады.
** Селекциялық техника аттестатталған бірегей тұқым өндірушілерде және элиталық тұқым шаруашылықтарында бар ұрпақтарын
сынау питомниктері мен көбейту питомниктерінің алаңын ескере отырып субсидияланады.
Селекциялық техниканың бір бірлігі ұрпақтарын сынау питомниктері мен көбейту питомниктері алаңының әр 20 гектарына есептеледі. Бір түрдегі техниканың келесі бірлігін субсидиялауға алаң белгіленген нормативтен 50 % асып кеткен жағдайда рұқсат етіледі.
№3 «Тұқым тазарту-сұрыптау жабдықтарын сатып алу» жобасының паспорты*
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
№

1

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Шеф-монтаж және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын қоса алғанда, тұқым тазалау кезінде өнімділігі
сағатына 5 тоннаға дейін болатын тұқым тазалау-сұрыптау жабдығы (Еуропа өндірісінің моделдері).

Техника мен жабдықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат
етілетін құн, теңге
182 800 000
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Сақтау күні
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Дата скачивания

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
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08.09.2018
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Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау мен сұрыптауға арналған жабдықты (жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспортермен тазалауы бар бастапқы сепаратор**, жоғарғы тор жазықтығын қырғыш
транспортермен тазалауы бар екінші сепаратор, триерлі блок, пневмоүстел), улағышты, тұқым мен қалдықтарды тасымалдауды** (норилер, шынжырлы және таспалы транспортерлер), өздігінен ағатын құбырларды**, аспирациялық құбырларды**, циклондарды**, кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы және кабельді материал) және басқаларын қамтиды.
2

Шеф-монтаж және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын қоса алғанда, тұқым тазалау кезінде өнімділігі
сағатына 5,1 тоннадан 10 тоннаға дейін болатын тұқым тазалау-сұрыптау жабдығы (Еуропа өндірісінің
моделдері).

251 000 000

Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау мен сұрыптауға арналған жабдықты (жоғарғы тор жазықтығын қырғыш транспортермен тазалауы бар бастапқы сепаратор**, жоғарғы тор жазықтығын қырғыш
транспортермен тазалауы бар екінші сепаратор, триерлі блок, пневмоүстел), улағышты, тұқым мен қалдықтарды тасымалдауды** (норилер, шынжырлы және таспалы транспортерлер), өздігінен ағатын құбырларды**, аспирациялық құбырларды**, циклондарды**, кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы және кабельді материал) және басқаларын қамтиды.
3

Шеф-монтаж және іске қосу-ретке келтіру жұмыстарын қоса алғанда, тұқым тазалау кезінде өнімділігі
сағатына 5 тоннадан 15 тоннаға дейін болатын тұқым тазалау-сұрыптау жабдығы (Еуропа өндірісінің моделдері).

254 571 080

Желі тұқымдарды қабылдауға, бастапқы тазалау мен сұрыптауға арналған жабдықты (бастапқы сепаратор, торлы стан, екінші сепаратор, триерлі блок, пневмоүстел), улағышты, торлардың жұмыс жазықтықтарын тазалауды, тасымалдауды (транспортерлер, норилер, шынжырлы және таспалы транспортерлер),
өздігінен ағатын құбырлар жиынтығын, аспирациялық құбырларды, аукыстыру клапандары, автотиеуге
арналған таратқыш**), улағышты**, қаптарға салуды** кешенді автоматтандыруды (басқару шкафы және кабельді материал) және басқаларын қамтиды.
* «Тұқым шаруашылығы туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қызметін жүзеге асыратын,
аттестатталған бірегей тұқым өндірушілер мен элиталық тұқым шаруашылықтары сатып алған техника мен жабдықтар субсидияланады.
** жабдықты қажет болған жағдайда сатып алу.
№ 4 «Жайылымдарды суландыру инфрақұрылымын құру және мал өсіруші шаруашылықтарды сумен қамтамасыз ету (құдықтар,
ұңғымалар)» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 80 %
№

Объектінің, техника мен жабдықтың
атауы және техникалық сипаттамасы

1

Суат пунктінің құрылысы (төмендегілердің бірі):

Өлшем бірлігі

Барынша рұқсат
етілетін құн, теңге/өлшем бірлігі

қума метр

1.1

шахталы құдық (құдық тереңдігіне қарамастан субсидиялауға арналған шекті тереңдік 20 метрден аспайды)

50 000

1.2

құбырлы құдық (ұңғыма) (құдық тереңдігіне қарамастан субсидиялауға арналған
шекті тереңдік 50 метрден, аридтік аймақтар үшін 100 метрден аспайды)

40 000

2

Жел сорғысы (суды механикалық көтеру)

3

Электр станциясы (бензинді немесе дизелдік генератор)

400 000

4

Су көтеретін сорғы

200 000

5

Аккумуляторлы батареясы, инверторы, контроллері бар, қуаты 2 кВт-тан басталатын күн панельдері

6

Су сақтауға арналған резервуар (сыйымдылығы кемінде 10 текше метр)

7

Персонал (шопан) үшін инфрақұрылым, төмендегілердің бірі:

7.1

Шопанға арналған тіркемелі шассилі жылжымалы вагон

7.2

Шопанға арналған киіз үй (киізден жабыны бар ағаш, пластик немесе темір
қаңқа)

8

Тұщыландырғыш қондырғы *

бірлік

2 000 000

2 500 000
500 000
бірлік (бір
өтініш берушіге)

2 000 000
300 000

бірлік

4 000 000

Редакциялау күні
Сақтау күні
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* Тұщыландырғыш қондырғы тұздылық деңгейі бір литр суда 7 граммнан жоғары екені расталса жергілікті бюджеттен қосымша
бөлінген қаржы есебінен аридтік зоналарда салынған құдықтар үшін ғана субсидияланады.
Бір құдықтың суландыру аумағы жайылымның 2000 гектарға дейін құрайды.
Келісімдегі міндетті тармақ бір жыл ішінде тиісті су дебетін қамтамасыз ету жөніндегі мердігердің кепілдігі болып табылады.
№ 5 «Еріген қар суларын жинау үшін жасанды су айдындарын (тоғандарын) құру» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25 %
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының атауы және техникалық сипаттамасы
Бір реттік толтыру кезінде пайдалы көлемі кемінде 4000 текше метр болатын еріген қар
суын жинауға арналған қолдан жасалған су қоймасын (тоған) салу

Өлшем
бірлігі

Барынша рұқсат етілетін
құн, теңге/өлшем бірлігі

Пайдалы
көлемнің

2400

1 текше
метрі
Жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес анықталады. Қолдан жасалған су қоймасының (тоғанның) су жинау көлемі
булану нормасын ескеріп, жаз мезгіліндегі ауыл шаруашылығы малдарын суарудың жарты жылдық су тұтыну нормасына тең болуы тиіс. Бір шаруашылықтың суға жалпы қажеттілігін қамтамасыз ету үшін бірнеше су айдынын субсидиялауға рұқсат етіледі.
№ 6 «Етті бағыттағы ауыл шаруашылығы жануарларын өсіруге арналған техника мен жабдықтарды сатып алу (етті мал шаруашылығы, жылқы шаруашылығы, қой шаруашылығы, түйе шаруашылығы)» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25 %
№

Техниканың, жабдықтардың және жануарлардың атауы мен
техникалық сипаттамасы

Техника мен жабдықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

Техника:
1.

қуаты 89 ат күшіне дейінгі доңғалақты трактор

6 800 000

2.

тракторға арналған құрамалы әмбебап аспа (айыр/ шөміш/ пішен маялағыш/ жалдағыш/ грейферлік қармауыш/ күрек)

1 400 000

3.

пресс-іріктегіш (төмендегілердің бірі):

3.1

орамалы пресс-іріктегіш

4 000 000

3.2

теңдік пресс-іріктегіш

3 000 000

4.

пішенге арналған шапқыш (төмендегілердің бірі):

4.1

бірбілеулі

300 000

4.2

қосбілеулі

700 000

4.3

үшбілеулі

1 000 000

4.4

жаныштағыш

1 000 000

4.5

роторлы/ротациялық

2 400 000

5

тіркемелі жалшалап дестелегіш

3 000 000

6

тіркемелі қопарғыш-тырма

2 400 000

7

тіркеме

3 000 000

8

азық таратқыш/азық ұсақтағыш (сыйымдылығы кемінде 5 текше метр)

6 000 000

Жабдықтар және басқадай активтер:
1

дән уатқыш/жаныштағыш

300 000

2

ірі азықтарға арналған уатқыш

300 000

3

малды бекітуге арналған станок

1 400 000

4

шығу тегі асыл тұқымдыға сәйкес ірі қара малдың аналық
мал басы

700 000

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
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Ескертпе: Техника мен жабдықтардың бір бірлігі мынадай шаруашылықтар үшін субсидияланады:
етті мал шаруашылығында – аналық басы 50 бастан басталатын шаруашылықтар;
қой шаруашылығында және ешкі шаруашылығында – аналық басы 300 бастан басталатын шаруашылықтар;
жылқы шаруашылығында және түйе шаруашылығында – аналық басы 100 бастан басталатын шаруашылықтар.
27 айға дейінгі жастағы ірі қара малдардың аналық мал бастарын субсидиялау экспортаушы елмен берілген, экспорттық сертификатың немесе сұрыптау тізімдемесі болған кезде мүмкін болады
Бір түрдегі техниканың келесі бірлігін субсидиялауға жануарлардың жалпы саны 250 шартты басқа артқан кезде рұқсат етіледі.
Ауыл шаруашылығы жануарларының аналық басының санын субсидиялауға өтінім берген сәттегі ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқор арқылы оператор айқындайды. Оператор куәландырған ауыл шаруашылығы жануарларын
бірдейлендіру жөніндегі дерекқордан үзінді-көшірмені оператор инвестордың өтініміне қоса береді.
№ 7 «Ірі қара малды бордақылауға арналған объектілерді құру және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
№

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба
қуатының
өлшем
бірлігі

1

Малды ұстауға арналған қашалары, ені кемінде 3 метр бетон алаңдары бар науалары (1 басқа

Малды
бордақылауға
арналған
орын

50 сантиметр азық үстелі есебінен), сумен жабдықтаудың автосуаттары бар автоматтандырылған жүйесі, ірі қара малмен жұмыс жасауға арналған жабдықталған ветеринариялық
пункті (бекіткішпен), азық цехы бар алаң, кем дегенде 5000 тонна құнарлы азық сақтауға арналған сыйымдылықтардың немесе үй-жайлардың болуы, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті техника және жабдықтардың болуы.
Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:

Қуаттылықтың бір
бірлігіне арналған
субсидияларды
есептеу үшін барынша рұқсат
етілетін құн, теңге

- жаңа құрылыста

200 000

- кеңейту кезінде

100 000

2

Жартылай тіркеме – мал тасығыш мың басқа біреу

3

Мал тасығышқа арналған тартқыш, мың басқа біреу

дана

32 000 000
25 000 000

Ескертпе: 2018 жыл ішінде қуаты 3 000 мал орнынан басталатын және кейінгі жылдары 5 000 мал орнынан басталатын бордақылау
алаңдарын салу жөніндегі жобалар субсидиялауға жатады. Жұмыс істеп тұрған объектілерді кеңейту жөніндегі жобалар ең төменгі
3 000 мал орнынан басталатын қуатты қосымша кем дегенде 2 000 мал орнына дейін кеңейткен жағдайда субсидиялауға жатады.
№ 8 «Бір мезгілде 20 000 бастан бастап ұсақ мал бордақылауға арналған объектілер салу және кеңейту және бір мезгілде 1 000 бастан бастап ұсақ мал ұстауға арналған сервистік-дайындау алаңдарын құру және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба
қуатының
өлшем
бірлігі

Ұсақ малды ұстауға арналған қашалары, науалары, қатты алаңдары (1 басқа кемінде 10 сантиметр
есебінен азық үстелі) сумен жабдықтаудың автосуаттары бар автоматтандырылған жүйесі, ұсақ малмен жұмыс жасауға арналған жабдықталған ветеринариялық пункті (өткелек, бекіткіш), малды түсіруге және жүктеуге арналған сатысы, азық цехы не дәнді уатқыш/жаныштағышы, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті техникасы мен жабдықтар бар кем дегенде 1000 тонна құнарлы азық сақтауға арналған сыйымдылығы немесе үй-жайы бар алаң.

1 бас
ұсақ
малды
күтіпбағуға
ар-

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған
субсидияларды есептеу
үшін барынша рұқсат
етілетін құн,
теңге

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

налған
орын

Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- жаңа құрылыс кезінде

20 000

- кеңейту кезінде

10 000

№ 9 «50 аналық бастан басталатын тауарлық сүт фермасын құру және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25 %
№

Техника мен жабдықтардың атауы және техникалық сипаттамасы

Техника мен жабдықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

Техника:
1.

қуаты 89 ат күшіне дейінгі доңғалақты трактор

6 800 000

2.

тракторға арналған құрамалы әмбебап аспа (айыр/ шөміш/ пішен маялағыш/ жалдағыш/ грейферлік қармауыш/ күрек)

1 400 000

3.

пресс-іріктегіш (төмендегілердің бірі):

3.1

орамалы пресс-іріктегіш

4 000 000

3.2

теңдік пресс-іріктегіш

3 000 000

4.

пішенге арналған шапқыш (төмендегілердің бірі):

4.1

бірбілеулі

300 000

4.2

қосбілеулі

700 000

4.3

үшбілеулі

1 000 000

4.4

жаныштағыш

2 000 000

4.5

роторлы/ротациялық

2 400 000

5.

тіркемелі жалшалап дестелегіш

3 000 000

6.

тіркемелі қопарғыш-тырма

2 400 000

7.

тіркеме

3 000 000

8.

азық таратқыш/азық ұсақтағыш (сыйымдылығы кемінде 5 текше метр)

6 000 000

Жабдық:
1.

сүт құбыры бар сауын қондырғысы

10 000 000

2.

роботтандырылған сауын қондырғысы

50 000 000

3.

жылжымалы сауын аппараты

4.

сүт салқындатқыш танк

3 000 000

5.

көң тазалау жүйесі

7 000 000

6.

дән уатқыш/жаныштағыш

7.

ірі азықтарға арналған уатқыш

300 000

8.

малды бекітуге арналған станок

1 400 000

90 000

300 000

Ескертпе: Бір түрдегі техниканың келесі бірлігін субсидиялауға жануарлардың жалпы саны 250 шартты басқа артқан кезде рұқсат
етіледі. Ауыл шаруашылығы жануарларының аналық басының санын субсидиялауға өтінім берген сәттегі ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқор арқылы оператор айқындайды. Оператор куәландырған ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру жөніндегі дерекқордан үзінді-көшірмені оператор инвестордың өтініміне қоса береді.
№10 «Қуаттылығы 400 аналық бастан басталатын сүтті бағыттағы ірі қара малды өсіруге арналған объектілерді құру және кеңейту»
жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба
қуаты-

Қуаттылықтың

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

ның
өлшем
бірлігі

бір бірлігіне арналған
субсидияларды
есептеу
үшін барынша
рұқсат
етілетін
құн, теңге

Сиыр қорасы, бұзау қорасы, сауын залы, азық цехы, профилакторийі бар төлдеу залы, объектіге қызмет
көрсетуге арналған қажетті техника және жабдықтары мен серуендету алаңдары, көңді сақтау қоймасы бар
тауарлық сүт фермасы.
Сиыр қорасының ғимараты мынандай жабдықтармен жарақталу керек: сиырларға арналған бокстар,
бекітілетін азықтық үстелдер, ішкі өткелдерге арналған қоршаулар, сиырлар қасынуға арналған айлабұйымдар, желдету, сумен жабдықтау жабдығы, сұйық көңді бөлу жүйесі, емдеу-санитарлық пункт; автоматтандырылған сауу қондырғысымен (карусель, паралель, елочка, тандем, роботталған сауын құрылғысы), сүт
құбырымен, сүт салқындатқыш танкерімен, сиырлардың физикалық жай-күйін бақылау жүйесімен жабдықталған сауын залы: бұзауды ұстауға арналған торлармен жарақталған бұзау қора, сүрлем траншеялары.

Бағымдағы
сиырға арналған
орын

Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- жаңа құрылыста

1 900 000

- кеңейту кезінде

950 000

№ 11 «Мал союға және етті өңдеуге арналған объектілерді құру және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
№

1

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Мал союға арналған автоматтандырылған технологиялық желісі, етті жетілдіруге арналған
салқындатқыш камералары, етті сүйегінен сылу және бөлу цехы, субөнімдерді және теріні өңдеу
цехы, етті тез мұздату, дайын өнімді буып-түю цехы, дайын өнімді сақтауға арналған тоңазытқыш камерасы, қалдықтарды өңдеу цехы, тазалау құрылысжайлары, тіршілікке қажетті жабдықтар мен инфрақұрылымы, ветсансараптама зертханасы бар өндірістік қуаты сағатына 8 шартты
мал басынан басталатын ет өңдеу комбинаты
Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:

2

Жоба
қуатының
өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың
бір бірлігіне
арналған субсидияларды
есептеу үшін
барынша рұқсат етілетін
құн, теңге

бір
ауысымға
шартты
бас

- құрылыс кезінде

8 000 000

- кеңейту кезінде

4 000 000

Шикізатты сақтауға арналған тоңазытқыш камерасы, етті сүйегінен сылу және бөлу цехы, вакуумді және (немесе) газды орамада шұжық өнімдерін және ет өнімдерін және (немесе) консервілер
және (немесе) жартылай фабрикаттар өндіру желісі, дайын өнімді сақтауға арналған тоңазытқыщ
камералары бар ауысымына 5 тоннадан бастап шұжық өнімдерін және (немесе) жартылай фабрикаттар және (немесе) консервілер өндіретін ет өңдеу комбинаты (цехы)
Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:

1
тонна
дайын
өнім

- құрылысы

100 000 000

-кеңейту

50 000 000

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

бірлік

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

3

Ершікті тартқыш *

4

Жартылай тіркеме-рефрижератор 20 тоннадан бастап*

25 000 000

5

Жартылай тіркеме-рефрижератор 20 тоннадан бастап ілгіш жолдарымен*

6

Рефрижератор (ет және ет өнімдерін тасымалдауға арналған тоңазытқыш жабдығы бар автомашина)**:

6.1

жүк көтергіштігі 1,5 тоннадан 5 тоннаға дейін

9 239 000

6.2

жүк көтергіштігі 5 тонна және одан жоғары

19 713 000

6.3

секцияға бөлінген, малды тиеу/түсіру сатысы бар жартылай тіркемелі мал тасығыш ***

32 000 000

6.4.

Мал тасуға арналған тартқыш ***

25 000 000

20 000 000
30 000 000

* - 1 ет комбинатына 2 бірліктен артық емес;
** - 1 ет комбинатына автомашина негізінде 2 рефрижератордан артық емес;
*** - 1 ет комбинатына бір мал тасығыштан/тартқыштан артық емес.
№ 12 «Өндірістік қуаты тәулігіне 50 тоннадан басталатын сүт өңдеу объектісін құру және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі– 25%
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық
сипаттамасы

1

Сүтті өңдеу, сүт өнімдерін буып-түю және сақтау
үшін технологиялық жабдықталған сүт өңдеу зауыты

Жоба қуатының өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

тәулігіне 1
тонна

Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық
құжаттамаға сәйкес айқындалады
- құрылыс

25 730 000

- кеңейту

12 865 000

№ 13 «Сүт өңдеу кәсіпорындары және дайындау ұйымдары базасында сыйымдылығы тәулігіне 1 тонна сүттен басталатын сүт қабылдау пункттерін құру» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі– 25%
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Субсидияларды есептеуге ең жоғары рұқсат
етілетін құн, теңге

1.

Іші көмкерілген, жылытылатын инженерия жүйесі, монтаждалатын жабдығы бар блок контейнер:
сүт салқытдатқыш, тот баспайтын болаттан жасалған қол жуғышы бар үстел, сүт сорғы, электрлі
су жылытқыш, сүт есептеуіштер, сүт талдағыш, сүзгілер.

5 000 000

2.

Сүт салқындатқыш

2 235 000

№ 14 «Сүт өңдеу кәсіпорындары және дайындау ұйымдарының сүт тасуы үшін көлік құралын сатып алу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Субсидияларды есептеуге
ең жоғары рұқсат етілетін
құн, теңге

1.

Сүт тасуға арналған көлік құралы (сүт тасуға арналған цистернасы бар автомашина) және
(немесе) сұйықтық температурасының өзгеруіне жол бермеу үшін жылу оқшаулағышы бар
жартылай тіркеме сүт тасығыш:

1.1

сыйымдылығы 1 тоннадан басталатын автомашина базасындағы сүт тасығыш

8 000 000

1.2

сыйымдылығы 4 тоннадан басталатын автомашина базасындағы сүт тасығыш

13 000 000

1.3

сыйымдылығы 7 тоннадан басталатын автомашина базасындағы сүт тасығыш

25 000 000

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

1.4

сыйымдылығы 12 тоннадан басталатын автомашина базасындағы сүт тасығыш

32 000 000

1.5.

сыйымдылығы 12 тоннадан басталатын жартылай тіркеме базасындағы сүт тасығыш

32 000 000

№15 «Жүн дайындау пунктіне арналған жабдық сатып алу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

1.

Қырқу пункті:

1.1.

Қойларды электрлі-механикалық қырқуға арналған құрал (40 бірлік)

1.2.

Пресс

1.3.

Жүн қалдықтарына арналған қопсытқыш-тазартқыш жабдық

Субсидияларды есептеуге ең жоғары рұқсат етілетін
құн, теңге

2 400 000
500 000
1 500 000

(1 жиынтықтан артық емес)
2.

Жылжымалы қырқу пункті (электрлі машинкалардың

7 800 000

10 жиынтығы, шанақ, қойларға арналған тоғыту қондырғысы, сұрыптау торы, пресс)
№16 «Суару жүйелерін құру және кеңейту және тамшылатып суару» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу
үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

Суды жинау және суару жүйесіне дейін беру инфрақұрылымы

гектар

350 000

Жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады
Фронтальді әрекет ететін жаңбырлатқыш машина

350 000

Айналмалы әрекет ететін жаңбырлатқыш машина

350 000

Барабандық типті жаңбырлатқыш машина

350 000

Тамшылатып суару жүйесі

350 000
№ 17 «Жылыжай кешенін салу және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба
қуатының
өлшем
бірлігі

Жылыжай кешенінде мыналар болуы тиіс: жылу энергиясының автономды көздері (қажет болған жағдайда), термоаккумулятор, жылыту және климаттық бақылау жүйесі, ауаны автоматты ылғалдандыру,
жарық беру, көмір қышқыл газын өндіру, перделеу жүйесі, жасанды субстратта топырақсыз өсіру технологиясы, дақылдарды аз көлемде өсірудің автоматты жүйесі (тамшылатып суару, қоректік ерітінділерді
дайындау тораптары, су дайындау). Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:

1
гектар

1. Үлдірден/поликорбанаттан жасалған жабын:
1.1. Құрылыс.

Қуаттылықтың
бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат
етілетін құн,
теңге

266 500 000
(құрылысқа)

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

1.2. Кеңейту

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

133 250 000
(кеңейтуге)

2. Шыныдан жасалған жабын:
2.1. Құрылыс.

433 800 000
(құрылысқа)

2.2. Кеңейту

216 900 000
(кеңейтуге)
№ 18 «5 гектардан бастап қарқынды алма бағын отырғызу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Қарқынды алма бағын отырғызу мынадай технология бойынша жүзеге асырылады:
- аласа бойлы және жартылай аласа бойлы телітушілердің көшеттерін, оның ішінде книпбаум көшеттерін пайдалана отырып, отырғызатын материал аурулар мен зиянкестерден таза болуы тиіс;

Жоба
қуатының
өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша
рұқсат етілетін құн, теңге

1 гектар

13 113 927

бірлік

7 250 000

- 1 гектарға көшеттер саны 2000 данадан 5714 данаға дейін****;
- тіреуіш бағаналы мырышталған сымды пайдалана отырып, тартатын (негізгі) бағаналардан, аралық бағаналардан (биіктігі топырақтың бетінен кемінде 2,0 м) тұратын тіреуіш
бағаналарды (тіреуішті), тіреуіш бағанаға көшетті бекіту элементтерін, керме құрылғыларды, зәкір немесе тірек конструкцияларды қолдана отырып;
- тамшылатып суару жүйесін қолдана отырып;
- құрамында уытты элементтері жоқ материалдан жасалған қорғаныш торды (бұршаққа
қарсы, күн сәулесінен қорғайтын) пайдалана отырып*
Техника және жабдық**
трактор (қуаты 100 ат күшіне дейін) ***
мамандандырылған бақ бүріккіші (бак сыйымдылығы 500 литрден кем емес)

1 282 000

трактор тіркемесі (жүк көтергіштігі 3 тоннадан кем емес)

908 000

аспалы бақ культиваторы

800 000

бақ шөп шапқышы

1 317 000

тыңайытқыш енгізуге арналған машина

2 137 000

жеміс жинауға арналған машина

32 090 000

* қорғаныш торды (бұршаққа қарсы, күн сәулесінен қорғайтын)
субсидиялау бақ отырғызудың төрт жылында нақты орнатылуы бойынша жүзеге
асырылады;
** ауыл шаруашылығы техникасын және жабдығын сатып алу (қажет
болған жағдайда);
*** техниканың бірінші бірлігін субсидиялау кезінде қарқынды алма бағы,
жеміс-жидек дақылдары мен жүзім өсірілетін жердің ең төменгі нормативі 5

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
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Дата скачивания
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гектардан бастап 20 гектарға дейін құрайды. Бір түрдегі техниканың екінші
бірлігін субсидиялау 20 гектар ең төменгі нормативтен 50 пайызға және одан да
көп артқан кезде жүзеге асырылады. Белгіленген нормативке сәйкес келетін
қарқынды алма бағына, жеміс-жидек дақылдары мен жүзімге арналған жерлер
алаңдарының болуы жер учаскесіне меншік құқығына арналған актімен және
(немесе) уақытша (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау)
құқығына арналған актімен расталады;
**** 2018 жылы көшеттер 2017-2018 жылдарда пайдалануға берілген
инвестициялық жобалардың шеңберінде мынадай субсидиялау нормативімен
субсидиялауға жатады:
- Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған Селекциялық
жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген жеміс-жидек дақылдарының
көшеттері үшін 315 теңге;
- Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған Селекциялық
жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілмеген жеміс-жидек дақылдарының
көшеттері үшін 135 теңге;
Егер бұрын инвестор салған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің алаңы
кемінде
5 гектарды құраса, екпелерді кеңіткен кезде 5 гектардан кем алма бағын
отырғызуды субсидиялауға жол беріледі.
№19 «5 гектардан бастап жеміс-жидек дақылдары мен жүзім отырғызу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жеміс-жидек дақылдарын және жүзімді отырғызу былайша жүзеге асырылады:
- орта бойлы және ұзын бойлы телітушілердегі көшеттерді пайдалана отырып, отырғызу материалы аурулар мен зиянкестерден таза болуы тиіс, керме (негізгі) бағаналарды, аралық бағаналарды (биіктігі топырақ
деңгейінен кемінде 2,0 м) қамтитын тіреуіш бағананы (тіректі) қолдана отырып, тіреуіш бағаналы мырышталған сымды, көшетті тіреуіш бағанаға бекіту элементтерін, керме құрылғылары, зәкір немесе тірек конструкциясын (жеміс-жидектерді қоспағанда) пайдалана отырып, тамшылатып суару жүйесін қолдана отырып (Апорт сортты алма ағашын қоспағанда) 1 гектарға мынадай көшеттер санымен****:

Жоба
қуатының
өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды
есептеу
үшін барынша рұқсат
етілетін құн,
теңге

1
гектар

4 407 000

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
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шекілдеуікті жеміс дақылдары – 500 данадан 2000 данаға дейін;
сүйекті жеміс дақылдары – 500 данадан
2000 данаға дейін;
жаңғақ жемісті дақылдар – 100 данадан
500 данаға дейін;
жүзім – 1667 данадан 2667 данаға дейін;
жидек дақылдары – 1 гектарға 40 000 данаға дейін.
- отандық көшеттерді пайдалана отырып:

- 1 535 000
(шекілдеуікті жеміс
дақылдары);
- 1 767 000
(сүйекті жеміс дақылдары);
- 1 847 000
(жүзім);
- 4 500 000
(жидек
дақылдары).

- импорттық көшеттерді пайдалана отырып

- 4 887 000
(шекілдеуікті жеміс
дақылдары);
- 4 803 000
(сүйекті жеміс дақылдары);
- 1 841 000
(жаңғақ жемісті дақылдар);
- 3 945 000
(жүзім);
- 4 622 000
(жидек
дақылдары);

құрамында уытты элементтері жоқ материалдан жасалған қорғаныш торды (бұршаққа қарсы, күн сәулесінен қорғайтын) пайдалана отырып (жаңғақ жемісті және жидекті дақылдарды қоспағанда) *

1
гектар

2 157 000

бірлік

7 250 000

Техника және жабдық**
трактор (қуаты 100 ат күші) ***
мамандандырылған бақ бүріккіші (бак сыйымдылығы 500 литрден кем емес)

1 282 000

трактор тіркемесі (жүк көтергіштігі 3 тоннадан кем емес)

908 000

аспалы бақ культиваторы

800 000

бақ шөп шапқышы

1 317 000

тыңайытқыш енгізуге арналған машина

2 137 000

жеміс жинауға арналған машина

32 090 000

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде
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* қорғаныш торды (бұршаққа қарсы, күн сәулесінен қорғайтын)
субсидиялау бақ отырғызудың төртінші жылында нақты орнатылуы бойынша
жүзеге асырылады;
** ауыл шаруашылығы техникасын және құрылғысын сатып алу (қажет
болған жағдайда);
*** техниканың бірінші бірлігін субсидиялау кезінде қарқынды алма бағы,
жеміс-жидек дақылдары мен жүзім өсірілетін жердің ең төменгі нормативі 5
гектардан бастап 20 гектарға дейін құрайды. Бір түрдегі техниканың екінші
бірлігін субсидиялау 20 гектар ең төменгі нормативтен 50 пайызға және одан да
көп артқан кезде жүзеге асырылады. Белгіленген нормативке сәйкес келетін
қарқынды алма бағына, жеміс-жидек дақылдары мен жүзімге арналған жерлер
алаңдарының болуы жер учаскесіне меншік құқығына арналған актімен және
(немесе) уақытша (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау)
құқығына арналған актімен расталады;
**** 2018 жылы көшеттер 2017-2018 жылдарда пайдалануға берілген
инвестициялық жобалардың шеңберінде мынадай субсидиялау нормативімен
субсидиялауға жатады:
- Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған Селекциялық
жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген жеміс-жидек дақылдарының
көшеттері үшін 315 теңге;
- Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған Селекциялық
жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілмеген жеміс-жидек дақылдарының
көшеттері үшін 135 теңге;
- Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған Селекциялық
жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілген жүзімнің көшеттері үшін 105
теңге;
- Қазақстан Республикасында пайдалануға ұсынылған Селекциялық
жетістіктердің мемлекеттік тізіліміне енгізілмеген жүзімнің көшеттері үшін 45
теңге.
Егер бұрын инвестор салған жеміс-жидек дақылдары мен жүзімнің алаңы
кемінде 5 гектарды құраса, екпелерді кеңіткен кезде 5 гектардан кем алма бағын
отырғызуды субсидиялауға жол беріледі.
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№ 20 «Қуаты жылына 20 мың тоннадан басталатын құс етін өндіруге арналған объектілерді құру және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25 %
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба
қуатының
өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір
бірлігіне арналған
субсидияларды
есептеу үшін барынша рұқсат
етілетін құн, теңге

Техникалық жабдығы, ғимараттары және құрылысжайлары бар құс фабрикасы: құстарды ұстауға арналған еденді/торлы жабдықтары, автоматты азықтандыру, суару, микроклимат, сумен жабдықтау,
желдету мен жылыту, жарықтандыру желісі, сою цехы, ветеринариялық блогы, инкубатор, азық
цехы, тоңазытқыш жабдығы, қалдықтарды өңдеу жүйесі, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті технологиялық жабдығы мен ғимараттары бар.

Жылына

520 000

Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- құрылыс кезінде

260 000

1
тонна
құс
еті

- кеңейту кезінде

Ескертпе: кезең-кезеңмен іске асыру кезінде бастапқы қуаттылығы жылына 5 000 тоннадан басталатын құс етін өндіруге арналған
объектілерді салу және кеңейтуге арналған жобаларды субсидиялауға рұқсат етіледі
№ 21 «Қуаты жылына 20 000 мың тоннадан басталатын күрке тауық етін өндіруге арналған объектілерді құру және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба
қуатының
өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір
бірлігіне арналған
субсидияларды
есептеу үшін барынша рұқсат етілетін
құн, теңге

Техникалық жабдығы, ғимараттары және құрылысжайлары бар құс фабрикасы: құстарды ұстауға
арналған еденді/торлы жабдықтары, автоматты азықтандыру, сумен жабдықтау, желдету мен жылыту, жарықтандыру желісі, сою цехы, ветеринариялық блогы, инкубатор, азық цехы, терең өңдеу
цехы, тоңазытқыш жабдығы, қалдықтарды өңдеу жүйесі, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті технологиялық жабдығы мен ғимараттары бар.

Жылына
күрке
тауық
еті
тоннасы

705 000

Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- құрылыс кезінде
- кеңейту кезінде

350 500

Ескертпе: кезең-кезеңмен іске асыру кезінде бастапқы қуаттылығы жылына 10 мың тоннадан басталатын құс етін өндіруге арналған
объектілерді салу және кеңейтуге арналған жобаларды субсидиялауға рұқсат етіледі
№22 «Қуаты 1200 бас аналық шошқадан басталатын селекциялық-гибридтік орталық құру» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба
қуатының

Қуаттылықтың бір
бірлігіне арналған
субсидияларды есеп-

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Шошқа басын ұстауға арналған жабдықталған ғимараттары, ветеринариялық-санитариялық
блогы, сою цехы, таразысы, тоңазытқыш жабдығы, автоматты азықтандыру, сумен жабдықтау,
көң шығару, желдету және жылыту жүйелері, генетикалық зертханасы, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті техника және жабдығы бар селекциялық-гибридтік орталық.
Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады.

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

өлшем
бірлігі

теу үшін барынша
рұқсат етілетін құн,
теңге

мегежінге
арналған
орын

2 500 000

№23 «Қуаты жылына 50000 бастан басталатын шошқаларды өсіруге арналған объектілерді құру және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба
қуатының
өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін
барынша рұқсат
етілетін құн, теңге

Шошқа басын ұстауға арналған жабдықталған ғимараттары, ветеринариялық пункті, автоматты азықтандыру, сумен жабдықтау, көң шығару, желдету және жылыту жүйелері, сою цехы
және қалдықтарды өңдеу жүйесі, таразысы, тоңазытқыш жабдықтары, объектіге қызмет көрсетуге арналған қажетті техника және жабдығы бар шошқа өсіру кешені.

мегежінге
арналған
орын

1 700 000

Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:

850 000

- жаңа құрылыс кезінде
- кеңейту кезінде
№ 24 «Құрамажем зауытын салу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба
қуатының
өлшем
бірлігі

1.

сағатына 1
тонна

Құрамажем зауытының (цехының) ғимаратын, астық сақтау сыйымдылықтарын (сүрлемдік
корпустар), өндірістік блокты, авто және теміржол көлігіне тиелімдері бар шикізат және дайын
өнімдерге арналған қоймаларды, құрамажем зауытына, қоймаларға және сүрлемдерге арналған
технологиялық жабдықты, қоймалар мен сүрлемдерді, қажетті техника мен көлікті қамтитын
қуаты сағатына 5 тоннадан басталатын құрамажем зауыты (цехы),

Қуаттылықтың
бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу
үшін барынша
рұқсат етілетін
құн, теңге

Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- жаңа құрылыс кезінде

270 000 000

- кеңейту кезінде
2

2.1

Сору жапқышын, балғалы пневмо ұсақтағышты, дәнтүйгішті, роторлы компрессорды, салмақтық араластырғышты, аспирацияны, сорғыш штуцерді, түсіргіш иірмекті, бұрылмалы иірмекті, құрамалы шлюзді, тиеу құйғышын, тиегіш иірмекті, ауа көмегімен түсіру желісін, азықтық майға арналған мөлшерлегіш сыйымдылықты қамтитын қуаты сағатына 15 тоннадан бастайтын мобилді құрама жем зауыты.
Құрамажем зауытын қозғалтуға арналған тартқыш

135 000 000
бірлік

100 000 000

23 000 000

№ 25 «Тәулігіне 150 тонна тауық саңғырығын өндеуге арналған техника мен жабдықтар сатып алу» жобасының паспорты

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
Техника мен жабдықтың атауы және
техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының
өлшем бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу
үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

Саңғырықты қордалау:
қопсытқыш

бірлік

108 200 000

фронтальді тиегіш

5 600 000

Саңғырықты кептіру:
Тыңайтқыштарды кептіруге арналған
жабдық

Тәулігіне

466 700

1 тонна саңғырықты өндеу
Биогазды қондырғы:

Биогазды қондырғы

Тәулігіне

11 600 000

1 тонна саңғырықты өндеу
Барлық өндеу әдістеріне арналған техника мен жабдықтар:
Шашқыш
Тыңайтқыштарды бөліп салу және
буып-түю жабдығы

бірлік

25 000 000

Тәулігіне

666 670

1 тонна

№ 26 «Құс шаруашылығындағы асыл тұқымды репродуктор үшін техника мен жабдықты сатып алу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі - 25%
Р
/с

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының өлшем бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған
субсидияларды есептеу үшін барынша
рұқсат етілетін құн, теңге

Құрылыс-монтаждау жұмыстары:
1.1

Аталық табынның құс қорасы

1.2

Құс басын толықтырушы балапанның құс қорасы

1.3

Зооветеринариялық блок

1.4

Сою цехының ғимараты

1.5

Инкубаторий

2

Жабдық:

2.1

Құс басын толықтырушы балапанды өсіруге арналған едендік жабдықтар (суару, азықтандыру, жылыту, желдету, жарықтандыру, сумен жабдықтау жүйесі)

1 шаршы
метр

200 000

Бір құс

25 000

орнына

2.2

Құс басын толықтырушы балапанды өсіруге арналған торлы жабдықтар (суару, азықтандыру, жылыту, желдету, жарықтандыру, сумен
жабдықтау жүйесі)

Бір құс
орнына

42 500

2.3

Ата-енелік үйірді күтіп-бағуға арналған едендік жабдықтар (жұмыртқа жинау жүйесі, суару, азықтандыру, жылыту жүйесі, желдету, жарықтандыру, сумен жабдықтау жүйесі)

Бір құс
орнына

42 500

2.4

Ата-енелік үйірді күтіп-бағуға арналған торлы жабдықтар (жұмыртқа жинау жүйесі, суару, азықтандыру, жылыту жүйесі, желдету, жарықтандыру, сумен жабдықтау жүйесі)

Бір құс
орнына

35 000

3

Кәдеге жарату жабдығы - Крематорий

бірлік

12 500 000

4

Инкубаторға арналған жабдық

жұмыртка орны

8 800

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

5

Сою цехына арналған жабдық

6

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

бірлік

53 000 000

бірлік

35 000 000

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Техника:

6.1

Азық тасығыш

6.2

Балапан тасығыш

40 000 000

6.3

Жұмыртқа тасығыш рефрижератор

15 000 000

6.4

Ашалы электрлі жүктегіш/дизелді ашалы тиегіш

12 500 000

6.5

Шағын тиегіш

8 000 000

6.6

Фронтальді тиегіш

5 600 000

6.7

Жылжымалы дезинфекциялық қондырғы

12 000 000

7

Дизелді электр станциясы/дизелді генераторлы қондырғы

бірлік

22 000 000

№ 27 «Қуаттылығы жылына 1 миллион дана шабақтан басталатын балық питомниктерінің жабдық пен техника сатып алуы» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды
есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

бірлік

3 223 000

1.

Қамыс шабатын машина

2.

Азық таратқыш

3.

Алюминий-магний қорытпасынан жасалған қайық

4.

Аэратор

2 093 000

5.

Химиялық элементтерден суды тазарту жүйесі

21 306 000

6.

Тоғандарға су беруге арналған сорғы

7.

Тірі балық контейнері

3 228 000

8.

Тірі балықты тасымалдауға арналған мамандандырылған автомашина

10 100 000

9.

Жалпы сыйымдылығы 40 текше метрден басталатын пластикалық бассейн

1 859 000

10.

Инкубациялық аппараттар

4 200 000

1 946 000
552 000

435 000

(әрбір миллион дана уылдырыққа
1 жиынтық)
11.

Инкубациялық цехқа су беруге арналған сорғы
станциясы бар су жылытуға арналған жабдық

5 618 000

Ескерту: Әрбір миллион дана уылдырыққа 1 бірлік жабдық есебінен субсидияланатын инкубациялық аппаратты қоспағанда, жабдық пен техника әр миллион дана шабаққа бір бірлік есебімен субсидияланады.
Бір түрдегі жабдықтар мен техникалардың екінші және одан кейінгі бірліктерін субсидиялауға балық питомнигінің қуаты 50 пайызға артқанда жол беріледі.
№28 «Алаңы кемінде 50 гектар көлдік-тауарлы балық шаруашылығына арналған жабдық пен техника сатып алу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының
өлшем бірлігі
бірлік

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

1.

Қамыс шабатын машина

3 223 000

2.

Азық таратқыш

1 946 000

3.

10 тоннаға арналған тоңазытқыш жабдық

3 782 000

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

4.

Алюминий-магний қорытпасынан жасалған қайық

552 000

4.1.

Қайық қозғалтқышы

380 000

5.

Тірі балықты тасымалдауға арналған мамандандырылған автомашина **

10 100 000

5.1.

Тірі балық контейнері **

3 228 000

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Ескертпе: Техника мен жабдық әр 50 гектарға бір бірлік есебімен субсидияланады.
Бір түрдегі жабдықтар мен техникалардың екінші және одан кейінгі бірліктерін субсидиялауға көлді-тауарлық балық шаруашылығының алаңы 50 пайызға артқан кезде жол беріледі.
** не тірі балық контейнерін, не тірі балық тасуға арналған автомашинаны субсидиялануға жол беріледі.
№29 «5 000 тоннадан басталатын майлы дақылдарға арналған астық сақтау қоймаларын салу және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба
қуатының өлшем
бірлігі

Астықпен келесі операцияларды қамтамасыз ететін жабдығы бар астық сақтау қоймасы: қабылдау, тазарту, тазалау, өндеу, кептіру, сақтау, ішкі орнын ауыстыру және тиеп-жөнелту. Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес
айқындалады:

1 тонна

Қуаттылықтың бір бірлігіне
арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат
етілетін құн, теңге

- құрылыс

40 274

- кеңейту

20 137
№ 30 «1 000 тоннадан басталатын картоп-көкөніс сақтау қоймаларын салу, кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың
атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының өлшем
бірлігі

Картоп-көкөніс сақтау қоймасында мыналар болуы тиіс: тоңазыту жабдығы (қажет болған жағдайда), желдету жабдығы, қойма
техникасы.

1 тонна

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін
құн, теңге

Инвестициялық жобаның құны жобалық сметалық құжаттамаға
сәйкес айқындалады:
- құрылыс

85 225

- кеңейту

42 613
№31 «1 000 тоннадан басталатын жеміс сақтау қоймаларын салу және кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы
және техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының өлшем бірлігі

Реттелетін газды ортасы жоқ жеміс қоймасында мыналар болуы тиіс:
желдету жабдығы, тоңазыту жабдығы, қойма техникасы, іріктеубуып-түю жабдығы.

1 тонна

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат
етілетін құн, теңге

Инвестициялық жобаның құны жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- құрылыс

73 422

- кеңейту

36 711

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Реттелетін газды ортасы бар жеміс қоймасында мыналар болуы тиіс:
реттелетін газды орта, тоңазыту жабдығы, қойма техникасы, іріктеубуып-түю жабдығы.

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

1 тонна

Инвестициялық жобаның құны жобалық сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- құрылыс

257 270

- кеңейту

128 635

Рефрижератор (жеміс-көкөніс өнімін тасуға арналған тоңазытқыш
жабдығы бар автомашина)*

1 бірлік

жүккөтергіштігі 1,5 тоннадан бастап

9 239 000

5 тоннаға дейін
жүккөтергіштігі 5 тоннадан бастап

19 713 000

10 тоннаға дейні
жүккөтергіштігі 10 тоннадан бастап

27 283 000

* 1000 тонна сақтауға 6 рефрижератордан артық емес субсидияланады
№ 32 «Қуаты шикізат бойынша сағатына 1 тоннадан басталатын жемістерді/көкөністерді өңдеу жөніндегі қолданыстағы кәсіпорынды кеңейту және (немесе) салу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы
және техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының өлшем бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат
етілетін құн, теңге

сағатына 1
тонна

188 333 300

Шырын және (немесе) жеміс-көкөніс өнімдерінің бір және (немесе)
бірнеше түрін өндіруге қажетті жабдығы бар жаңа піскен жемістер
мен көкөністерді өңдеу кәсіпорны.
Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- құрылыс
- кеңейту

53 333 300

Ескертпе: Егер жоба жобалық-сметалық құжаттама әзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана
көздесе, сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар
(кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу пайызы шегінде сатып алынған жабдықты субсидиялауға рұқсат етіледі.
№ 33 « Картоп өңдеу жөніндегі кәсіпорынды салуға арналған жабдық сатып алу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының
өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу
үшін барынша рұқсат етілетін құн,
теңге

бір кәсіпорынға

10 588 666 600

Картопты өңдеу жөніндегі кәсіпорын картопты қайта өңдеу өнімдерінің (картоп чипсілер, фри картобы, жартылай фабрикат) бір және (немесе) бірнеше
түрін өндіруге қажетті жабдықтары бар өндірістік кешенді қамтиды.
Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- құрылыс жылына 140 мың тонна шикізаттан бастап

№ 34 «Май-тоңмай өнімдерін өндіру жөніндегі кәсіпорынды салу және (немесе) кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Жоба қуатының өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды
есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

тәулігіне 1
тонна

8 313 471

Майлы дақылдарды өңдеуге және (немесе) май-тоңмай
өнімдерін өндіруге қажетті жабдығы бар кәсіпорын.
Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
құрылыс тәулігіне 1000 тонна шикізаттан бастап
кеңейту тәулігіне 100 тонна шикізаттан бастап:

3 902 360

-өсімдік майын өндіру үшін майлы дақылдарды өңдеу
бойынша;
-өсімдік майын қоспағанда, тағамдық май-тоңмай өнімдерін өндіру бойынша

18 764 052

Ескертпе: Егер жоба жобалық-сметалық құжаттама әзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана
көздесе, сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар
(кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу пайызы шегінде сатып алынған жабдықты субсидиялауға рұқсат етіледі.
№35 «Өңдеу қуаты тәулігіне 170 тонна шикізаттан басталатын дәнді дақылдарды тереңдете қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорынды
кеңейтуге арналған жабдық сатып алу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№
1

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Субсидияларды есептеуге арналған барынша рұқсат
етілетін құн, теңге

Дәнді дақылдарды тереңдете қайта өңдеу өнімдерін өндіру
жөніндегі жабдық

1.1

Бидай маңызын ажырату жөніндегі жабдық

196 600 000

1.2

Крахмал тазарту жөніндегі жабдық

626 600 000

1.3

Крахмалды қалпына келтіру жөніндегі жабдық

130 000 000

1.4

Бидай маңызын кептіру жөніндегі жабдық

526 600 000

1.5

Крахмалды кептіру жөніндегі жабдық

713 300 000

1.6

Азық кептіру жөніндегі жабдық

330 000 000

1.7

Процестер мен басқару жүйесін автоматтандыру

330 000 000

1.8

Астықты өңдеудің сарқынды суларын тазарту жүйесі

990 000 000

1.9

Шикі крахмал цехының өнімділігін арттыруға арналған жабдық

746 600 000

Фруктоза шәрбатын өндіруге арналған кешен

460 000 000

2

№36 «Қуаты шикізат бойынша сағатына 2 тоннадан басталатын жарма өндіру жөніндегі қолданыстағы кәсіпорынды кеңейту және
(немесе) құру» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

сағатына 1
тонна

838 241 450

Бір және (немесе) бірнеше өнім түрін өндіруге қажетті
жабдығы бар, жарма өндіруге арналған астық өндеу кәсіпорны.
Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- құрылыс

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

- кеңейту

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

102 818 435

Ескертпе: Егер жоба жобалық-сметалық құжаттама әзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана
көздесе, сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар
(кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу пайызы шегінде сатып алынған жабдықты субсидиялауға рұқсат етіледі.
№37 «Қуаты шикізат бойынша сағатына 1 тоннадан басталатын макарон өнімдерін өндіру жөніндегі қолданыстағы кәсіпорынды
кеңейту және (немесе) құру» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының өлшем
бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн,
теңге

сағатына 1
тонна

600 000 000

Бір және (немесе) бірнеше өнім түрін өндіруге қажетті жабдығы бар, макарон өнімдерін өндіруге арналған ұн өңдеу
кәсіпорны.
Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- құрылыс
- кеңейту

512 244 000

Ескертпе: Егер жоба жобалық-сметалық құжаттама әзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана
көздесе, сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар
(кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу пайызы шегінде сатып алынған жабдықты субсидиялауға рұқсат етіледі.
№38 «Қуаты шикізат бойынша тәулігіне 1600 тоннадан басталатын қант өндіру жөніндегі кәсіпорынды кеңейту» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
Құрылыс-монтаждау жұмыстарының, техника мен
жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Жоба қуатының өлшем бірлігі

Қуаттылықтың бір бірлігіне арналған субсидияларды
есептеу үшін барынша рұқсат етілетін құн, теңге

Шикізатты қабылдауға және өңдеуге қажетті жабдығы бар қант өндіру кәсіпорны.

1 тонна тәулігіне

849 909

Инвестициялық жобаның құны жобалық-сметалық құжаттамаға сәйкес айқындалады:
- кеңейту
Ескертпе: Егер жоба жобалық-сметалық құжаттама әзірлемей жабдықтың жекелеген түрлерін сатып алуды және монтаждауды ғана
көздесе, сатып алу-сату шарттары (лизинг), жабдықтарды жеткізу және (немесе) монтаждау шарттары, сондай-ақ ілеспе құжаттар
(кедендік жүк декларациясы, шот-фактуралар, төлемді растайтын құжаттар) бойынша жабдықтардың құнынан белгіленген өтеу пайызы шегінде сатып алынған жабдықты субсидиялауға рұқсат етіледі.
№39 «Қуаты жылына 2 мың тонна өнімнен басталатын кондитерлік өнідерді өндіру жөніндегі кәсіпорынды кеңейту үшін жабдықты
сатып алу» жобасының паспорты
Инвестициялық салымдарды өтеу үлесі – 25%
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Субсидияларды есептеуге арналған барынша рұқсат етілетін құн,
теңге

1

Ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді өндіруге арналған желі

710 000 000

2

Қантты кондитерлік өнімдерді өндіруге арналған желі

720 000 000

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша
субсидиялау қағидаларына
3-қосымша
Субсидиялау 2018 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылатын жобалар
паспорттарының тізбесі.
Жобаның паспорты: «Қуаты 300 аналық мал басынан кем емес етті бағыттағы асыл тұқымды ірі қара мал өсіру жөніндегі репродуктор шаруашылықтар құру және кеңейту»
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Өтеу нормативі 30%, бірақ мынадан
көп емес (теңге)

1.

Азық таратқыш

1.1

кемінде 5 текше метр сыйымдылық (әрбіріне 250 мал орны)

3 000 000

1.2

кемінде 8 текше метр сыйымдылық (әрбіріне 500 мал орны)

4 000 000

1.3

кемінде 18 текше метр сыйымдылық (әрбіріне 1000 мал орны)

6 000 000

Жабдық
2.

Автотаразы

3 000 000

2.1.

ІҚМ-ның өткелегі бар гидравликалық бекіткіші

10 000 000

2.2

ІҚМ-ны сұрыптауға арналған жүйе және ІҚМ тиеуге/түсіруге арналған трап

5 000 000

2.3.

Ені кемінде 3 метр азықтандыруға арналған бетон алаңшалары бар бетон астаулар (бір қума метр үшін)

2.4.

Су сақтауға арналған темірбетон резервуар не су айдау мұнарасы (кемінде тәуліктік су тұтыну)

2.5.

Жылытылатын автосуат (бір бірлік үшін)

2.6.

Қуаты 50 киловаттан басталатын дизельді генератор

2 500 000

2.7.

Малды бекітуге арналған станок

1 500 000

2.8

Жайылымдарды қоршау (әрбір 1 километрге)

2.9.

Дәнді уатқыш/жаныштағыш/экструдер, құрамажем цехы (қуаты сағатына кемінде 1 тонна)

15 000
10 000 000
200 000

300 000
4 000 000

3.

Металл конструкциялардан және/немесе сэндвич-панельдерден жасалған модульді конструкция:

Бір шаршы метрге 6 000

3.1

ветеринариялық пункт

3.2

бұзаулау блогі

3.3

астық қоймасы

3.4

дезинфекциялық тосқауыл

4.

Металл конструкциялардан жасалған, жел мен жаңбырдан қорғайтын қалқалар

Бір қума метрге 3 000

5.

Металл конструкциялардан жасалған қашалар қоршауы

Бір қума метрге 3 000

6.

Пішенді/сүрлемді нығыздауға арналған күрек

2 000 000

7.

Орамаларды ұсатқыш және шашқыш (үрлегіш)

3 000 000

8.

Комаров жылжымалы дезинфекциялық қондырғысы

2 400 000

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

№

Техниканың атауы мен техникалық сипаттамасы

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Өтеу нормативі 25%, бірақ мынадан
көп емес (теңге)

Техника*
9.

Тракторлар (доңғалақты/шынжыр табанды):

9.1

қуаты 61-89 ат күші

1 500 000

9.2

қуаты 90-130 ат күші

2 000 000

9.3

қуаты 131-210 ат күші

3 500 000

10.

Фронтальді тиегіш

2 000 000

11.

Мал тасығыш жүк автомобилі/мал тасығыш жартылай тіркеме

4 000 000

*субсидиялауға өтінім берген жылы сатып алынған жаңа техника ғана субсидияланады
Жобаның паспорты: «Құс шаруашылығында асыл тұқымдық репродуктор құру»
№

1

Техника мен жабдықтардың атауы және техникалық сипаттамасы

Металл конструкциялар мен сэндвич-панельдерден жасалған модульді конструкциялар

1.1.

Құс басын толықтырушы балапандардың құс қорасы

1.2.

Зооветеринариялық блок

1.3.

Ата-енелік үйірді ұстау ғимараты

1.4.

Инкубаторий

2

Өтеу нормативі 20%,
бірақ мынадан көп емес
(теңге)

Бір шаршы метрге 4 000

Жабдық

2.1

Құс басын толықтырушы балапандарды өсіруге арналған едендік жабдық (суару және азықтандыру жүйесі, жылыту және желдету жүйесі, сумен жабдықтау және кәріз)

Бір құс орнына 5 000 теңге

2.2.

Құс басын толықтырушы балапандарды өсіруге арналған торлы жабдық (суару және азықтандыру жүйесі, жылыту және желдету жүйесі, сумен жабдықтау және кәріз)

Бір құс орнына 8 500 теңге

2.3

Ата-енелік үйірді күтіп-бағуға арналған едендік жабдық (жұмыртқа жинау жүйесі, суару және
азықтандыру жүйесі, жылыту және желдету жүйесі, сумен жабдықтау және кәріз)

Бір құс орнына 8 500 тенге

2.4

Ата-енелік үйірді күтіп-бағуға арналған торлы жабдық (жұмыртқа жинау жүйесі, суару және
азықтандыру жүйесі, жылыту және желдету жүйесі, сумен жабдықтау және кәріз)

Бір құс орнына 7 000 тенге

2.5

Кәдеге жарату жабдығы – крематор/инсинератор

2.6.

Бір жұмыртқа орнына арналған инкубатор жабдығы

3

Техника

3.1

Азық тасығыш

7 000 000

3.2

Балапан тасығыш

8 000 000

3.3

Жұмыртқа тасығыш рефрижератор

3 000 000

3.4

Айырлы электрлі тиегіш /айырлы дизелді тиегіш /шағын тиегіш

2 250 000

3.5

Комаров жылжымалы дезинфекциялау қондырғысы

2 400 000

3.6

Дизельді электр станциясы

4 400 000

3.7

Дезинфекциялауға арналған қондырғы

1 900 000

№

Техниканың атауы мен техникалық сипаттамасы

4

Тракторлар (доңғалақты/шынжыр табанды), қуаты 61-89 ат күші

1 500 000

Фронтальді тиегіш

2 000 000

5

Жобаның паспорты: «Жұмыртқа бағытындағы құс фабрикасын кеңейту»

1 500 000
40 теңге/жұмыртқа орны

Өтеу нормативі 25%,
бірақ мынадан көп емес
(теңге)

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

№

Жабдықтардың атауы және техникалық сипаттамасы

Өтеу нормативі
20%, бірақ мынадан көп емес
(теңге)

1.

Технологиялық жабдығы бар құс фабрикасы:

1.1

Жұмыртқалағыш тауықтарды күтіп-бағу мен өсіруге арналған, сумен жабдықталған, желдеткіші, автоматтандырылған азықтандыру жүйесі, жұмыртқа жинау және жұмыртқа санау жүйесі, саңғырық жою және саңғырық кептіру жүйесі бар торлы жабдық (1 бірлікке арналған)

54 000 000

1.2

Тауарлы балапандарды күтіп-бағу мен өсіруге арналған, сумен жабдықталған, желдеткіші, автоматтандырылған азықтандыру жүйесі және саңғырық жою жүйесі бар торлы жабдық (1 бірлікке арналған)

32 450 000

1.3

Азық дайындауға арналған желі

17 400 000

1.4

Саңғырықты өңдеуге (кептіруге) арналған жабдық, жабдықтың бір бірлігі үшін

7 850 000

1.5

Саңғырықты өңдеуге (түйіршіктеуге) арналған жабдық, жабдықтың бір бірлігі үшін

4 200 000

2

Сою цехына арналған жабдық

5 700 000

3

Жұмыртқа сұрыптау мен буып-түюге арналған автоматты машина

20 400 000

4

Тоңазытқыш жабдығы

6 400 000

5

Техника

5.1

Пневматикалық түсіргші бар азық тасығыш

7 000 000

5.2

Балапан тасығыш

8 000 000

5.3

Бройлер тасығыш

3 500 000

5.4

Жұмыртқа тасығыш рефрижератор, 1 бірлік

3 000 000

5.5

Айырлы электрлі тиегіш /айырлы дизелді тиегіш

2 250 000

5.6

Шағын тиегіш

1 600 000

5.7

Комаров жылжымалы дезинфекциялау қондырғысы

2 400 000

5.8

Дезинфекциялауға арналған қондырғы

1 900 000

5.9

Дизельді электр станциясы/дизельді генераторлы қондырғы

4 400 000

№

Техниканың атауы мен техникалық сипаттамасы

Өтеу нормативі
25%, бірақ мынадан көп емес
(теңге)

6

Тракторлар (доңғалақты/шынжыр табанды), қуаты 61-89 ат күші

1 500 000

7

Фронтальді тиегіш

2 000 000

Жобаның паспорты: «Қуаты 1200 бас негізгі мегежіннен басталатын шошқа өсіруге арналған техника мен жабдық сатып алу»
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Өтеу нормативі 20%, бірақ мынадан көп емес (теңге)

Жабдық*
1.

Шошқалар мен торайларды ұстауға арналған жабдық

135 000 000

2.

Таразы жабдығы

25 000 000

3.

Ветеринариялық-санитариялық блок жабдығы

35 000 000

4.

Сою цехының жабдығы

80 000 000

Техника**
5.

Трактор (қуаты 61-89 ат күші)

1 500 000

6.

Трактор (қуаты 90-130 ат күші)

3 500 000

7.

Азық тасығыш

7 000 000

8.

Фронтальді тиегіш

2 000 000

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

*- әрбір 1200 бас негізгі мегежінге есептегенде бір бірлік жабдық субсидияланады.
**- әрбір 600 бас негізгі мегежінге есептегенде бір бірлік жабдық субсидияланады.
Жобаның паспорты: «Қуаты тәулігіне 50 мың тонна майлы тұқымнан басталатын майлы дақылдарды қайта өңдеу жөніндегі кәсіпорындарды құру мен кеңейтуге арналған жабдық және машиналар сатып алу»*
№

Техника мен жабдықтың атауы және техникалық сипаттамасы

Өтеу нормативі 30%, бірақ мынадан көп
емес (теңге)

1

Астық кептіру жабдығы (қуаты кемінде сағатына 15 тонна)

9 400 000

2

Уатқыш (қуаты кемінде сағатына 200 тонна)

2 000 000

3

Қауыз аршығыш (қуаты кемінде сағатына 5 тонна)

7 900 000

4

Тұтқалы таба (қуаты кемінде сағатына 6 тонна)

3 000 000

5

Шнекті май пресі (қуаты кемінде тәулігіне 60 тонна)

3 500 000

6

Сығылған майды сүзу қондырғысы (қуаты кемінде сағатына 1 тонна)

3 400 000

7

Майды тазалауға арналған жабдық

79 000 000

8

Полиэтилентерефталат материалдан жасалған ыдысты (бөтелкені) үрлеуге арналған жабдық

6 800 000

9

Құюға арналған машина (қуаты кемінде сағатына 10 тонна)

2 000 000

10

Винтті компрессор

3 000 000

11

Үздіксіз қоректендіру көзі

10 800 000

*- кәсіпорынның қуатына қарай жабдық пен машиналар бірлігінің саны субсидияланады

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша
субсидиялау қағидаларына
4-қосымша
Ауыл шаруашылығы жануарларының басын ірі қара малдың шартты
басына ауыстыру коэффициенті
Жануарлар түрлері

Ауыстыру коэффициенттері

Ірі қара мал

1

Шошқалар

0,3

Қойлар және ешкілер

0,1

Жылқылар

1

Түйелер

1

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша
субсидиялау қағидаларына
5-қосымша
Нысан
20__ жылғы «___» __________ № ___ инвестордың объектісін қарап-тексеру
және өндірістік қуаттылықтардың жүктелгендігіне көз жеткізу актісі
_____________________________________________________________
Облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) атауы

Инвестордың атауы: ________________________________________
Жоба паспортының атауы: ___________________________________
Объектінің орналасқан жері: _________________________________
Мынадай құрамдағы:
1._________________________________
2._________________________________
инвестициялық субсидиялау мәселелері жөніндегі комиссияның 20__
жылғы _______№ ____ шешімі негізінде құрылған мамандар тобы объектіні
қарап-тексеру барысында мыналар анықталды:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Қарап-тексерудің тұжырымдары:
________________________________________
____________________________________________________________________
Қарап-тексеруді жүзеге асырған адамдардың қолтаңбалары:

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

1.____________________________________ _____________
(Аты, әкесінің аты (бар болса), тегі)
(қолы)
2.________________________________
Инвестордың (инвестор өкілінің) қолтаңбасы: ____________________

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша
субсидиялау қағидаларына
6-қосымша
Нысан
Инвестициялық субсидиялауға арналған өтінім
Кімге:______________________________________________________________
(жергілікті атқарушы органның атауы))
Кімнен: ____________________________________________________________
(инвестордың атауы)

Қатысушы туралы мәліметтер
1.

Инвестордың атауы

2.

Бірінші басшының аты, әкесінің аты (бар болса), тегі

3.

Инвесторды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік (нөмірі, берілген күні және орны), заңды тұлға үшін БСН/жеке тұлға үшін ЖСН

4.

Заңды мекенжайы

5.

Нақты мекенжайы

6.

Банктік деректемелері

7.

Байланыс телефондары

Инвестициялық жобаның қысқаша сипаттамасы және ол іске асырылатын
/іске асырылған қаражат көзі, инвестиция сомасы және субсидия сомасы,
инвестор арнайы шотқа аванстық төлем тетігін қолдануды қалай ма
___________________________________________________________________
Мен/біз ұсынып отырған ақпараттың дұрыстығын растаймын/растаймыз.
Дұрыс емес мәліметтер ұсынғаным/ұсынғанымыз үшін Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік туралы хабардармын
/хабардармыз.
Маған/бізге қатысты жою, оңалту немесе банкроттық рәсімдерінің
басталмағандығын, сондай-ақ менің/біздің қызметім(-із) Қазақстан Республикасы
заңнамасына сәйкес уақытша тоқтатылмағандығын растаймын/растаймыз.

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Тексеру кезінде ұсынылған мәліметтердің сәйкес келмеуі анықталған
жағдайда, он жұмыс күні ішінде заңсыз түрде алынған ақшаны қайтаруды
жүргізуге міндеттенемін/міндеттенеміз.
Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын
мәліметтерді пайдалануға келісім беремін/береміз.
Инвестордың аты, әкесінің аты (бар болса), тегі және қолы
____________________________________________________
Мөр (бар болса) орны
Оператордың өтінімді қабылдаған күні 20__ жылғы «____»_____________
Өтінімді қабылдаған адамның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі және телефон нөмірі

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша
субсидиялау қағидаларына
7-қосымша
Нысан
Жобаның инвестициялық субсидиялауға сәйкестігі/сәйкессіздігі туралы
оператордың №___ қорытындысы
_________________

20__жылғы «___» __________

(жасалған орны)

Инвестициялық жоба және оның Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу
бойынша субсидиялау қағидаларына ( бұдан әрі – Субсидиялау қағидалары)
сәйкестігі туралы деректер:
№

Инвестордың
атауы

Жоба
паспортының
атауы

Инвестор өтінімін тіркеу нөмірі және күні

Инвестордың деректері бойынша инвестиция сомасы

Болжамды субсидия сомасы

Қажетті құжаттардың бар-жоғы
туралы белгі

Субсидиялау қағидаларына сәйкестігі туралы белгі

Оператордың тұжырымы:
№

№

Инвестордың атауы

Жоба паспортының атауы

Инвестордың атауы

Расталған инвестиция сомасы

Жоба паспортының атауы

Ұсынылатын субсидия сомасы

Қарсы емес

Субсидиялау/субсидияламау туралы қорытынды

Қарсы

Айрықша пікір

Ескертпе

Жауапты тұлғаның аты, әкесінің аты (бар болса), тегі және қолтаңбасы
_______________________________ ____________

Ескертпе

Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық
актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов
Республики Казахстан в электронном виде

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша
субсидиялау қағидаларына
8-қосымша
Нысан
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидия алуға арналған өтінімдерді
оператордың қарауы туралы есеп
Есепті кезең 20___ жылғы _________
Индексі: № 1-МС нысаны
Кезеңділігі: ай сайын
Ұсынатын тұлғалар тобы: оператор атауы
Қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы
министрлігі (бұдан әрі – әкімші)
Ұсыну мерзімі: оператор ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың соңғы
күнінен кешіктірмей, әкімшіге инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік
кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидия алуға
арналған өтінімдерді оператордың қарауы туралы есепті ұсынады.
№

1

Инвестициялық
паспорттың атауы

2
Облыс бойынша
жиыны
Республика бойынша жиыны

Түскен өтінімдер

Комиссияның қарауына жіберілген өтінімдер

Оператор жұмысындағы өтінімдер саны

саны

инвестициялар сомасы (мың теңге)

саны

инвестициялар
сомасы (мың теңге)

өтеу
%-ы

субсидиялар
сомасы (мың
теңге)

саны

инвестициялар сомасы
(мың теңге)

3

4

5

6

7

8

9

10
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Редакциялау күні
Сақтау күні
Дата редакции
Дата скачивания

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Басшы ___________________________________ (аты, әкесінің аты (бар
болса), тегі, қолы) ______________________________
Мөр (бар болса) орны
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08.09.2018
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20__ жылғы _________ үшін инвестициялық
салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен
субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу
бойынша субсидия алуға арналған өтінімдерді
оператордың қарауы туралы есеп нысанына
қосымша
«20__ жылғы _________ үшін инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу
бойынша субсидия алуға арналған өтінімдерді оператордың қарауы туралы
есеп» нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме
1. «20__ жылғы _________ үшін инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу
бойынша субсидия алуға арналған өтінімдерді оператордың қарауы туралы есеп»
нысаны Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау қағидаларының
(бұдан әрі Қағидалар) 47-тармағына сәйкес әзірленді.
2. «20__ жылғы _________ үшін инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу
бойынша субсидия алуға арналған өтінімдерді оператордың қарауы туралы есеп»
нысанын оператор әкімшіге ай сайын есепті айдан кейінгі айдың соңғы күнінен
кешіктірмей ұсынады.
3. Нысан былайша толтырылады:
«№» деген 1-бағанда реттік саны көрсетіледі;
«Инвестициялық паспорттың атауы» деген 2-бағанда Қағидаларға 2қосымшаға сәйкес инвестициялық паспорттың атауы көрсетіледі;
«Түскен өтінімдер» деген 3, 4-бағандарда операторға келіп түскен
өтінімдердің саны мен мың теңгемен есептелетін жалпы инвестициялар сомасы
көрсетіледі;
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«Комиссияның қарауына жіберілген өтінімдер» деген 5, 6, 7 және 8бағандарда комиссияның қарауына жіберілген өтінімдер саны, оның ішінде мың
теңгемен есептелетін инвестициялар сомасы, өтеу үлесі пайызбен және мың
теңгемен есептелетін субсидия сомасы көрсетіледі;
«Оператор жұмысындағы өтінімдер саны» деген 9, 10-бағандарда оператор
жұмысындағы өтінімдер саны, оның ішінде мың теңгемен есептелетін
инвестициялар сомасы көрсетіледі.
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Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша
субсидиялау қағидаларына
9-қосымша
Нысан
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан
Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен
шығыстардың бір бөлігін өтеуге арналған субсидиялардың игерілуі туралы
есеп
Есептік кезең: 20___ жылғы ___________
(ай/жыл)

Индекс: № 1-ИС нысаны
Кезеңділігі: ай сайын, жыл сайын
Ұсынатын тұлғалар шеңбері: облыстар, республикалық маңызы бар
қалалардың ауыл шаруашылығы басқармалары және Астана қаласының
инвестициялар және кәсіпкерлікті дамыту басқармасы
Қайда ұсынады: Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі
Ұсыну мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-інен кешіктірмей
20__ жылғы «___»_________________
Мемлекеттік органның атауы ______________________________________
Субсидиялар атауы ______________________________________________
Есеп кезеңі _____________________________________________________
Жоғарыда тұрған бюджеттен алынған қаражат сомасы ________________
_______________________________________________________________
(бюджеттік бағдарламаның атауы)
_______________________________________________________________
(бюджеттік бағдарламаның (кіші бағдарламаның) коды)
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Р
/с№

бағыт
бойынша
№

Инвестордың
атауы

Инвестордың
ЖСН
/БСН

Жоба параметрлері
Жоба
паспортының
атау
ы

1

2

3

4

Өндірістік көрсеткіштер (өндірістік
қуат)
ағымдағы

барлығы

оның
ішінде
субсидиялауға жататыны

10

11

12

жобалық қуатқа шыққан кезде

заттай
мәнде,
тонна

құндық
мәнде,
мың
теңге

заттай
мәнде,
тонна

құндық
мәнде,
мың
теңге

6

7

8

9

5

Тұрақты
жұмыс
орындарының
саны

Жобаның жалпы
құны, мың теңге

23.07.2018
08.09.2018
23.07.2018
08.09.2018

Өтеу
үлесі, %

Төленген
субсидиялар
сомасы,
мың
теңге

13

14

кестенің жалғасы
Пайдалануға берілген күні, күні/айы/жылы

Комиссия шешімінің күні және нөмірі, күні/айы/жылы

15

16

Әкім ___________________________________________ ________________
(аты, әкесінің аты (бар боса), тегі)
(қолы)
Төмен тұрған бюджеттің
бюджеттік бағдарламасы
әкімшісінің бірінші басшысы ___________________________________________ _____________
(аты, әкесінің аты (бар боса), тегі)
(қолы)

Мөр (бар болса) орны
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЖСН - Жеке сәйкестендіру нөмірі
БСН – Бизнес-сәйкестендіру нөмірі.
«Инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі
шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге арналған субсидиялардың игерілуі
туралы есеп» айлық нысанын толтыру жөніндегі түсіндірме
1. Осы түсіндірме «Мемлекеттік статистика туралы» 2010 жылғы 19
наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 1-бабының
2) тармақшасына сәйкес әзірленді және инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеуге
арналған субсидиялардың игерілуі туралы есептің айлық нысанының
толтырылуын нақтылайды.
2. есептің 1-бағанында реттік нөмірі көрсетіледі;
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3. 2, 5-бағандарда деректер Инвестициялық салымдар кезінде
агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу
бойынша субсидиялау қағидаларына 1, 2-қосымшаларға сәйкес толтырылады;
4. 3-бағанда инвестордың атауы көрсетіледі;
5. 4-бағанда инвестордың ЖСН/БСН көрсетіледі;
6. 6, 7, 8, 9-бағандарда инвестордың статистикалық есептілігі және заттай
және құндық мәнде өндірілген өнімдерді түрлері бойынша өткізуді растайтын
бастапқы құжаттар негізіндегі кәсіпорынның өндірістік қуаты көрсетіледі;
7. 10-бағанда тұрақты жұмыс орындарының саны көрсетіледі;
8. 11, 12-бағандарда жобаның барлық жалпы құны, оның ішінде
субсидиялауға жататыны көрсетіледі;
9. 13-бағанда инвестициялық жобаның паспортына сәйкес өтеу үлесі
көрсетіледі;
10. 14-бағанда төленген субсидиялар сомасы көрсетіледі;
11. 15-бағанда инвестициялық жобаны пайдалануға енгізу күні көрсетіледі;
12. 16-бағанда комиссия шешімінің күні және нөмірі көрсетіледі.
Ескертпе: аббревиатуралардың толық жазылуы:
ЖСН - Жеке сәйкестендіру нөмірі
БСН – Бизнес-сәйкестендіру нөмірі.

