
 

 

ҚАРЫЗ АЛУШЫ БАНККЕ ҦСЫНАТЫН ҚҦЖАТТАРДЫҢ ТОЛЫҚ ТІЗБЕСІ 

 

 

1.  Заңды тҧлғаны қҧрамайтын жеке тҧлғалар мен жеке кәсіпкерлер ҥшін (жеке кәсіпкерлер) ҥшін:  

1.1. ЖСН-мен жеке куәлік/ паспорт, кепілге берілетін мүліктің кәмелетке толмаған ортақ 

меншіктенушілерінің туу туралы куәліктері (кӛшірме);    

1.2. Тіркеу болған жағдайда, кәсіпкердің тіркеуін растайтын құжаттың кӛшірмесі (куәлік, патент);   

1.3.  Неке қиюды тіркеу туралы куәлік (кӛшірме) немесе некені бұзу туралы куәлік (кӛшірме);  

1.4.  Неке келісімшарты (болған жағдайда);  

1.5.  Кепілге берілетін мүліктің кәмелетке толмаған ортақ меншіктенушілерінің туу туралы куәліктері 

(кӛшірме);    

1.6.  Нотариалды куәландырылған ӛтініштер: 

- жұбайының (зайыбының) кепілге ұсынылатын мүлікті (депозитті, ақша кепілі) кепілге беруге 

және соттан тыс сатуға келісімі (кепілге ұсынылатын мүлікті сатып алу күнінде тіркелген неке 

болған жағдайда ұсынылады);    

-  Кепіл берушінің (ортақ меншіктенушінің) кепілге ұсынылатын мүлікті (депозитті, ақша кепілі) 

сатып алу күнінде тіркелген неке болмауы туралы ӛтініші (кепілге ұсынылатын мүлікті сатып алу 

күнінде тіркелген неке болмаған жағдайда ұсынылады);  

- жасы 14-тен 18-ге дейін кәмелетке толмаған ортақ меншіктенушінің баланың заңды ӛкілінің 

келісімімен жасалған кепілге ұсынылған мүлікті кепілге беруге (депозитті, ақша кепілі) және 

соттан тыс сатуға келісімі туралы ӛтініші (кәмелетке толмаған ортақ меншіктенушілер болған 

жағдайда); 

- жасы 14-ке дейінгі кәмелетке толмаған ортақ меншіктенушінің заңды ӛкілінің баланың атынан 

ресімделген кепілге ұсынылған мүлікті кепілге беруге (депозитті, ақша кепілі) және соттан тыс 

сатуға келісімі туралы ӛтініші (кәмелетке толмаған ортақ меншіктенушілер болған жағдайда).  

1.7.  Қамқорлық және қорғаншылық органдарының жылжымайтын мүлік объектісінің (депозитті, ақша 

кепілі) кәмелетке толмаған меншіктенушілерінің мүддесіне жасалған жылжымайтын кепіл мүлкін 

кепілге беруге және соттан тыс сатуға келісімі (түпнұсқа);  

1.8.  Кредит бюросынан анықтама; 

1.9.  Қызмет кӛрсетуші банктерден анықтамалар (е/ш болған жағдайда);  

1.10. Салық инспекциясынан берешектің жоқ екені туралы анықтама;  

1.11. ШОБ субъектілері үшін жеңілдетілген декларация.  

 

Қажеттілігі болса, жоғарыда аталған құжаттар соның ішінде Қосарлас қарыз алушыға да (жұбайына) 

ұсынылады.  
 

2.  Заңды тҧлғалар ҥшін: 

2.1.  Жалпы қҧжаттар 

2.1.1. ЖСН-мен қоса, кәсіпорын басшысының, бас бухгалтерінің, 10%-дан аса жарғылық капиталға 

ие заңды тұлғаның ЗТ барлық қатысушыларының (акционерлерінің) жеке басын куәландыратын 

құжаттың кӛшірмелері; 

2.1.2. Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация (соңғы 2 есептік кезең үшін);  

2.1.3. Жарғы (нотариалды куәландырылған кӛшірме);  

2.1.4. Құрылтайшылық шарты (нотариалды куәландырылған кӛшірме);   

Ескерту: егер Қарыз алушы заңды тұлға – Қазақстан Республикасының бейрезиденті болатын болса – оның 

тұру елінің уәкілетті органы (тұлғасы, ұйымы) куәландырған осы заңды тұлғаны ірі қатысушылары 

(құрылтайшылары, акционерлері, мүшелері) арасындағы ӛзара қарым-қатынасты регламенттейтін ӛзге соған 

ұқсас құжаттар (заңдастырылған немесе апостильдендірілген).   

2.1.5. Заңды  тұлғаны мемлекеттік (қайта)тіркеу туралы куәлік / Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

(қайта) тіркеу туралы анықтама (нотариалды куәландырылған кӛшірме); 

2.1.6. Қарыз алушының мемлекетінің уәкілетті органы берген заңды тұлға – бейрезиденттің 

мәртебесін куәландырушы заңдастырылған немесе апостильдендірілген құжат (егер Қарыз алушы 

Қазақстан Республикасының бейрезиденті болатын болса);  

2.1.7. Жарғылық капиталдың қалыптастырылуын растаушы құжаттар (тӛлем құжаттары, баланс 

және т.б.) (кӛшірмелер);  

2.1.8. Уәкілетті органның бірінші басшыны тағайындау (сайлау) туралы шешімі (атқарушы 

органның басшысының қолымен және заңды тұлғаның мӛрімен расталған кӛшірме);  



 

2.2. Акционерлік қоғам нысанында қҧрылған заңды тҧлғалар ҥшін (қосымша)  

2.2.1. Бағалы қағаздардың барлық шығарылымдарын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (нотариалды 

куәландырылған кӛшірме);  

2.2.2. Уәкілетті органның акцияларды шығару және орналастыру қорытындылары туралы есебін 

бекіту туралы хабарламасы (нотариалды куәландырылған кӛшірме);    

2.2.3. Банкке ӛтінім беру күніндегі жағдай бойынша бағалы қағаздарды ұстаушылар тізілімінен 

үзінді-кӛшірме;  

2.2.4. Егер банктік қарызды тарту және/немесе қамтамасыз етуді беру мәмілесі ҚР заңнамасына 

сәйкес ірі мәмілеге жатқызылатын болса, мына құжаттар ұсынылуы тиіс:   

 Директорлар кеңесі отырысының ірі мәміле жасау жӛнінде шешім қабылдау туралы хаттамасы (хаттама 

түпнұсқасы немесе атқарушы орган басшысының қолымен және Қарыз алушының/ Кепіл берушінің/ 

Кепілдік берушінің мӛрімен расталған хаттаманың үзінді-кӛшірмесі);  

Ескерту: егер Қарыз алушының/ Кепіл берушінің/ Кепілдік берушінің жарғысына сәйкес ірі мәміле жасау 

туралы шешім жалпы жиналыспен  / жалғыз акционермен бекітілуі тиіс болса – акционерлердің жалпы 

жиналысының тиісті хаттамасы / жалғыз акционердің шешімі ұсынылуы тиіс (хаттаманың түпнұсқасы немесе 

атқарушы органның бірінші басшысының қолымен және Қарыз алушының / Кепіл берушінің /Кепілдік 

берушінің мӛрімен расталған хаттаманың үзінді-кӛшірмесі).  

 Қоғамның ірі мәміле жасауы туралы жарияланған хабарландырумен басылым нӛмірінің данасы 

және/немесе Интернет желісінің WEB-сайтынан басылған нұсқасы;  

 Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы / жалғыз акционердің директорлар кеңесі мүшелерін 

сайлау туралы шешімі (атқарушы орган басшысының қолымен және заңды тұлғаның мӛрімен расталған 

кӛшірме);  

 Қоғам балансы (соңғы есептік күндегі жағдай бойынша);  

 Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы әзірлеген кепіл мүлкін бағалау 

туралы есеп (кредит мақұлданғаннан кейін, депозит кепілі талап етілмейді);   

2.1.1. Егер банктік қарызды тарту және/немесе қамтамасыз етуді беру мәмілесі ҚР заңнамасына 

сәйкес жасалуына қоғам мүдделі болатын мәмілеге жатқызылатын болса, мына құжаттар 

ұсынылуы тиіс:   

 Директорлар кеңесі отырысының жасалуына мүдделілік бар мәміле жасау жӛнінде шешім қабылдау 

туралы хаттамасы (хаттама түпнұсқасы немесе атқарушы органның басшысының қолымен және Қарыз 

алушының /Кепіл берушінің /Кепілдік берушінің мӛрімен расталған хаттаманың үзінді-кӛшірмесі);   

немесе егер директорлар кеңесінің барлық мүшелері мүдделі тұлғалар болса немесе директорлар кеңесі шешім 

қабылдау үшін қажетті дауыс саны болмауы себебінен осындай мәміле жасау мүмкін еместігі  туралы шешім 

қабылдайтын болса.     

Акционерлердің жалпы жиналысының жасалуына мүдделілік бар қоғамның мәмілелер жасауы жӛніндегі 

шешімді қабылдау туралы  хаттамасы (жалғыз акционердің шешімі) (хаттама түпнұсқасы немесе 

атқарушы орган басшысының қолымен және Қарыз алушының / Кепіл берушінің/ Кепілдік берушінің 

мӛрімен расталған хаттаманың үзінді-кӛшірмесі);   

 Акционерлердің жалпы жиналысының директорлар кеңесі мүшелерін сайлау туралы хаттамасы (жалғыз 

акционердің шешімі) (атқарушы орган басшысының қолымен және заңды тұлғаның мӛрімен расталған 

кӛшірме);  

2.2.6. Егер банктік қарызды тарту немесе қамтамасыз етуді ұсыну мәмілесі ҚР заңнамасына сәйкес 

нәтижесінде қоғамның міндеттемелері оның меншік капиталының он және одан артық 

пайызын құрайтын кӛлемге арттырылатын мәмілеге жатқызылса, мына құжаттар ұсынылуы 

тиіс:   

● Директорлар кеңесі отырысының қоғам міндеттемелерінің оның меншік капиталының он және одан да 

артық пайызын құрайтын кӛлемге артуы туралы шешім қабылдау туралы хаттамасы (хаттама түпнұсқасы 

немесе атқарушы орган басшысының қолымен және Қарыз алушының /Кепіл берушінің /Кепілдік 

берушінің мӛрімен расталған хаттаманың үзінді-кӛшірмесі) және Қарыз алушының/Кепіл 

берушінің/Кепілдік берушінің жарғысымен осындай мәмілелер бойынша шешімдер қабылдауға құзыретті 

басқа органның хаттамасы;   

 Қоғам балансы (соңғы есептік күндегі жағдай бойынша); 

 Акционерлердің жалпы жиналысының директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау туралы хаттамасы 

(жалғыз акционердің шешімі) (атқарушы орган басшысының қолымен және заңды тұлғаның мӛрімен 

расталған кӛшірме). 

 

2.2.  Кепіл берушілер – шаруа (ферма) қожалықтары ҥшін  

2.2.1. Жер теліміне құқықтарды тіркеу туралы белгімен құқық белгілеуші құжат (түпнұсқа);  

2.2.2. Жер теліміне жеке меншік құқығы туралы акт (жерді пайдалану құқығы) (түпнұсқа);   



2.2.3. Егер шаруа (фермер) қожалығының басшысы жеке кәсіпкер болатын болса жеке кәсіпкерді 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлік (түпнұсқа);   

2.2.4. Егер шаруа (фермер) қожалығының құрамы жер теліміне құқық белгілеуші құжатта 

жазылмаған болса, жергілікті атқарушы орган берген шаруа (фермер) қожалығының құрамы 

туралы анықтама (түпнұсқа);  

2.2.5. Шаруа (фермер) қожалығы басшысы мен ӛзге де мүшелерінің жеке басын куәландыратын 

құжат (кӛшірме).  

 

3.  Басқа да қҧжаттар  

1.1. Клиенттің уәкілетті органының банктік қарыз тарту қажеттілігі туралы шешімі (акционерлердің 

жалпы жиналысы, директорлар кеңесі, акционерлік қоғамдар үшін басқарма және жалғыз 

қатысушы, серіктестіктер үшін қатысушылардың жалпы жиналысы) (атқарушы орган 

басшысының куәландырушы қолымен және ұйымның мӛрімен расталған түпнұсқа).  

Егер Клиент пен Кепіл беруші бір тұлға болса – аталған шешімде келесі аталғандар болуы тиіс:  

1) кредитті пайдалану мақсаты, түрі (қарыз, кредит желісі), оны беру нысаны (қолма-қол 

қаржыландыру немесе қолма-қол ақшасыз қаржыландыру (кепілдіктер мен аккредитивтер) және сұратылып 

отырған қарыз сомасы, қарыз бойынша түпкілікті есеп айырысу мерзімі; 

2) қамтамасыз ету тізбесі (оның атауын, сипаттамаларын, санын, орналасқан жерін және басқа да 

сәйкестендіруші деректерді кӛрсете отырып);   

3) Клиент Банк алдындағы міндеттемелерін орындамаған және/немесе тиісті түрде орындамаған 

жағдайда Банкке кепілдік қамтамасыз етуді соттан тыс сату құқығын беру;    

4) Банктік салым шарты. 

Егер Кепіл беруші үшінші тұлға болатын болса, Кепіл берушінің уәкілетті органының Қарыз алушының 

міндеттемелерін орындауды қамтамасыз етуге Банкке мүлік пен мүліктік құқықтарды беру туралы шешімін 

ұсыну қажет, ал Кепілдік беруші болған жағдайда – осы тармақтың 1) – 4) тармақшаларында белгіленген 

талаптарға сәйкес ресімделген Кепілдік берушінің уәкілетті органының Қарыз алушының міндеттемелерін 

орындауды қамтамасыз етуге Банкке кепілдік беру туралы шешімі (атқарушы орган басшысының қолымен 

куәландырылған және ұйымның мӛрімен расталған түпнұсқа).  

 

Егер Қарыз, кепіл, кепілдік шарттарына қол қою ӛкілеттіктері Қарыз алушының (Кепіл берушінің, Кепілдік 

берушінің) бірінші басшысына берілмесе, Қарыз алушының (Кепіл берушінің, Кепілдік берушінің) атынан 

Қарыз алушының (Кепіл берушінің, Кепілдік берушінің) атынан қол қоюға уәкілетті тұлғаға Сенімхат, 

сондай-ақ уәкілетті тұлғаның жеке куәлігінің кӛшірмесін беру қажет.  

 

1.2. Қарыз алушы ӛзі туралы ақпаратты кредит бюросына беру және ӛзі туралы есепті басқа 

тұлғаларға беру туралы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес 

ресімделген кредит тарихы субъектісінің келісімі. 

1.3. Клиенттің (кепіл берушінің, кепілдік берушінің) қаржылық есебі, с.і. ресми және басқарушылық:   

1.4.  Кредит ӛтінімін беру алдында Клиенттің соңғы 2 жылдағы бухгалтерлік баланстары (2 жылдам 

аса әрекеттегі Клиенттер бойынша – әрекет ету кезеңінде) және соңғы есептік күнге (тоқсан, 

жыртыжылдық). Есептік күнге жасалған Клиенттің (кепіл берушінің, кепілдік берушінің) 

бухгалтерлік баланстарына корпоративтік табыс салығы қоса берілуі тиіс (кӛшірме).  

1.5.  Бухгалтерлік баланстардың қосымшалары (Клиент (кепіл беруші, кепілдік беруші Баланстардың 

әрқайсысына беруі тиіс):  

- «Пайда мен шығын туралы есеп»; 

- «Ақша қаражатының қозғалысы туралы есеп»; 

- «Капиталдағы ӛзгерістер туралы есеп»; 

- Негізгі құралдарды ашып кӛрсету (мынандай параметрлерден тұруы тиіс: негізгі құралдардың 

атауы, бастапқы құны, есептелген тозу сомасы, қалдық сомасы, негізгі құралдарды балансқа қою 

күні, негізгі құралдардың орналасқан жері (егер негізгі құралдар бір мекенжайда орналасқан 

болса); 

- Дебиторлық және кредиторлық берешекті ашып кӛрсету (мынандай мәліметтерден тұруы тиіс: 

дебитор (кредитор) атауы, берешек сомасы, туындау себебі, туындау күні мен жоспарлы ӛтеу 

күні); дебиторлық және кредиторлық берешектің туындауын растайтын құжаттар, с.і. орындалған 

жұмыстар актісі, екіжақты салыстырып тексеру актілері. 

- Тауар-материалдық қорды ашып кӛрсету (егер олар кепілдік қамтамасыз ету ретінде ұсынылған 

болса). 

1.6.   Бюджетке тӛленетін  міндетті тӛлемдер бойынша Клиенттің (кепіл берушінің, кепілдік берушінің) 

берешектерінің болмауын (болуын) растайтын анықтама. Анықтаманы салық органымен 



салыстырып тексеру актісін қоса (Кредит ӛтінімін беру күніндегі жағдай бойынша), Кредит 

ӛтінімін беру күніндегі жағдай бойынша  заңды тұлғаны салық тӛлеуші ретінде тіркеу орны 

бойынша салық органы беруі тиіс.    

1.7.  «Бірінші кредит бюросы» ЖШС ұсынған есеп.  

1.8. Банктік шоттар бойынша барлық қызмет кӛрсетуші банктерден ӛткен және ағымдағы жыл үшін 

айлар тұрғысынан ақша қозғалысы туралы анықтамалар.   

1.9.  Бизнес-жоспарға (техникалық-экономикалық негіздеме) заңды тұлғаның басшысы қол қойып, мӛр 

басуы тиіс.  

1.10. Клиент жүзеге асыратын (тауарлар, жұмыстар, қызметтер) ӛндірістің (сатып алу, іске асыру) 

қолданыстағы және жоспарлы кӛлемдерін растайтын құжаттар пакеті:   

- Клиенттің ӛндіріс үшін шикізат, шығыс материалдарын (одан әрі қарай іске асыруға арналған 

тауарларды), басқа ұйымдардың қызметтерін сатып алу туралы шарттар;  

- Клиенттің ӛндірілген ӛнімді (сатып алынған тауарларды, кӛрсетілетін қызметтерді) іске асыру туралы 

шарттар;  

- Клиент ӛндіретін ӛнімдер (іске асырылатын тауарлар, кӛрсетілетін қызметтер) бойынша ықтимал 

тұтынушылардан (тапсырыс берушілерден) ниеттері туралы хаттамалар (хаттар).  

- Бизнес орны бойынша жүргізілген түсірілім күні кӛрсетілген фото/бейне материалдар.   

- Құрылыс жобалары бойынша жобалық-сметалық құжаттама. 

1.11. Кредит ресурстарының пайдалану мақсатын растайтын құжаттар пакеті:  

     Ерекше нұсқамаларымен және қосымшаларымен шарттар (келісімшарттар):   

- жабдықтарды жеткізу туралы;  

- жылжымайтын мүлік объектілерін сатып алу туралы (ғимараттарды, үймереттерді, жер телімдерін); 

- басқа заңды тұлғалардың акциялар пакетін сатып алу (жарғылық капиталдағы үлесін);  

- шикізат, шығыс материалдары мен тауарларды сатып алу туралы;  

- жұмыстар мен қызметтер кӛрсету. 

 

КЕПІЛГЕ БЕРІЛЕТІН МҤЛІК ҚҦЖАТТАРЫ  

1. Жылжымайтын мҥлік 

1.1. Іргелес жер телімі бар ғимарат (ҥймерет)  

1.1.1. Құқық белгілеуші құжаттар: сатып алу-сату, айырбастау, сыйға беру, жекешелендіру шарты, 

пайдалануға қабылдау актісі, Меншік құқығының басталу актісі мен жылжымайтын мүлікті 

қабылдау-ӛткізу актісімен қоса аукцион (тендер) хаттамасы, жергілікті атқарушы органның жер 

теліміне құқық беру туралы шешімі, Жер телімін сатып алу-сату шарты (жер телімін 5 жылдан 

аса мерзімге жалға алу туралы шарт) және басқасы, тіркеуші органның тіркелген құқық туралы 

белгісімен.  

1.1.2.   Жер теліміне меншік құқығы/жерді пайдалану құқығы туралы акт;  

1.1.3. Жылжымайтын мүліктің техникалық паспорты;    

1.1.4. Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) мен жылжымайтын мүлік 

объектісінің түрі, кадастрлық нӛмірі, ауданы, орналасқан жері туралы мәліметтерден, құқық 

иелері, олардың үлестерінің мӛлшері, Банкке құжаттарды ұсыну күніндегі жағдай бойынша сол 

уақыттағы ауыртпалықтар (шектеулер) туралы мәліметтер мен құқықтық кадастрдағы ӛзге де 

ақпараттан тұратын техникалық сипаттамалары туралы анықтама.  

1.1.5. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы әзірлеген 

жылжымайтын мүлік объектісін бағалау туралы есеп.   

1.2. Пәтер 

1.2.1. Құқық белгілеуші құжаттар: сатып алу-сату, айырбастау, сыйға беру, жекешелендіру шарты, 

тіркеуші органның тіркелген құқық туралы белгісімен заң бойынша немесе ӛсиет және т.б. 

бойынша мұрагерлік құқығы туралы куәлік;   

1.2.2. Пәтердің техникалық жоспары; 

1.2.3. Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) мен жылжымайтын мүлік 

объектісінің түрі, кадастрлық нӛмірі, ауданы, орналасқан жері туралы мәліметтерден, құқық 

иелері, олардың үлестерінің мӛлшері, сараптама жүргізу үшін Банкке құжаттарды ұсыну 

күніндегі жағдай бойынша сол уақыттағы ауыртпалықтар (шектеулер) туралы мәліметтер мен 

құқықтық кадастрдағы ӛзге де ақпараттан тұратын техникалық сипаттамалары туралы 

анықтама. 

1.2.4.  Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы әзірлеген 

жылжымайтын мүлік объектісін бағалау туралы есеп.   

 

1.3. Тҧрғын ҥй   



1.3.1 Құқық белгілеуші құжаттар: сатып алу-сату, айырбастау, сыйға беру, жекешелендіру шарты, 

пайдалануға беру актісі, заң бойынша немесе ӛсиет бойынша мұрагерлік құқығы туралы куәлік, 

жергілікті атқарушы органның жер теліміне құқық беру туралы шешімі, жер телімін сатып алу-

сату шарты (жер телімін 5 жылдан аса мерзімге жалға алу туралы шарт) және басқалары, 

тіркеуші органның тіркелген құқық туралы белгісімен;      

1.3.2. Жер теліміне меншік құқығы/жерді пайдалану құқығы туралы акт;  

1.3.3. Жылжымайтын мүліктің техникалық паспорты; 

1.3.4. Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) мен жылжымайтын мүлік 

объектісінің түрі, кадастрлық нӛмірі, ауданы, орналасқан жері туралы мәліметтерден, құқық иелері, 

олардың үлестерінің мӛлшері, сараптама жүргізу үшін Банкке құжаттарды ұсыну күніндегі жағдай 

бойынша сол уақыттағы ауыртпалықтар (шектеулер) туралы мәліметтер мен құқықтық кадастрдағы ӛзге 

де ақпараттан тұратын техникалық сипаттамалары туралы анықтама. 

1.3.5. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы әзірлеген жылжымайтын 

мүлік объектісін бағалау туралы есеп.    

1.4. Жер телімі (жерді пайдалану қҧқығы) 

1.4.1.1. Құқық белгілеуші құжаттар: жергілікті атқару органының жер теліміне құқық беру туралы шешімі, 

Жер телімін сатып алу-сату шарты (жер телімін 5 жылдан аса мерзімге жалға алу туралы шарт), 

тіркеуші органның тіркелген құқық туралы белгісімен;      

1.4.2. Жер теліміне меншік құқығы/жерді пайдалану құқығы туралы акт;  

1.4.3. Жылжымайтын мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) мен жылжымайтын мүлік 

объектісінің түрі, кадастрлық нӛмірі, ауданы, орналасқан жері туралы мәліметтерден, құқық 

иелері, олардың үлестерінің мӛлшері, сараптама жүргізу үшін Банкке құжаттарды ұсыну 

күніндегі жағдай бойынша сол уақыттағы ауыртпалықтар (шектеулер) туралы мәліметтер мен 

құқықтық кадастрдағы ӛзге де ақпараттан тұратын техникалық сипаттамалары туралы анықтама.  

1.4.4. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы әзірлеген жер телімін 

(жерді пайдалануды) бағалау туралы есеп. 

1.5. Қҧрылысы аяқталмаған объект  

1.5.1.  Рұқсат беруші құжаттар – кепіл берушіге жаңа объектінің құрылысын жүргізу немесе 

қолданыстағыны ӛзгерту бойынша жобаны іске асыруға құқық беруші құжаттар, олардың 

құрамына кіретіндер:  

- тиісті жергілікті атқарушы органның объектінің құрылысын жүргізу үшін жер телімін беру 

туралы шешімі немесе кепіл берушіге меншік құқығында немесе жерді пайдалану құқығында 

тиесілі телімді құрылыс жүргізу үшін пайдалануға рұқсаттама;  

- тиісті жергілікті атқарушы органның жер телімін (аумақты) қосымша бӛліп берумен байланысты 

емес қолданыстағы объектінің (объектінің жеке бӛліктерінің) сұратылған ӛзгерістерін жүргізуге 

рұқсаты; 

- ҚР Индустрия және сауда министрлігінің Құрылыс істері жӛніндегі комитетінің Сәулет-құрылыс 

және лицензиялау басқармасы мен мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы қызметін атқарушы 

оның аумақтық бӛлімшелері беретін белгіленген мақсаттағы объект бойынша осы құрылысқа 

арналған алаңда (жер телімінде) құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге рұқсаттама; 

- ӛртке қарсы, санитарлық-эпидемиологиялық, экологиялық қызметтермен келісілген және 

белгіленген тәртіпте жергілікті сәулет және қала құрылысы органдары (қызметтері) бекіткен  

сәулет-жоспарлау жобасы; 

1.5.2. Қаланың (аудандардың) инженерлік қызметтерімен келісілген құрылыс бас жоспары;  

1.5.3. Құрылыс-монтаждау жұмысы түрлерінің тізбесімен сәулет, қала құрылысы және құрылыс 

қызметімен айналысу құқығына мемлекеттік лицензия; 

1.5.4. Кӛлемдік-жоспарлау, құрылымдау, технологиялық, инженерлік, табиғатты қорғау, экономикалық 

және басқа да шешімдерден тұратын құрылыс жүргізу туралы бекітілген жобалық (жобалық-

сметалық) құжаттама, сондай-ақ құрылыс жүргізу, аумақты инженерлік дайындау, аббаттандыру 

үшін сметалық есептер; 

1.5.5. Егер кепіл беруші тапсырыс беруші болған жағдайда, ал объект құрылысын мердігер (үшінші 

тұлға) ӛзінің меншік материалдары есебінен жүргізетін болса:   

- құрылыс жұмыстарына мердігерлік шарты; 

- орындалған жұмыстар актілері (орындалған жұмыстарды қабылдау-ӛткізу актілері);  

- орындалған жұмыстар құны туралы анықтама; 

- орындалған жұмыстардың тӛлемін растайтын құжаттар.   

1.5.6. Жер теліміне құқық белгілеуші және сәйкестендіруші құжаттар.  

1.5.7. Сараптама жүргізу үшін Банкке құжаттарды беру күніндегі жағдай бойынша жылжымайтын 

мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) мен оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама. 

 



2. Кӛлік қҧралдары  

2.1. Автокӛлік қҧралдары   

2.1.1. КҚ тіркеу туралы куәлік (кӛшірме);  

2.1.2. Сатып алу-сату шарты (жеке тұлға – кепіл берушілер үшін талап етілмейді) (кӛшірме);  

2.1.3. Сатушының сатып алушымен (болған жағдайда)/зауытты қабылдау-ӛткізу актісі (жеке тұлға – 

кепіл берушілер үшін талап етілмейді) (кӛшірме);   

2.1.4. Аумақтық жол полициясы органы берген ауыртпалықтың (тыйым салу, айдап әкету, кепілге беру 

және басқасы) жоқ екендігін растайтын анықтама;  

2.1.5. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы (жеке тұлға немесе заңды 

тұлға) әзірлеген кӛлік құралын бағалау туралы есеп (Банктің талабы бойынша).   

2.2. Жылжымалы темір жол қҧрамы  

2.2.1. Сатып алу – сату шарты (кӛшірме); 

2.2.2. Мүлік кедендік ресімдеуден ӛтсе, Жүк кеден декларациясы (кӛшірме); 

2.2.3. Тӛлем фактісін растаушы тӛлем құжаттары (кӛшірме); 

2.2.4. ҚР Кӛлік және коммуникация министрлігінің аумақтық кӛлік бақылауы комитеті берген 

жылжымалы темір жол құрамын мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу және кепілі туралы куәлік; 

2.2.5. Уәкілетті орган берген ауыртпалықтардың жоқ екендігі туралы анықтама (үшінші тұлғалардың 

тіркелген құқықтары болмаған жағдайда);  

2.2.6. Техникалық паспорт (кӛшірме); 

2.2.7. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы (жеке тұлға немесе 

заңды тұлға) әзірлеген темір жол кӛлігін бағалау туралы есеп (Банктің талабы бойынша). 

2.3. Әуе кемелері (бҧдан әрі – ӘК) 

2.3.1. Кепілге берілетін ӘК мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариалды расталған кӛшірмесі;  

2.3.2. ӘК меншік құқығын растаушы құжаттар (ӘК сатып алу-сату шарты, тендер ӛткізу туралы 

хаттама, сот шешімі және т.б.) (кӛшірме);  

2.3.3. Мүлікті жалға алу, лизинг, сенімгерлікпен басқару, сондай-ақ басқа да пайдалануды растаушы 

құжаттар (болған жағдайда) (кӛшірме);   

2.3.4. ӘК меншік құқығын, мүлікті жалға алу, лизинг, сенімгерлікпен басқару, сондай-ақ басқа да 

пайдалануды растаушы құжаттарға қабылдау-ӛткізу актісі (кӛшірме);  

2.3.5. Сараптама жүргізу үшін Банкке құжаттарды ұсыну күніндегі жағдай бойынша ӘК-ге 

ауыртпалықтардың (тыйым салу, кепіл) жоқ екендігін растаушы ӘК мемлекеттік тізілімінен 

үзінді-кӛшірме;  

2.3.6. ӘК-тің техникалық жай-күйін тексеру және жарамдылығын анықтау актісі (кӛшірме);   

2.3.7. Эксплуатант (борт құжаты) сертификатының нотариалды расталған кӛшірмесі;  

2.3.8. Шығарушы зауыт берген ӘК-тің ұшуға жарамдылығы туралы куәлік (болған жағдайда);  

2.3.9. Жазғы жарамдылық сертификатының нотариалды расталған кӛшірмесі (ӘК жазда пайдаланған 

жағдайда); 

2.3.10. ӘК қайта жабдықтау туралы құжаттар (ӘК пайдалану мақсаты ӛзгерген жағдайда) (кӛшірме);  

2.3.11. ӘК түрінің сертификаты (аса жеңіл авиация әуе кемесі үшін данасының сертификаты немесе 

түрінің сертификаты) (кӛшірме);   

2.3.12. Сараптама жүргізу үшін Банкке құжаттарды ұсыну күніндегі жағдай бойынша жылжымайтын 

мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) мен оның техникалық сипаттамалары туралы 

анықтама;  

2.3.13. Жергілікті жердегі шуыл бойынша кепілге ұсынылған әуе кемесінің жарамдылығы туралы 

куәліктің нотариалды расталған кӛшірмесі;  

2.3.14. Кепілге ұсынылатын әуе кемелеріне қатысты жасалған сақтандыру полистерінің кӛшірмелері;  

2.3.15. Кепіл берушінің тиісті шарттар бойынша сатып алынған әуе кемелеріне ақы тӛлегенін растаушы 

тӛлем құжаттары (кӛшірме);   

2.3.16. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы (жеке тұлға немесе 

заңды тұлға) әзірлеген әуе кемесін бағалау туралы есеп (Банктің талабы бойынша).  

2.3.17. Сараптама жүргізу үшін Банкке құжаттарды ұсыну күніндегі жағдай бойынша жылжымайтын 

мүлікке тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) мен оның техникалық сипаттамалары туралы 

анықтама. 

3. Ауыл шаруашылық техникасы, арнайы техника  

3.1. Ауыл шаруашылығы техникасының/ арнайы техниканың техникалық паспорты (кӛшірме); 

3.2. Сатып алу-сату/жеткізу шарты (кӛшірме); 

3.3. Зауытты қабылдау-ӛткізу/ сатушының сатып алушымен (болған жағдайда) актісі (кӛшірме);  

3.4. Ұсыну күніндегі жағдай бойынша ауыл шаруашылығы техникасына/ арнайы техникаға 

ауыртпалықтардың (тыйым салу, кепіл, басқасы) жоқ екендігі туралы құжат; 



3.5. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы (жеке тұлға немесе заңды 

тұлға) әзірлеген бағалау туралы есеп.   

4. Бағалы қағаздар  

4.1. Құрылтай құжаттары: Жарғы, заңды тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы куәлік / заңды 

тұлғаны мемлекеттік (қайта) тіркеу туралы анықтама;   

4.2. Бағалы қағаздарды шығару проспектісін мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нотариалды 

расталған кӛшірмесі;     

4.3. Уәкілетті органның бағалы қағаздарды шығару және орналастыру қорытындылары туралы есепті 

бекіту туралы хабарламасы (кӛшірме); 

4.4. Ауыртпалықтың жоқтығы туралы мәліметтерден тұратын бағалы қағаздарды ұстаушылар 

тізілімінен үзінді-кӛшірме (түпнұсқа);  

4.5. Егер бағалы қағаздар құжаттама нысанында шығарылған болса, бағалы қағаздарды кепілге беру 

сәтінде депозитарийдің олардың болуы және сақтау туралы растауы (түпнұсқа); 

4.6. Бағалы қағаздарды сатып алу-сату шарты (сыйға беру, айырбастау, заң бойынша немесе ӛсиет 

бойынша мұраға алу құқығы туралы куәлік) (кӛшірме);    

4.7. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы (жеке тұлға немесе заңды 

тұлға) әзірлеген бағалы қағаздарды бағалау туралы есеп (Банктің талабы бойынша); 

4.8. Банкке кепілге мемлекеттік бағалы қағаздар ұсынылған жағдайда Кепіл беруші Банкке «Бағалы 

қағаздардың орталық депозитарийі» АҚ-тың үзінді-кӛшірмесін ұсынуы тиіс.  

5. Айналымдағы тауарлар (немесе жабдықтар)  

5.1.  ҥшінші тҧлғалардан сатып алынатын  

5.1.1. Сатып алу-сату шарты немесе кепілге берілетін тауарды (немесе жабдықты) сатып алуды 

растайтын басқа да құжаттар (кӛшірмелер);  

5.1.2. Тауар кедендік ресімдеуден ӛткен болса, Жүк кеден декларациялары (кӛшірмелер);   

5.1.3. Атаулары, саны, берілген күні, тауарларды сақтау орны, сондай-ақ сақтау орны және кепіл 

берушінің кепілге берілетін тауарларға құқықтары тиесілі тұлғалар кӛрсетілген, бірінші 

басшы, бас бухгалтер, материалды жауапты тұлға (болған жағдайда) қол қойған және 

заңды тұлғаның мӛрі басылған (айналымдағы тауарлар үшін) тауарлардың болуын 

растайтын кепілге ұсынылатын тауарлардың болуы туралы қоймалық (ресурстық) 

анықтама, (жабдықты пайдалануға беру жылы, бастапқы және қалдық құнын кӛрсетіп) 

негізгі құралдарды ашып кӛрсету;  

5.1.4. Кепіл беруші банкке кепілге ұсынылатын айналымдағы тауарлар сақталатын қойма үй-

жайларының меншіктенушісі болмаған жағдайда жауапкершілікпен сақтау шарты немесе 

қойма үй-жайларын жалдау шарты (айналымдағы тауарлар үшін) (кӛшірме);     

5.1.5. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы (жеке тұлға 

немесе заңды тұлға) әзірлеген айналымдағы тауарларды бағалау туралы есеп (Банктің 

талабы бойынша).  

5.2.  тауарларды (жабдықтарды) ӛндірген жағдайда   

5.2.1. Кәсіпорынның тауар/жабдық ӛндіру құқығын растайтын құжаттар (лицензиялар, тіркеу 

куәліктері және т.б., болған жағдайда);  

5.2.2. Атаулары, саны, берілген күні, тауарларды сақтау орны, сондай-ақ сақтау орны және кепіл 

берушінің кепілге берілетін тауарларға құқықтары тиесілі тұлғалар кӛрсетілген, бірінші 

басшы, бас бухгалтер, материалды жауапты тұлға (болған жағдайда) қол қойған және 

заңды тұлғаның мӛрі басылған (айналымдағы тауарлар үшін) тауарлардың болуын 

растайтын кепілге ұсынылатын тауарлардың болуы туралы қоймалық (ресурстық) 

анықтама, (жабдықты пайдалануға беру жылы, бастапқы және қалдық құнын кӛрсетіп) 

негізгі құралдарды ашып кӛрсету;  

5.2.3. Кепіл беруші банкке кепілге ұсынылатын айналымдағы тауарлар сақталатын қойма үй-

жайларының меншіктенушісі болмаған жағдайда жауапкершілікпен сақтау шарты немесе 

қойма үй-жайларын жалдау шарты (айналымдағы тауарлар үшін) (кӛшірме);     

5.2.4. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы (жеке тұлға 

немесе заңды тұлға) әзірлеген айналымдағы тауарларды бағалау туралы есеп (Банктің 

талабы бойынша).  

6. Астық 

6.1. Астықты сатып алу-сату шарты (болған жағдайда) (кӛшірме); 

6.2. Дәнге берілетін куәлік (аттестат) (астық дәні кепілге ұсынылғанда); 

6.3. Қойма куәлігі мен кепілдік куәліктен тұратын астық қолхаты;  

6.4. Астық қабылдаушы кәсіпорын мен Кепіл беруші арасында жасалған астықты сақтау 

қызметтерін кӛрсету туралы жария шарт (егер Кепіл беруші астық қабылдаушы кәсіпорынның 

меншіктенушісі болмаса) (кӛшірме);   



6.5.   Астық қолхаттарын бере отырып, қойма қызметі бойынша қызмет кӛрсету 

лицензиясының кӛшірмесі;  
6.6. Астық қолхаттары бойынша міндеттемелердің орындалуын кепілдендіру қорына қатысу туралы 

нотариалды куәландырылған куәлік / астық қабылдаушы кәсіпорынның астық қолхатын 

ұстаушылар алдындағы азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты;   

6.7. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу /қайта тіркеу туралы нотариалды куәландырылған куәлік / 

астық қабылдаушы кәсіпорын – заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы 

анықтама; 

6.8. Астық қолхаттарына қол қоюға уәкілетті тұлғалардың тектері, есімдері және әкелерінің  аттары, 

олардың қол қою үлгілері, сондай-ақ астық қолхатына басылатын мӛр бедері үлгісі кӛрсетілген 

нотариалды куәландырылған карточка; 

6.9. Аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы бар тәуелсіз бағалаушы (жеке тұлға немесе 

заңды тұлға) әзірлеген астықты бағалау туралы есеп (Банктің талабы бойынша).  

7. Жер қойнауын пайдалану қҧқығы  

7.1. Уәкілетті органда тіркелген құзыретті орган мен жеке немесе заңды тұлға (кепіл беруші) арасында 

жасалған барлау, ӛндіру, бірлесіп барлау және ӛндіру туралы немесе барлаумен және (немесе) 

ӛндірумен байланысты емес жерасты үймереттерінің құрылысын жүргізу және (немесе) пайдалану 

туралы келісімшарт; 

7.2. Геологиялық бӛлу – жер қойнауын пайдаланушы барлау жүргізуге құқылы жер қойнауы телімін 

сызба және сипаттама түрінде белгілейтін барлау, бірлескен барлау және ӛндіру туралы 

келісімшарттың ажырамас бӛлігі болып табылатын келісімшартының қосымшасы 

7.3. және/немесе ӛндіру, бірлескен барлау және ӛндіру, барлаумен және (немесе) ӛндірумен 

байланысты емес жерасты үймереттерінің құрылысын жүргізу және (немесе) пайдалану, жалпы 

таралған пайдалы қазбаларды ӛндіру  туралы келісімшарттың ажырамас бӛлігі болып табылатын 

жер қойнауын пайдаланушы ӛндіруге, барлаумен және (немесе) ӛндірумен байланысты емес 

жерасты үймереттерінің құрылысын жүргізуге және (немесе) пайдалануға құқылы жер қойнауы 

телімін графикалық және сипаттамалы түрде белгілейтін тау бӛлігі;  

7.4. Уәкілетті мемлекеттік орган берген келісімшартты тіркеу туралы сертификат;  

7.5. Банкке құжаттарды сараптамаға беру сәтіндегі жағдай бойынша уәкілетті мемлекеттік орган 

берген жер қойнауын пайдалану құқығына ауыртпалықтардың жоқтығын растаушы құжат;  

Уәкілетті мемлекеттік органның Банкке жер қойнауын пайдалану құқығын кепілге беру туралы 

рұқсаты. Бұл ретте жер қойнауын пайдаланушы жер қойнауын пайдалану құқығының кепіліне алған 

қарыз келісімшартта қарастырылған жер қойнауын пайдалану мақсатына ғана пайдаланыла алатынын 

ескеру қажет; 

7.6. Жер  телімі мен онда орналасқан ғимараттарға құқық белгілеуші және сәйкестендіруші құжаттар. 

7.7. Банкке құжаттарды сараптамаға беру сәтіндегі жағдай бойынша жылжымайтын мүлікке тіркелген 

құқықтар (ауыртпалықтар) мен оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама.   

8. Ӛндірілетін мҧнай, мҧнай ӛнімдері  

8.1. Ӛндірілетін мҧнай 

8.1.1. Жер қойнауын пайдалану туралы келісімшарт; 

8.1.2. Қатты пайдалы қазбаларды, мұнайды, газды, мұнайгаз конденсатын ӛндіру (жалпы таралған 

пайдалы қазбаларды қоспағанда), мұнай, газ скважиналарын бұрғылау (соның ішінде теңізде 

және ішкі су қоймаларында және т.б.) туралы лицензияның нотариалды куәландырылған 

кӛшірмесі 

8.1.3. Статистикалық органдарға ұсынылатын ӛндіру кӛлемін растайтын алдыңғы кезеңдер үшін 

ӛндіру бойынша есептер; 

8.1.4. Тәуелсіз провайдердің ӛндіру кӛлемін растаушы есебі;  

8.1.5. Уәкілетті ұйым берген мұнай қорларын растаушы геологиялық барлау зерттеу қорытындылары; 

8.1.6. Кен орнында Кепіл берушіге тиесілі мұнайды сақтауға арналған қор қойма немесе жалға 

алынатын қор қоймаларының болуын растаушы құжаттар;  

8.1.7. Мұнай ӛндіру ӛзіндік құнының калькуляциясы. 

8.2. Мҧнай ӛнімдері  

8.2.1. Сатып алу-сату шарты;  

8.2.2. Т/ж жүкқұжаттары; 

8.2.3. Тауар кедендік ресімдеуден ӛткен болса, жүк кеден декларациялары;  

8.2.4. Шот-фактуралар; 

8.2.5. Құю ведомосы; 

8.2.6. Сақтаушы мұнай базасымен қол қойылған жауапкершілікпен сақтау шарттары;  

8.2.7. Мұнай ӛнімдерін сақтаушы мұнай базасы берген салыстырып тексеру актілері (қойма 

анықтамалары).  



9. Кепіл берушінің меншігіне болашақта тҥсетін мҥлік  

9.1. Мүліктің Кепіл берушінің меншігіне түсуін растаушы сатып алу-сату (жеткізу және т.б.) 

шарттары (кӛшірмелер); 

9.2. Салыстырып тексеру актілері, орындалған жұмыс актілері, тӛлем құжаттары.  

Ескерту: Мүлік Кепіл берушінің меншігіне түскеннен кейін, Кепіл беруші меншік құқығына ену 

күнінен бастап 10 күн ішінде (егер Банктің уәкілетті органының шешімімен басқасы қарастырылмаса) 

осы Тізбенің талаптарына сәйкес кепіл мәніне құқық белгілеуші құжаттардың толық пакетін Банкке  

ұсынуға міндетті.   

10. Мҥліктік қҧқықтар 

10.1. Кепілге ұсынылатын құқықтардың (құқықтың) тиесілігін растаушы құжаттар (келісімшарттар, 

шарттар, мемлекеттік билік және басқару органдарының актілері және т.б.); 

10.2. Лицензиялар, ӛзге де рұқсат беруші құжаттар (егер кепілге ұсынылатын мүліктік құқықты 

пайдалану Лицензияның немесе басқа да рұқсат құжатының болуын қарастыратын болса); 

10.3. Аталған мүліктік құқық кепілде емес және ауыртпалық салынбағанын растаушы тиісті 

құзыретті орган берген құжат – олармен жасалатын мәмілелер мен ауыртпалықтар міндетті 

мемлекеттік (немесе басқа) тіркелуге тиісті болатын мүліктік құқықтар үшін (нақты атағанда – 

жер қойнауын пайдалану құқығы); 

10.4. Ұсынылған (сатып алынған) мүліктік құқықтардың толық тӛленгенін растаушы құжат (ӛтеулі 

түрде сатып алынған жағдайда) (кӛшірмелер);  

10.5. Банктің уәкілетті органының талабы бойынша – аталған қызмет түрімен айналысуға лицензиясы 

бар тәуелсіз бағалаушы (жеке тұлға немесе заңды тұлға) әзірлеген мүліктік құқықтарды бағалау 

туралы есеп.  

11. Ҥшінші тҧлғаға талап ету қҧқығын беру (цессия) 

11.1. Солардың негізінде талап туындайтын шарттар (кӛшірмелер); 

11.2. Банкке ӛтінім білдіру күніндегі талап ету сомасын растаушы Кредитордың Борышкермен 

салыстырып тексеру актісі. 

12. Ақша 

12.1. Банк пен кепіл беруші арасында жасалған банктік салым (банктік шот) шарты; 

12.2. Шотта ақшаның болуы туралы құжаттарды сараптамаға беру күніндегі банк берген шоттың 

үзінді-кӛшірмесі. 

13. Ауыл шаруашылық малы : 

13.1. Кепіл берушінің уәкілетті тұлғасы мен бас бухгалтер қол қойған кепілге ұсынылатын малдың 

сәйкестендіру белгілері (түрі, жынысы, түсі, жасы) кӛрсетілген тізбесі;  

13.2.  Аттестат – мемлекеттің асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы субъектілердің қызметін 

мойындауды куәландыратын асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы уәкілетті мемлекеттік 

орган берген құжат (кепіл беруші үшін – асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы субъект); 

13.3. Асыл тұқымды мал үшін стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша тіркелген орган 

берген сәйкестендіру сертификаты (асыл тұқымдық куәлігі); 

13.4. Асыл тұқымды мал үшін Қазақстан Республикасының тиісті тіркелген және уәкілетті органдары 

берген аурулардан және бактериялардан таза екендігі туралы ветеринарлық сертификат;    

13.5. Асыл тұқымды мал үшін – малды мемлекеттік асыл тұқымды мал кітабына жазу туралы бұйрық;  

13.6. Ауыл шаруашылық малы үшін - ҚР ауыл шаруашылығы министрлігінің аумақтық басқармасы 

берген (мал туралы мәліметтер, малдың иесі, малдың иесін ауыстыру күні кӛрсетілген)  және 

ауылдық округтің мемлекеттік ветеринарлық инспекторы ресімдеген ветеринарлық паспорт.  

Ескерту:Ауыл шаруашылық малын сатып алған, жоғалтқан, сатқан немесе сойған (опат болу) жағдайда иесі 

ауыл шаруашылық малын сәйкестендіру бойынша ауылдық әкімшілік округтерінің мәліметтер базасына/нан 

және малды есепке алу және тіркеу журналына/нан есепке алу немесе тіркеуден шығару үшін ауылдық 

округтің мемлекеттік ветеринарлық инспекторын хабардар етеді.  

14. Теңіз кемелері  

14.1. Қазақстан Республикасы теңіз порттарының бірінде тіркелген Мемлекеттік кеме тізілімі, кеме 

кітабы немесе салынып жатқан кеме тізілімінен кепіл берушінің кемеге меншік құқығын және 

ауыртпалықтардың (шектеулердің) жоқ екендігін растайтын үзінді-кӛшірме; 

14.2. Порттың теңіз әкімшілігі берген теңіз кемесі мемлекеттік кеме тізіліміне енгізілгенін растаушы 

теңіз кемесінің Қазақстан Республикасының туының астында жүзу құқығы туралы куәлік; 

14.3. Порттың теңіз әкімшілігі берген теңіз кемесі мемлекеттік кеме тізіліміне енгізілгенін растайтын 

кемеге меншік құқығы туралы куәлік;   

14.4. Порттың теңіз әкімшілігі берген салынып жатқан кеменің салынып жатқан кемелер тізіліміне 

енгізілгенін растайтын кемеге (салынып жатқан кемеге) құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы 

куәлік.    



Ескерту: Салынып жатқан кемеге меншік құқығы киль қаланған жағдайда немесе сарапшының 

қорытындыларымен расталған құны бірдей құрылыс жұмыстары жүргізілген жағдайда салынып жатқан 

кемелер тізілімінде тіркеле алады.  

14.5. Ӛлшеу куәлігі; 

14.6. Сыныптау куәлігі; 

14.7. Жолаушы куәлігі; 

14.8. Кеме салу туралы шарт (салынып жатқан кеме үшін);  

14.9. Кеме салу ұйымының киль қалау туралы жазбаша растауы немесе сарапшының бағалас құрылыс 

жұмыстарын жүргізуді растайтын қорытындысы (салынып жатқан кеме үшін);  

14.10. Кеме құжаттары.  

14.11. Банкке құжаттарды сараптамаға беру сәтіндегі жағдай бойынша жылжымайтын мүлікке 

тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама;     

15. Ӛзен кемелері  

15.1. Мемлекеттік кеме тізілімінен кепіл берушінің кемеге меншік құқығы мен оған шектеулердің 

(ауыртпалықтардың) жоқ екендігін растайтын үзінді-кӛшірме; 

15.2. Кеменің Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туы астында жүзуін және кемеге меншік 

құқығын растайтын кеме куәлігі;  

15.3. Жүзу жарамдылығы туралы куәлік;  

15.4. Ӛлшеу куәлігі (аралас (ӛзен-теңіз) жүзу кемелері үшін);   

15.5. Сыныптау куәлігі;   

15.6. Жолаушы куәлігі (жолаушылар кемесі үшін); 

15.7. Кеме құжаттары; 

15.8. Банкке құжаттарды сараптамаға беру сәтіндегі жағдай бойынша жылжымайтын мүлікке тіркелген 

құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама. 

16. Шағын кӛлемді кемелер 

16.1. Кеме кітабынан кепіл берушінің кемеге меншік құқығын және кемеге тіркеу нӛмірін тағайындау 

және оған шектеулердің (ауыртпалықтардың) жоқ екендігін растайтын үзінді-кӛшірме; 

16.1.  Сатушы ұйымның сату туралы белгісімен зауытта шығарылған кеменің техникалық паспорты және 

қозғалтқыштың техникалық паспорты, ал жеке салынған немесе қайта жабдықталған кемелер үшін 

– уәкілетті органның нормативтері мен техникалық талаптарына сәйкес келетін кеме салу 

құжаттары мен техникалық құжаттамасы;   

16.2. Шағын кӛлемді кеменің тіркеу карточкасы;  

16.3. Кеме билеті – ӛздігінен жүретін шағын кӛлемді кеме үшін;  

16.4. Кеме билеті – ӛздігінен жүрмейтін шағын кӛлемді кемелер үшін (еспелі, желкенді, үрмелі 

қайықтар, байдаркалар, сал және жалдамалы жүзу құралдары үшін);    

16.5. Кеме құжаттары. 

16.6. Банкке құжаттарды сараптамаға беру сәтіндегі жағдай бойынша жылжымайтын мүлікке 

тіркелген құқықтар (ауыртпалықтар) және оның техникалық сипаттамалары туралы анықтама. 

 

 

Құжаттар тізімі ҚҚК  23.02.2007ж. №49 қаулысына сәйкес кредит беру құжаттамасын жүргізу ережелеріне     

сәйкес болуы тиіс. 

Қажеттілігі болған жағдайда ШОБД кредит беру бӛлімшесі мен кредит тәуекелдері мен кепілдерді бағалау 

департаменті қызметкерлерінің талабы бойынша басқа да құжаттар сұратылуы мүмкін.     

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


