
 Инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық 

преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске асыруға 

инвестициялық келісімшарт жасасу 

 
Мемлекеттік орган Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігінің 

Инвестиция комитеті 

 

Қызметті  алушылар заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 1) коммерциялық емес акционерлік қоғам "Мемлекеттік 

корпорация "Азаматтар үшін үкімет" (бұдан әрі – 

Мемлекеттік корпорация); 

2) веб-портал "электрондық үкімет" www.egov.kz (бұдан әрі– 

портал). 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

1) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасы берілген 

сәттен бастап, инвестициялық субсидия беруді қоспағанда – 

35 (отыз бес) жұмыс күні; 

инвестициялық субсидия "Инвестициялық субсидия беру 

қағидаларын бекіту туралы" (бұдан әрі - Инвестициялық 

субсидия беру қағидалары) Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 1120 

қаулысымен белгіленген тәртіпте және мерзімде беріледі; 

2) порталда: 

құжаттар топтамасы берілген сәттен бастап - 27 (жиырма 

жеті) жұмыс күні; 

Инвестициялық субсидия беру қағидаларымен бекітілген 

мерзімде ұсынылады. 

Көрсетілетін қызметті алушы Мемлекеттік корпорацияға 

мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін қағаз жеткізгіште алу 

үшін жүгінген жағдайда, Мемлекеттік қызмет көрсету 

нәтижесі басып шығарылады. 

 

Қызмет құны тегін  

 

Құжаттар тізбесі 

 

 

Мемлекеттік корпорацияға: 

1) Инвестициялық преференцияларды беруге арналған 

өтінімді қабылдау, тіркеу және қарау Қағидалардың 1-

қосымшасына сәйкес нысан бойынша мемлекеттік және орыс 

тілдерінде инвестициялық преференциялар беруге өтінім; 

2) көрсетілетін қызметті алушы немесе көрсетілетін қызметті 

алушы өкілінің жеке басын куәландыратын құжатты (жеке 

басын сәйкестендіру үшін); 

3) заңды тұлға басшысының қолымен расталған көрсетілетін 

қызметті алушы жарғысының көшірмесі; 

4) осы Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес инвестициялық 

жобаның бизнес-жоспарын жасау бойынша талаптарға 

сәйкес жасалған инвестициялық жобаның бизнес-жоспары; 

5) инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім 

мемлекеттік заттай грантты беруді көздеген жағдайда, 

көрсетілетін қызметті алушы сұратқан мемлекеттік заттай 

гранттың мөлшерін (құнын) растайтын құжаттар (заттай 

грантты бағалау); 



6) инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім 

мемлекеттік заттай грантты беруді көздеген жағдайда, 

салыстырып тексеру үшін құжаттың түпнұсқасын ұсына 

отырып, мемлекеттік заттай грантты жергілікті атқарушы 

органмен алдын ала келісу; 

7) инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім 

салықтар бойынша преференциялар және (немесе) 

инвестициялық субсидиялар беруді көздеген жағдайда, 

көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 

заңнамасында айқындалған тәртіппен құрылыс жобаларына 

заңды тұлға басшысының қолымен расталған ведомстводан 

тыс кешенді сараптаманың қорытындысы; 

8) инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім 

шетелдік жұмыс күшін тарту құқығын ұсынуды көздеген 

жағдайда, көрсетілетін қызметті алушы тартылатын шетелдік 

жұмыскер паспортының немесе жеке басын куәландыратын 

құжатының (қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен 

қоса), жұмыс беруші мен тартылатын шетелдік жұмыскер 

арасында жасалған еңбек шартының (қазақ немесе орыс 

тіліндегі аудармасымен қоса), оның біліктілігін және 

(немесе) білімін растайтын құжаттардың (қазақ немесе орыс 

тіліндегі аудармасымен қоса) көшірмелері. 

порталға: 

1) осы Қағидалардың 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 

мемлекеттік және орыс тілдерінде қызметті алушының ЭЦҚ 

куәландырылған инвестициялық преференциялар беруге 

өтінімнің электронды көшірмесі; 

2) заңды тұлға басшысының ЭЦҚ куәландырылған қызметті 

алушының жарғысының электронды көшірмесі; 

3) қызметті алушының ЭЦҚ куәландырылған осы 

Қағидалардың 2-қосымшасына сәйкес инвестициялық 

жобаның бизнес-жоспарын жасау бойынша талаптарға 

сәйкес жасалған инвестициялық жобаның бизнес-

жоспарының электронды көшірмесі; 

4) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

электорндық анықтама; 

5) инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім 

мемлекеттік заттай грантты беруді көздеген жағдайда, 

көрсетілетін қызметті алушы сұратқан мемлекеттік заттай 

гранттың мөлшерін (құнын) растайтын құжаттардың (заттай 

грантты бағалау) электронды көшірмелері; 

6) инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім 

мемлекеттік заттай грантты беруді көздеген жағдайда, 

мемлекеттік заттай грантты жергілікті атқарушы органмен 

алдын ала келісудің электронды көшірмесі; 

7) көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының 

заңнамасында айқындалған тәртіппен құрылыс жобаларына 

заңды тұлға басшысының қолымен расталған ведомстводан 

тыс кешенді сараптама қорытындысының электронды 

көшірмесі (егер инвестициялық преференцияларды беруге 

арналған өтінім салықтар бойынша преференциялар және 

(немесе) инвестициялық субсидиялар беруді көздеген 

жағдайда); 



8) инвестициялық преференцияларды беруге арналған өтінім 

шетелдік жұмыс күшін тарту құқығын ұсынуды көздеген 

жағдайда, тартылатын шетелдік жұмыскер паспортының 

немесе жеке басын куәландыратын құжатының (қазақ немесе 

орыс тіліндегі аудармасымен қоса), жұмыс беруші мен 

тартылатын шетелдік жұмыскер арасында жасалған еңбек 

шартының (қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен қоса), 

оның біліктілігін және (немесе) білімін растайтын 

құжаттардың (қазақ немесе орыс тіліндегі аудармасымен 

қоса) электронды көшірмелері. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

 

 

 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

Инвестицияларды жүзеге асыруды және инвестициялық 

преференциялар беруді көздейтін инвестициялық жобаны іске 

асыруға арналған инвестициялық келісімшарт жасасу не бас 

тарту туралы дәлелді жауап. 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011216 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011216

