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№ исх: 541   от: 28.04.2012
Приложение 1

к постановлению
Правительства

Республики Казахстан
от «    » 2012 года

№

Утверждены
постановлением
Правительства

Республики Казахстан
от 10 июня 2010 года

№ 556

Правила гарантирования по кредитам
банков второго уровня субъектам частного предпринимательства

в рамках первого направления «Поддержка новых
бизнес - инициатив» Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

1. Общие положения

1. Настоящие Правила гарантирования по кредитам банков второго
уровня субъектам частного предпринимательства в рамках первого
направления «Поддержка новых бизнес - инициатив» Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020» (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом
Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном
предпринимательстве» и определяют механизм и условия предоставления
гарантий в качестве частичного обеспечения исполнения обязательств
Предпринимателя.

2. Гарантирование по кредитам Предпринимателей осуществляется в
рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», утвержденной
постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля 2010 года
№ 301 года (далее - Программа), которая является одним из механизмов
реализации Государственной программы по форсированному индустриально-
инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы.

3. Гарантирование является инструментом финансовой поддержки
субъектов частного предпринимательства и используется для расширения и
обеспечения доступа Предпринимателей к кредитным ресурсам.

4. Для упорядочения взаимоотношений между Уполномоченным
органом, Местным исполнительным органом, Финансовым агентом и
Банками заключается Соглашение о сотрудничестве по гарантированию
кредитов банков второго уровня субъектам частного предпринимательства в
рамках реализации первого направления Программы «Дорожная карта
бизнеса 2020» (далее - Соглашение о сотрудничестве).



2

2. Термины и определения

В настоящих Правилах используются следующие понятия и
определения:

Банк

Банк
Развития

банк второго уровня, заключивший Соглашение о
сотрудничестве;

акционерное общество «Банк Развития
Казахстана», заключившие Соглашение о
сотрудничестве;

Предприниматель субъект частного предпринимательства;

Начинающий
предприниматель

субъект частного предпринимательства, срок
государственной регистрации которого в качестве
индивидуального предпринимателя или
юридического лица составляет на момент
обращения за государственной поддержкой менее
одного календарного года, не имеющий кредитной
истории, связанной с предпринимательской
деятельностью

Государственные
институты развития

национальные управляющие холдинги,
национальные холдинги, акционерные общества,
контрольные пакеты акций которых принадлежат
национальному управляющему холдингу или
национальному холдингу, оказывающие меры
государственной поддержки в различных секторах
экономики;

Координатор
Программы на
местном уровне

определяемое решениями акимов областей, городов
Астаны и Алматы структурное подразделение
местного исполнительного органа, ответственное за
реализацию Программы на местах по принципу
«одного окна» для Предпринимателей;

Уполномоченный
орган

государственное учреждение «Министерство
экономического развития и торговли Республики
Казахстан»;

Рабочий орган,
реализующий
внутреннюю

постоянно действующий коллегиальный рабочий
орган Банка, который отвечает за управление
кредитованием и является основным органом Банка,
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кредитную политику
Банка

обеспечивающим организацию и реализацию
внутренней кредитной политики Банка,
соответствие кредитного процесса в Банке
кредитной политике;

Региональный
координационный
совет (далее - РКС)

консультативно-совещательный орган,
возглавляемый акимами областей, городов Астаны и
Алматы, с участием представителей местных
исполнительных органов, Банков, бизнес -
сообщества и независимых экспертов;

Финансовый агент акционерное общество «Фонд развития
предпринимательства «Даму», привлекаемое для
оказания государственной финансовой поддержки
субъектам частного предпринимательства в рамках
Программы;

Гарантирование форма государственной поддержки
Предпринимателей, используемая в виде
предоставления частичной гарантии в качестве
обеспечения исполнения обязательств по кредиту
предпринимателя, на условиях, определяемых
Программой, настоящими Правилами и Договором
гарантии;

Договор гарантии письменное соглашение, заключенное между
Финансовым агентом, Банком и Предпринимателем
о предоставлении гарантии;

Проект совокупность действий и мероприятий в различных
направлениях бизнеса, осуществляемых
Предпринимателем в качестве инициативной
деятельности, направленной на получение дохода и
не противоречащей законодательству Республики
Казахстан;

Стабилизационные
или антикризисные
программы

государственные программы и мероприятия,
реализуемые в рамках исполнения антикризисных
программ и  мероприятий.

3. Условия предоставления гарантий

5. Гарантированию не подлежат кредиты:
выданные на Проекты, предусматривающие выпуск подакцизных

товаров;
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по которым прямым кредитором являются Государственные институты
развития;

Предпринимателей, занятых в металлургической промышленности,
осуществляющих переработку минерального сырья и включенных в
Перечень крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу в
соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 31 декабря 2010 года № 1514;

выдаваемые финансовыми организациями на переработку
сельскохозяйственной продукции, по которым осуществляется
субсидирование.

6. Предпринимателю может быть оказана комплексная поддержка в
рамках всех инструментов Программы.

7. Гарантированию подлежат Предприниматели:
1) работающие в приоритетных секторах экономики в соответствии с

общим классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКЭД),
утвержденным приказом председателя Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли
Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года № 683-од согласно
приложению 1 к Программе;

2) не имеющие просроченной задолженности на дату обращения за
кредитом/гарантией по текущим кредитам, договорам лизинга;

3) не имеющие на последнюю отчетную дату, перед датой обращения
за получением кредита, задолженности по уплате налогов, задолженности по
обязательным пенсионным взносам и социальным отчислениям в бюджет
(допускается задолженность не более 10 МРП).

8. Участниками Программы могут быть Предприниматели,
получающие государственную финансовую поддержку через Банки в рамках
Стабилизационных и антикризисных программ.

9. Гарантирование предоставляется только по новым кредитам,
выдаваемым Банками/Банком Развития для реализации новых Проектов, а
также по реализуемым Проектам, направленным на модернизацию и
расширение производства. Гарантирование по кредитам, направленным на
рефинансирование ранее полученных кредитов, не допускается.

10. Гарантирование не может осуществляться по кредитам,
выдаваемым на пополнение оборотных средств, за исключением случаев,
указанных в п.11, 12 настоящих Правил, а также, когда финансирование
оборотных средств осуществляется в рамках кредита на приобретение и/или
модернизацию основных средств, но не более 30 % от суммы кредита.

11. Условия предоставления гарантий по кредитам в размере до
20,0 млн. тенге для Начинающих предпринимателей:

1) сумма кредита (-ов), по которому (-рым) осуществляется
Гарантирование, не может превышать 20 млн. тенге по каждому отдельному
Проекту Начинающего предпринимателя. При этом сумма кредита (-ов)
рассчитывается отдельно на каждый проект Начинающего предпринимателя
без учета задолженности по кредиту (-ам) аффилиированных с ним
лиц/компаний;
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2) максимальный размер гарантии не может быть выше 70 % от суммы
кредита, при этом Начинающий предприниматель предоставляет
обеспечение по кредиту в размере не менее 30% от суммы кредита
(имущество, поступающее в залог в будущем при расчете не учитывается).

Допускается гарантирование кредита, направленного 100 % на
пополнение оборотных средств (кроме проведения расчетов по заработной
плате, налоговым и иным обязательным платежам, оплате текущих платежей
по обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга и иные цели, не
связанные с осуществлением Начинающим предпринимателям основной
деятельности), при этом срок транша по кредиту не может быть более 1 года.
Срок предоставления гарантии по данным кредитам не может превышать
3 (трех) лет.

12. Условия предоставления гарантий по кредитам в размере до
60,0 млн. тенге:

1) сумма кредита (-ов), по которому (-ым) осуществляется
Гарантирование, не может превышать 60 млн. тенге по каждому отдельному
Проекту Предпринимателя. При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается
отдельно на каждый проект Предпринимателя без учета задолженности по
кредиту (-ам) аффилиированных с ним лиц/компаний;

2) максимальный размер гарантии не может быть выше 50 % от суммы
кредита, при этом Предприниматель предоставляет обеспечение по кредиту в
размере не менее 50 % от суммы кредита (имущество, поступающее в залог в
будущем при расчете не учитывается).

Допускается гарантирование кредита, направленного 100 % на
пополнение оборотных средств (кроме проведения расчетов по заработной
плате, налоговых и иных обязательных платежей, оплате текущих платежей
по обслуживанию кредитов, займов или договоров лизинга и иные цели, не
связанные с осуществлением Предпринимателем основной деятельности),
при этом срок транша по кредиту не может быть более 1 года. Срок
предоставления гарантии по данным кредитам не может превышать 3 (трех)
лет.

13. Условия предоставления гарантий по кредитам Предпринимателей
в размере от 60,0 до 4,5 млрд. тенге:

1) сумма кредита (-ов), по которому (-рым) осуществляется
Гарантирование, не может превышать 4,5 млрд. тенге по каждому
отдельному Проекту Предпринимателя. При этом сумма кредита (-ов)
рассчитывается отдельно на каждый проект Предпринимателя без учета
задолженности по кредиту (-ам) аффилиированных с ним лиц/компаний. В
случае, если общая сумма кредита (-ов), выданного на отдельный Проект
Предпринимателя, превышает 4,5 млрд. тенге, Предприниматель вправе
получить государственную поддержку в форме Гарантирования в пределах
4,5 млрд. тенге по одному Проекту;

2) максимальный размер гарантии не может быть выше 50 % от суммы
кредита, при этом Предприниматель предоставляет обеспечение по кредиту в
размере не менее 50 % от суммы кредита (имущество, поступающее в залог в
будущем при расчете не учитывается).
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По кредитам свыше 750 млн. тенге Финансовый агент вправе привлечь
независимые экспертные организации для проведения экспертизы Проекта.

14. Предприниматель должен обеспечить участие в реализации
Проекта собственных денежных средств на уровне не ниже 10 % от общей
стоимости реализации Проекта, либо участие в реализации Проекта
собственным движимым/недвижимым имуществом (в т.ч. имуществом
третьих лиц, предоставляемое в Обеспечение) на уровне не ниже 20% от
общей стоимости реализации Проекта.

15. Срок предоставления гарантии - не может превышать 5 (пяти) лет.
16. Предприниматель оплачивает Финансовому агенту 1 % от суммы

гарантии до подписания договора гарантии.
17. Гарантирование может осуществляться только по кредитам с

номинальной ставкой вознаграждения не более 14 % годовых. Ставка
вознаграждения Банка Развития по кредитам, по которым осуществляется
гарантирование, не может быть выше 13 % годовых. При этом Банк/Банк
Развития не взимает какие-либо комиссии, сборы и/или иные платежи,
связанные с кредитом, за исключением:

1) связанных с изменениями условий кредитования, инициируемыми
Предпринимателем,

2) взимаемых по причине нарушения Предпринимателем обязательств
по кредиту.

18. Стоимость гарантии, которую оплачивает Координатор Программы
на местном уровне Финансовому агенту, составляет 20 % от суммы гарантии.
Стоимость гарантии, которую оплачивает Предприниматель Финансовому
агенту, составляет 1 % от суммы гарантии. При этом Финансовый агент
вправе по своему усмотрению разместить полученные средства в различные
финансовые инструменты.

Финансовый агент не вправе уменьшать первоначальный размер
выданной гарантии.

19. При превышении объема, предъявленных требований к
Финансовому агенту со стороны Банка/Банка Развития, порога свыше
8 (восьми) % от объема выданных кредитов под гарантию Финансового
агента, дальнейшая выдача гарантий приостанавливается. При этом
Банк/Банк Развития оплачивает Финансовому агенту комиссию в размере
0,5 % от суммы выплаченных Финансовым агентом средств Банку/Банку
Развития по выставленному требованию.

4. Порядок взаимодействия участников Программы
для предоставления гарантии

20. Предприниматель обращается в Банк/Банк Развития с заявлением
на получение кредита.

21. Банк/Банк Развития самостоятельно в соответствии с процедурой,
установленной внутренними документами Банка/Банка Развития,
рассматривает заявление Предпринимателя, анализирует представленные им
документы, финансовое состояние Предпринимателя,  на основе
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представленного Предпринимателем заключения об оценке залогового
имущества проводит оценку залоговой стоимости обеспечения
Предпринимателя и выносит Проект на рассмотрение Рабочего органа,
реализующего внутреннюю кредитную политику Банка/Банка Развития для
принятия решения о возможности предоставления кредита под частичную
гарантию Финансового агента.

22. В случае принятия положительного решения, Банк/Банк Развития в
течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Финансовому агенту необходимые
документы для принятия решения о предоставлении гарантии.

23. Финансовый агент после получения документов от Банка/Банка
Развития в течение 5 (пяти) рабочих дней по кредитам до 60 млн. тенге и
15 (пятнадцати) рабочих дней по кредитам от 60 до 750 млн. тенге
рассматривает полученные документы и выносит проект на рассмотрение
уполномоченного органа Финансового агента для принятия решения о
предоставлении/непредоставлении гарантии. По кредитам свыше 750,0 млн.
тенге Финансовый агент рассматривает полученные документы и выносит
проект на рассмотрение уполномоченного органа Финансового агента для
принятия решения о предоставлении/непредоставлении гарантии, в течение
15 рабочих дней после получения документов от Банка/Банка Развития, в
случае привлечения Финансовым агентом независимых экспертных
организаций для проведения экспертизы Проекта, в течение 15 рабочих дней
после получения заключений независимых экспертных организаций.

В случаях наличия замечаний к представленным документам и/или
необходимости представления дополнительной информации, выявленные
замечания и/или запрос о представлении информации, Финансовым агентом
направляются Банку/Банку Развития для устранения и/или предоставления
информации в течение 5 (пяти) рабочих дней. При этом срок рассмотрения
документов, указанный выше для Финансового агента, возобновляется.

24. В случае принятия Финансовым агентом положительного решения
о предоставлении гарантии, Финансовый агент направляет в Банк/Банк
Развития письмо с положительным решением Финансового агента о
возможности гарантирования.

25. После получения письма Банком/Банком Развития с
положительным решением Финансового агента Банк/Банк Развития
представляет Предпринимателю соответствующее письмо об условиях
заключаемого кредита с указанием расчета необходимой суммы гарантии.

26. После получения письма от Банка/Банка Развития,
Предприниматель обращается к Координатору Программы на местном
уровне с заявлением, к которому прилагает следующие документы:

1) свидетельство о государственной регистрации Предпринимателя
(копия, заверенная печатью /подписью Предпринимателя),

2) лицензию - если вид деятельности лицензируемый (копия,
заверенная печатью /подписью Предпринимателя),

3) устав, учредительный договор (при наличии одного учредителя
учредительный договор не нужен). При заключении договора с акционерным
обществом дополнительно представляется проспект эмиссии акций и
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выписка из реестра акционеров (копия, заверенная печатью/подписью
Предпринимателя).

4) справку с налогового комитета об отсутствии/наличии
задолженности по обязательным платежам в бюджет, выданную не позднее
чем за 30 календарных дней до даты обращения;

5) копию финансовых отчетов Предпринимателя за последний
финансовый год с приложением копии налоговой декларации и/или
размещенную на WEB-сайтах информацию, позволяющую сделать анализ о
финансовом состоянии, с расшифровками дебиторской и кредиторской
задолженности (в т.ч. суммы, даты возникновения задолженности и
наименование товаров и услуг), заверенные его руководителями;

6) письмо Банка/Банка Развития с положительным решением о
возможности кредитования Предпринимателя с расчетом суммы гарантии;

7) копию письма Финансового агента с положительным решением о
возможности гарантирования Предпринимателя (заверенная печатью
Банка/Банка Развития);

8) бизнес-план реализации Проекта Предпринимателя, содержащий
прогнозные сроки, условия реализации Проекта.

27. Координатор Программы на местном уровне после получения
заявления от Предпринимателя осуществляет следующие мероприятия:

1) проверку полноты представляемых совместно с заявлением
обязательных документов, в случае представления не полного пакета
документов либо представления документов, не соответствующих
установленным формам, Координатор Программы на местном уровне
возвращает Предпринимателю представленные документы, с указанием
конкретных недостатков по представленным документам для доработки;

2) предварительное рассмотрение Проекта и выработку рекомендаций
для РКС по Проекту;

3) формирование предложений, повестки дня, определение даты,
времени и места проведения заседания РКС, о чем уведомляет всех членов
РКС. Заседание РКС проводится ежемесячно по мере формирования
Проектов;

4) проверку участия Предпринимателя в других государственных
программах, использования иных мер государственной поддержки через
Государственные институты развития;

5) вносит на рассмотрение список Проектов Предпринимателей для
рассмотрения РКС с приложением полного пакета документов.

28. Координатор Программы на местном уровне в течение 5 (пяти)
рабочих дней с момента получения всех документов и информации выносит
материалы Предпринимателя на рассмотрение РКС.

29. В рамках проводимого заседания РКС осуществляет следующие
мероприятия:

1) проверку соответствия Предпринимателей и их Проектов критериям
Программы и местным программам развития;

2) рассматривает Проекты Предпринимателей, реализуемые в
приоритетных для региона секторах экономики, а также информацию,
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указанную в заявлении Предпринимателя, изучает пакет документов по
каждому Предпринимателю, предоставленных совместно с заявлением;

3) проводит обсуждение между членами РКС Проекта
Предпринимателя и представленных документов;

4) по результатам рассмотрения Проектов Предпринимателей
принимает решение о возможности/невозможности предоставления гарантии
по кредиту Предпринимателя, которое оформляется протоколом, при этом в
протоколе обязательно должна быть указана причина отклонения отдельных
Предпринимателей от участия в Программе.

30. Координатор Программы на местном уровне в течение 2 (двух)
рабочих дней после   заседания РКС направляет:

1) протокол РКС Банку/Банку Развития и Финансовому агенту;
2) письменное уведомление Предпринимателю о результатах

рассмотрения Проекта на РКС.
31. После получения протокола РКС о согласовании частичного

гарантирования кредита предпринимателя от Координатора Программы на
местном уровне  Финансовый агент направляет предварительное гарантийное
письмо в Банк/Банк Развития.

32. Проекты, не согласованные с РКС, отклоняются.
33. После получения предварительного гарантийного письма Банк/Банк

Развития и Предприниматель заключают Договор банковского займа,
договор (-ы) залога (-ов), копии которых направляют Финансовому агенту.
После получения предварительного гарантийного письма на усмотрение
Банка/Банка Развития допускается частичная выдача до 30 % от суммы
кредита.

34. После получения копии Договора банковского займа, договора (-ов)
залога (-ов) Финансовый агент оформляет и подписывает проект Договора
гарантии, который направляет Банку/Банку Развития. До подписания
Договора гарантии Предприниматель осуществляет перечисление средств по
оплате гарантии на текущий счет Финансового агента.

35. Банк/Банк Развития подписывает Договор гарантии, обеспечивает
его подписание Предпринимателем и направляет подписанный Договор
гарантии Финансовому агенту.

36. Банк/Банк Развития после получения от Финансового агента
подписанного Договора гарантии осуществляет фактическую выдачу кредита
Предпринимателю.

37. После заключения Договора гарантии Финансовый агент
направляет соответствующее уведомление Координатору Программы на
местном уровне.

38. Координатор Программы на местном уровне с момента получения
письма от Финансового агента о заключении Договора гарантии,
осуществляет перечисление средств по оплате гарантии на текущий счет
Финансового агента.

5. Мониторинг Программы
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39 Мониторинг реализации Программы осуществляется Финансовым
агентом, к функциям которого относятся:

1) мониторинг целевого использования кредита Предпринимателем, с
которым заключен Договор гарантии, на основании данных и документов,
представляемых Банком/Банком Развития и/или Предпринимателем;

2) мониторинг платежной дисциплины Предпринимателя на основании
данных представляемых Банком/Банком Развития;

3) мониторинг реализации бизнес-плана (реализации Проекта)
Предпринимателем;

4) мониторинг досрочного погашения гарантируемого кредита
Предпринимателя по Договору банковского займа на основании данных,
представляемых Банком/Банком Развития.

40. Для осуществления функций мониторинга Финансовый агент
вправе запрашивать у Предпринимателя и Банка/Банка Развития все
необходимые документы и информацию, в том числе составляющую
коммерческую и банковскую тайны, осуществлять мониторинг реализации
Проекта с выездом на место.

41. Порядок и сроки мониторинга, а также формы отчетности
предусматриваются Соглашением о сотрудничестве.

____________________
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Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

2012 жылғы «   »
№ қаулысына

1-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің

2010 жылғы 10 маусымдағы
№ 556 қаулысымен

бекітілген

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Жаңа бизнес-
бастамаларды қолдау» бірінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік

субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша кепілдік
беру ережесі

1. Жалпы ережелер

1. Осы «Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасының «Жаңа бизнес-
бастамаларды қолдау» бірінші бағыты шеңберінде жеке кәсіпкерлік
субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша кепілдік беру
ережесі (бұдан әрі – Ереже) «Жеке кәсіпкерлік туралы» Қазақстан
Республикасының 2006 жылғы 31 қаңтардағы Заңына сәйкес әзірленген және
Кәсіпкер міндеттемелерінің орындалуын ішінара қамтамасыз ету ретінде
кепілдіктер беру тетігі мен шарттарын айқындайды.

2. Кәсіпкерлердің кредиттері бойынша кепілдік беру Қазақстан
Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі
2010 – 2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру
тетіктерінің бірі болып табылатын Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2010 жылғы 13 сәуірдегі № 301 қаулысымен бекітілген «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы (бұдан әрі – Бағдарлама) шеңберінде жүзеге асырылады.

3. Кепілдік беру жеке  кәсіпкерлік субъектілерін қаржылық қолдау құралы
болып табылады және Кәсіпкерлердің кредит ресурстарына қол жеткізуін
кеңейту және қамтамасыз ету үшін қолданылады.

4. Уәкілетті орган, Жергілікті атқарушы орган, Қаржы агенті және Банктер
арасындағы өзара қарым-қатынасты реттеу үшін «Бизнестің жол картасы 2020»
бағдарламасының бірінші бағытын іске асыру шеңберінде жеке кәсіпкерлік
субъектілеріне екінші деңгейдегі банктердің кредиттері бойынша кепілдік беру
жөніндегі ынтымақтастық туралы келісім (бұдан әрі – Ынтымақтастық туралы
келісім) жасалады.
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2. Терминдер мен анықтамалар

Осы Ережеде мынадай ұғымдар мен анықтамалар пайдаланылады:

Банк Ынтымақтастық туралы келісім жасасқан екінші
деңгейдегі банк;

Даму Банкі Ынтымақтастық туралы келісім жасасқан
«Қазақстанның Даму Банкі» акционерлік қоғамы;

Кәсіпкер жеке кәсіпкерлік субъектісі;

Ісін жаңа бастаған
кәсіпкер

дара кәсіпкер немесе заңды тұлға ретінде
мемлекеттік тіркелу мерзімі мемлекеттік қолдау үшін
өтініш білдірген сәтте бір күнтізбелік жылдан аз,
кәсіпкерлік қызметке байланысты кредиттік тарихы
жоқ жеке кәсіпкерлік субъектісі;

Мемлекеттік даму
институттары

ұлттық басқарушы холдингтер, ұлттық холдингтер,
акцияларының бақылау пакеттері экономиканың түрлі
секторларында мемлекеттік қолдау шараларын
көрсететін ұлттық басқарушы холдингке немесе
ұлттық холдингке тиесілі акционерлік қоғамдар;

Бағдарламаның
жергілікті деңгейдегі
үйлестірушісі

Кәсіпкерлер үшін «жалғыз терезе» қағидаты бойынша
жергілікті жерде Бағдарламаны іске асыруға жауапты
облыстар, Астана және Алматы қалалары әкімдерінің
шешімімен айқындалатын жергілікті атқарушы
органның құрылымдық бөлімшесі;

Уәкілетті орган «Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және
сауда министрлігі» мемлекеттік мекемесі;

Банктің ішкі кредит
саясатын іске асыратын
жұмыс органы

Банктің кредит беруді басқару үшін жауап беретін
және Банктің ішкі кредит саясатының
ұйымдастырылуы мен іске асырылуын, Банктегі
кредит үдерісінің кредит саясатына сәйкестігін
қамтамасыз ететін негізгі органы болып табылатын,
тұрақты жұмыс істейтін алқалы органы;

Өңірлік үйлестіру
кеңесі (бұдан әрі –
ӨҮК)

облыстардың, Астана және Алматы қалаларының
әкімдері басқаратын, жергілікті атқарушы
органдардың, Банктердің, бизнес-қоғамдастықтардың
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өкілдері және тәуелсіз сарапшылар қатысатын
консультативтік-кеңесші орган;

Қаржы агенті Бағдарлама шеңберінде жеке кәсіпкерлік
субъектілеріне мемлекеттік қаржылық қолдау көрсету
үшін тартылатын «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
акционерлік қоғамы;

Кепілдік беру Бағдарламада, осы Ережеде және Кепілдік шартында
айқындалатын шарттарда кәсіпкердің кредиті
бойынша міндеттемелердің орындалуын қамтамасыз
ету ретінде ішінара кепілдік беру түрінде
пайдаланылатын Кәсіпкерлерді мемлекеттік қолдау
нысаны;

Кепілдік шарты Қаржы агенті, Банк және Кәсіпкер арасында жасалған
кепілдік беру туралы жазбаша келісім;

Жоба бизнестің әртүрлі бағыттарында Кәсіпкердің табыс
алуға бағытталған және Қазақстан Республикасының
заңнамасына қайшы келмейтін бастамашылық қызмет
ретінде  жүзеге асыратын іс-қимылдары мен
іс-шаралар жиынтығы

Тұрақтандырушы
немесе дағдарысқа
қарсы бағдарламалар

дағдарысқа қарсы бағдарламалар мен іс-шараларды
орындау шеңберінде іске асырылатын мемлекеттік
бағдарламалар мен іс-шаралар.

3. Кепілдіктер беру шарттары

5. Мынадай:
акцизделетін тауарларды шығару көзделетін Жобаларға берілген;
тікелей кредиторы Мемлекеттік даму институттары болып табылатын;
металлургия өнеркәсібінде жұмыс істейтін, минералды шикізатты қайта

өңдеуді жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы
31 желтоқсандағы № 1514 қаулысына сәйкес мониторингілеуге жататын ірі
салық төлеушілер тізбесіне енгізілген  Кәсіпкерлердің;

субсидиялау жүзеге асырылатын ауылшаруашылық өнімдерін қайта
өңдеуге қаржы ұйымдары беретін кредиттер кепілдік беруге жатпайды.

6. Кәсіпкерге Бағдарламаның барлық құралдары шеңберінде кешенді
қолдау көрсетілуі мүмкін.
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7. Мынадай:
1) Бағдарламаға 1-қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Индустрия

және сауда министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитеті
төрағасының 2007 жылғы 14 желтоқсандағы № 683-од бұйрығымен бекітілген
экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне (бұдан әрі – ЭҚЖЖ)
сәйкес экономиканың басым секторларында жұмыс істейтін;

2) ағымдағы кредиттер, лизинг шарттары бойынша кредитке/кепілдікке
өтініш білдірген күнге  мерзімі өткен берешегі жоқ;

3) кредит алуға өтініш білдірген күннің алдындағы соңғы есепті күнге
салықтар төлеу бойынша берешегі, міндетті зейнетақы жарналары және
әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі жоқ (10 АЕК аспайтын берешекке
рұқсат етіледі) Кәсіпкерлер кепілдік беруге жатады.

8. Тұрақтандыру және дағдарысқа қарсы бағдарламалар шеңберінде
Банктер арқылы мемлекеттік қаржылық қолдау алатын Кәсіпкерлер
Бағдарламаның қатысушылары бола алады.

9. Кепілдік беру Банктер/Даму Банкі жаңа Жобаларды іске асыру үшін
беретін жаңа кредиттер бойынша, сондай-ақ өндірісті жаңғыртуға және
кеңейтуге бағытталған  іске асырылудағы Жобалар бойынша ғана беріледі.
Бұрын алынған кредиттерді қайта қаржыландыруға бағытталған кредиттер
бойынша кепілдік беруге жол берілмейді.

10. Осы Ереженің 11, 12-тармақтарында көрсетілген, сондай-ақ айналым
қаражатын қаржыландыру негізгі құралдарды сатып алуға және/немесе
жаңғыртуға арналған кредит шеңберінде жүзеге асырылатын, бірақ жоба
сомасының 30 %-нан аспайтын жағдайларды қоспағанда, кепілдік беру
айналым қаражатын толықтыруға берілетін кредиттер бойынша жүзеге
асырылуы мүмкін емес.

11. Ісін жаңа бастаған Кәсіпкерлер үшін 20,0 млн. теңгеге дейінгі
мөлшердегі кредиттер беру бойынша кепілдік беру шарттары:

1) кепілдік беру жүзеге асырылып жатқан кредит (тердің) сомасы ісін
жаңа бастаған Кәсіпкердің әрбір жеке жобасы бойынша 20,0 млн теңгеден
аспайды. Бұл ретте, кредиттің (тердің) сомасы ісін жаңа бастаған Кәсіпкердің
онымен аффилиирленген тұлғалардың/компаниялардың кредиті (тері) бойынша
берешекті есепке алмай әрбір жобасына жеке есептеледі.

2) кепілдіктің ең жоғарғы мөлшері кредит сомасының 70 %-ынан
аспайды, бұл ретте ісін жаңа бастаған Кәсіпкер кредит сомасының кемінде
30 %-ы мөлшерінде кредит бойынша қамтамасыз етуді ұсынады (кепілге
түсетін мүлік алдағы уақытта есептеу кезінде ескерілмейді).

100% айналым қаражатын толықтыруға бағытталған  кредитке кепілдік
беруге жол беріледі (жалақы төлеу, салықтық және өзге де міндетті төлемдер,
кредиттерге, қарыздарға немесе лизингке және ісін жаңа бастаған Кәсіпкердің
негізгі қызметін жүзеге асыруға байланыссыз өзге де мақсаттар бойынша
ағымдағы төлемдер бойынша есеп айырысу жүргізуді қоспағанда), бұл ретте
кредит бойынша транш мерзімі 1 жылдан аспауы  тиіс. Осы кредиттер бойынша
кепілдік беру  мерзімі 3 (үш) жылдан аспайды.
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12. 60,0 млн. теңгеге дейінгі мөлшерде кредиттер беру бойынша кепілдік
беру шарттары:

1) Кепілдік беру жүзеге асырылып жатқан кредит (тердің) сомасы
Кәсіпкердің әрбір жеке Жобасы бойынша 60,0 млн. теңгеден аспайды. Бұл
ретте, кредиттің (тердің) сомасы Кәсіпкердің онымен аффилиирленген
тұлғалардың/компаниялардың кредиті (тері) бойынша берешекті есепке алмай
әрбір жобасына жеке есептеледі.

2) кепілдіктің ең жоғарғы мөлшері кредит сомасының 50 %-ынан аспауы
керек, бұл ретте кредит сомасының кемінде 50 %-ы мөлшерінде кредит
бойынша қамтамасыз етуді ұсынған Кәсіпкерлер кепілдік ала алады (кепілге
түсетін мүлік алдағы уақытта есептеу кезінде ескерілмейді).

100% айналым қаражатын толықтыруға бағытталған  кредитке кепілдік
беруге жол беріледі (жалақы төлеу, салықтық және өзге де міндетті төлемдер,
кредиттерге, қарыздарға немесе лизингке және Кәсіпкердің негізгі қызметін
жүзеге асыруға байланыссыз өзге де мақсаттар бойынша ағымдағы төлемдер
бойынша есеп айырысу жүргізуді қоспағанда), бұл ретте кредит бойынша
транш мерзімі  1 жылдан аспауы  тиіс. Осы кредиттер бойынша кепілдік беру
мерзімі 3 (үш) жылдан аспауы тиіс.

13. Кәсіпкерлердің  60,0-ден 4,5 млрд. теңгеге дейінгі мөлшерде
кредиттер беру бойынша кепілдік беру шарттары:

1) Кепілдік  беру жүзеге асырылып жатқан кредит (тердің) сомасы
Кәсіпкердің әрбір жеке жобасы бойынша 4,5 млрд. теңгеден аспайды. Бұл
ретте, кредиттің (тердің) сомасы Кәсіпкердің онымен аффилиирленген
тұлғалардың/компаниялардың кредиті (тері) бойынша берешекті есепке алмай
әрбір жобасына жеке есептеледі. Егер Кәсіпкердің жеке Жобасына берілген
кредит(тер)дің жалпы сомасы 4,5 млрд. теңгеден асқан жағдайда, Кәсіпкер бір
Жоба бойынша 4,5 млрд. теңге шегінде Кепілдік беру нысанында мемлекеттік
қолдау алуға құқылы;

2) кепілдіктің ең жоғарғы мөлшері кредит сомасының 50 %-ынан аспауы
керек, бұл ретте кредит сомасының кемінде 50 %-ы мөлшерінде кредит
бойынша қамтамасыз етуді ұсынған Кәсіпкерлер кепілдік ала алады (кепілзатқа
түсетін мүлік алдағы уақытта есептеу кезінде ескерілмейді).

750 млн. теңгеден асатын кредиттер бойынша Қаржы агенті Жобаны
сараптаудан өткізу үшін  тәуелсіз сарапшылар ұйымдарын тартуға құқылы.

14. Кәсіпкер  Жобаны іске асыруда  Жобаны іске асырудың жалпы
құнының 10%-нан төмен емес деңгейде өз қаржы қаражатының қатысуын
немесе  Жобаны іске асыруға Жобаны іске асырудың жалпы құнының 20%-нан
төмен емес деңгейде өзінің жылжитын/жылжымайтын мүлкімен (оның ішінде
Қамтамасыз етуге ұсынылған үшінші тұлғаның мүлкімен) қатысуды
қамтамасыз етуі тиіс.

15. Кепілдік беру мерзімі – 5 (бес) жылдан аспауы тиіс.
16. Кәсіпкер кепілдік беру шартына қол қойғанға дейін  кепілдік беру

сомасының 1%-н Қаржы агентіне төлейді.
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17. Кепілдік беру номиналды сыйақы ставкасы жылдық 14 %-дан

аспайтын кредиттер бойынша ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Даму Банкінің
кепілдік беру жүзеге асырылатын кредиттер бойынша  сыйақы ставкасы
жылдық 13 %-дан аспауы қажет. Бұл ретте, Банк/Даму Банкі:

1) Кәсіпкер бастама жасайтын кредит беру шарттарының өзгеруіне
байланыстыларын;

2) Кәсіпкердің кредит бойынша міндеттемелерді бұзуы себебінен өндіріп
алынатындарын қоспағанда, комиссияларды, алымдарды және/немесе өзге де
төлемдерді қоспағанда, кредитке байланысты қандай да бір комиссиялар,
алымдар және/немесе өзге де төлемдер өндіріп алмайды.

18. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі Қаржы агентіне
төлейтін кепілдік құны кепілдік беру сомасының 20 %-ын құрайды. Кәсіпкер
Қаржы  агентіне төлейтін  кепілдік беру құны кепілдік беру сомасының 1 %-ын
құрайды. Бұл ретте Қаржы агенті алынған қаражатты өз қалауы бойынша
әртүрлі қаржы құралдарына орналастыра алады.

Қаржы агентінің берілген кепілдіктің бастапқы мөлшерін азайтуға
құқығы жоқ.

19. Банк/Даму Банкі тарапынан Қаржы агентінің кепілдігі бойынша
берілген кредиттер көлемінің 8 (сегіз)%-нан жоғары шектен Қаржы агентіне
қойылған талаптардың көлемі асқан кезде одан әрі кепілдік беру тоқтатылады.
Бұл ретте Банк/Даму Банкі Қаржы агентіне қойылған талаптар бойынша
Банкке/Даму Банкіне Қаржы агенті төлеген қаражат сомасының
0,5%-ы мөлшерінде  комиссия  төлейді.

4. Кепілдіктер беру үшін Бағдарламаға қатысушылардың өзара
іс-қимыл жасау тәртібі

20. Кәсіпкер Банкке/Даму Банкіне кредит алуға өтінішпен жүгінеді.
21. Банк/Даму Банкінің ішкі құжаттарында белгіленген  рәсімге сәйкес

Банк/Даму Банкі Кәсіпкердің өтінішін дербес қарайды, ол берген құжаттарды,
Кәсіпкердің қаржылық жағдайын талдайды, Кәсіпкер ұсынған  кепілдік мүлкін
бағалау туралы қорытындының негізінде Кәсіпкерді қамтамасыз етудің
кепілдік құнына бағалау жүргізеді және Жобаны Қаржы агентінің ішінара
кепілдігі бойынша кредит беру мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін
Банктің/Даму Банкінің ішкі кредит саясатын  іске асыратын Жұмыс органының
қарауына шығарады.

22. Оң шешім қабылданған жағдайда Банк/Даму Банкі  5 (бес) жұмыс күні
ішінде кепілдік беру туралы шешім қабылдау үшін қажетті құжаттарды Қаржы
агентіне жолдайды.

23. Қаржы агенті Банктен/Даму Банкінен құжаттарды алғаннан кейін
5 (бес) жұмыс күні ішінде 60 млн. теңгеге дейінгі кредиттер бойынша және
15 (он бес) жұмыс күні ішінде  60-тан 750 млн. теңгеге дейінгі кредиттер
бойынша алынған құжаттарды қарайды және жобаны кепілдік беру/бермеу
туралы шешім қабылдау үшін Қаржы агентінің уәкілетті органының қарауына
шығарады. 750 млн. теңгеден асатын  кредиттер   бойынша Қаржы агенті
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алынған құжаттарды қарайды және тәуелсіз сарапшы ұйымдардың
қорытындыларын алғаннан кейін 15 жұмыс күні ішінде Жобаны  сараптамадан
өткізу үшін Қаржы агенті  тәуелсіз сарапшылар ұйымдарын тартқан жағдайда
Банкте/Даму Банкінен құжаттарды алғаннан кейін 15 жұмыс күні ішінде
кепілдік беру/бермеу туралы шешім қабылдау үшін Қаржы агентінің уәкілетті
органының қарауына шығарады.

Ұсынылған құжаттарға ескертулер болған және/немесе қосымша ақпарат
беру қажет болған жағдайда анықталған ескертулерді және/немесе ақпарат беру
туралы сұранысты Қаржы агенті 5 (бес) жұмыс күні ішінде  жою және/немесе
ақпарат ұсыну үшін Банкке/Даму Банкіне жолдайды. Бұл ретте Қаржы агенті
үшін жоғарыда көрсетілген құжаттарды қарау мерзімі қайтадан жаңартылады.

24. Қаржы агенті кепілдік беру туралы оң шешім қабылдаған жағдайда
Қаржы агенті Банкке/Даму Банкіне Қаржы агентінің кепілдік беру мүмкіндігі
туралы оң шешімі бар хатты  жібереді.

25. Банк/Даму Банкі Қаржы агентінен оң шешімі бар хатты алғаннан
кейін Банк/Даму Банкі Кәсіпкерге кепілдіктің қажетті сомасын есептеуді
көрсете отырып, жасалатын кредит шарты туралы тиісті хат жолдайды.

26. Кәсіпкер Банк/Даму Банкінен хатты алғаннан кейін Бағдарламаның
жергілікті деңгейдегі үйлестірушісіне мынадай құжаттарды қоса бере отырып,
өтінішпен жүгінеді:

1) Кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (Кәсіпкердің
мөрімен/қолымен расталған көшірмесі);

2) лицензия - егер қызмет түрі лицензияланатын болса (Кәсіпкердің
мөрімен/қолымен расталған көшірмесі);

3) жарғы, құрылтай шарты (бір құрылтайшы болған жағдайда құрылтай
құжаты талап етілмейді). Акционерлік қоғаммен шарт жасасқан кезде қосымша
акциялар эмиссиясының проспектісі және акционерлер тізілімінен үзінді
(Кәсіпкердің мөрімен/қолымен расталған көшірмесі) ұсынылады;

4) өтініш берілетін күнге дейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей
берілген салық комитетінен бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша
берешегінің жоқтығы/бары туралы анықтама;

5) Кәсіпкердің соңғы қаржы жылындағы салық декларациясының
көшірмесін қоса, қаржы есептері және/немесе оның басшысы растаған WEB-
сайттарда орналастырылған дебиторлық және кредиторлық берешегі (оның
ішінде берешектің сомасы, пайда болған күні және тауарлар мен қызметтердің
атауы) таратып жазылған қаржы жағдайы туралы талдау жасауға мүмкіндік
беретін ақпарат;

6) Банктің/Даму Банкінің кепілдік беру сомасының есебімен бірге
Кәсіпкерге кредит беру мүмкіндігі туралы  оң шешімі бар хат;

7) Қаржы агентінің Кәсіпкерге кредит беру мүмкіндігі туралы  оң шешімі
бар хатының көшірмесі (Банктің/Даму Банкінің мөрімен куәландырылған);

8) Жобаны іске асырудың болжамды мерзімдерін, шарттарын қамтитын
Кәсіпкердің Жобасын іске асырудың бизнес-жоспары.
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27. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі Кәсіпкерден
өтінішті алғаннан кейін мынадай іс-шараларды жүзеге асырады:

1) өтінішпен қоса берілген міндетті құжаттардың толықтығын тексеру,
құжаттар пакеті толық тапсырылмаса немесе белгіленген нысандарға сәйкес
келмейтін құжаттар тапсырылған жағдайда, Бағдарламаның жергілікті
деңгейдегі үйлестірушісі тапсырылған құжаттар бойынша нақты кемшіліктерді
көрсете отырып, тапсырылған құжаттарды пысықтау үшін Кәсіпкерге қайтарып
береді;

2) Жобаны алдын ала қарау және Жоба бойынша ӨҮК үшін ұсынымдар
тұжырымдау;

3) ұсыныстар, ӨҮК отырыстарының күн тәртібін қалыптастыру, оларды
өткізу күнін, уақытын және орнын айқындау, бұл туралы ӨҮК-нің барлық
мүшелерін хабардар етеді. ӨҮК отырысы Жобалардың қалыптасу шамасына
қарай ай сайын өткізіледі;

4) Кәсіпкердің басқа да мемлекеттік бағдарламаға қатысуын, Мемлекеттік
даму институттары арқылы өзге де мемлекеттік қолдау шараларын
пайдалануын тексеру;

5) толық кұжаттар пакетін қоса бере отырып, ӨҮК-ді қарау үшін
Кәсіпкер Жобаларының тізімін қарауға жолдау.

28. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі барлық құжаттар
мен ақпаратты алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Кәсіпкердің
материалдарын ӨҮК-нің қарауына шығарады.

29. ӨҮК өткізілетін отырыс шеңберінде мынадай іс-шараларды жүзеге
асырады:

1) Кәсіпкердің және ол іске асыратын жобалардың Бағдарламаның
өлшемдеріне және жергілікті даму бағдарламаларына сәйкестігін тексереді;

2) Кәсіпкерлердің экономиканың өңір үшін басым секторларында іске
асырылатын Жобаларын, сондай-ақ Кәсіпкердің өтінішінде көрсетілген
ақпаратты қарайды, өтінішпен бірге ұсынылған әрбір Кәсіпкер бойынша
құжаттар пакетін зерттейді;

3) Кәсіпкердің жобасы мен ұсынылған құжаттарды ӨҮК мүшелерінің
арасында талқылайды;

4) Кәсіпкерлер Жобаларын қарау нәтижелері бойынша Кәсіпкер кредиті
жөнінде кепілдік ұсыну мүмкіндігі/мүмкін еместігі туралы шешім қабылдайды,
бұл хаттамамен ресімделеді, бұл ретте, хаттамада жекелеген Кәсіпкерлердің
Бағдарламаға қатысудан бас тарту себептері міндетті түрде көрсетілуі тиіс.

30. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі ӨҮК мәжілісінен
кейін 2 (екі) жұмыс күні ішінде:

1) ӨҮК хаттамасын Банкке/Даму Банкіне және Қаржы агентіне;
2) Жобаны ӨҮК-де қарау нәтижелері туралы Кәсіпкерге жазбаша

хабарлама жібереді.
31. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісінен Кәсіпкердің

кредитіне ішінара кепілдік беруге келісу туралы ӨҮК хаттамасын алғаннан
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кейін Қаржы агенті Банкке/Даму Банкіне  алдын ала кепілдік беру хатын
жібереді.

32. ӨҮК-мен келісілмеген жобалардан бас тартылады.
33. Алдын ала кепілдік беру хатын алғаннан кейін Банк/Даму Банкі және

Кәсіпкер  Банктік қарыз алу шартын, кепілдік(тер) шартын(тарын) жасасады,
көшірмелерін Қаржы агентіне жібереді. Алдын ала кепілдік беру хатын
алғаннан кейін соманың 30 %-на дейін ішінара кредит беру Банктің/Даму
Банкінің қарауына беріледі.

34.  Банктік қарыз алу шартының, кепілдік(тер) шартының(тарының)
көшірмелерін алғаннан кейін Қаржы агенті Кепілдік беру шартының жобасын
ресімдейді және қол қояды, оны Банкке/Даму Банкіне  жібереді. Кепілдік беру
шартына қол қойғанға дейін  Кәсіпкер Қаржы агентінің ағымдағы шотына
кепілдікке ақы төлеу қаражатын аударуды  жүзеге асырады.

35. Банк/Даму Банкі Кепілдік беру шартына қол қояды, оған Кәсіпкердің
қол қоюын қамтамасыз етеді және қол қойылған Кепілдік беру шартын Қаржы
агентіне жібереді.

36.  Банк/Даму Банкі Қаржы агентінен қол қойылған Кепілдік беру
шартын алғаннан кейін Кәсіпкерге нақты түрде кредит беруді жүзеге асырады.

37. Кепілдік беру шартын жасасқаннан кейін Қаржы агенті тиісті
хабарламаны Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісіне  жібереді.

38. Бағдарламаның жергілікті деңгейдегі үйлестірушісі Қаржы агентінен
Кепілдік беру шартын жасасу туралы  хатты алған сәттен бастап  кепілдік беру
ақысы бойынша қаражатты Қаржы агентінің ағымдағы шотына аударуды
жүзеге асырады.

5. Бағдарламаның мониторингі

39. Бағдарламаны іске асыру мониторингін Қаржы агенті жүзеге
асырады, оның функцияларына мыналар жатады:

1) Банк/Даму Банкі және/немесе Кәсіпкер ұсынған деректер мен құжаттар
негізінде Кепілдік беру шартын жасасқан Кәсіпкердің кредитті мақсатты
пайдалануының мониторингі;

2) Банк/Даму Банкі ұсынған деректер негізінде Кәсіпкердің төлем
тәртібінің мониторингі;

3) Кәсіпкердің бизнес-жоспарды іске асыруының (Жобаны іске
асыруының) мониторингі;

4) Банк/Даму Банкі ұсынған деректер негізінде Банктік қарыз шарты
бойынша Кәсіпкердің кепілдік берілген кредитті мерзімінен бұрын өтеуінің
мониторингі.

40. Мониторинг функцияларын жүзеге асыру үшін Қаржы агенті
Кәсіпкер мен Банктен/Даму Банкінен барлық қажетті құжаттар мен ақпаратты,
оның ішінде, коммерциялық және банктік құпияларды қамтитын ақпаратты
сұратуға, Жоба іске асырылып жатқан жерге барып оның іске асырылуына
мониторинг жүргізуге құқылы.
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41. Мониторингтің тәртібі мен мерзімдері, сондай-ақ есептілік нысандары

Ынтымақтастық туралы келісімде көзделеді.
_____________________


