
Қазақстан қалаларындағы

энергосервис бастамаларына қолдау

көрсету

«Төмен дәрежелі көмірсутектілікті дамуға бейімделен 

тұрақты қалалар»



Жоба жайында

Жоба жоғары тиімді қала инфрақұрылымына инвестиция тарту арқылы ҚР 

Үкіметіне Қазақстанның ірі және шағын қалаларындағы тұрақтылықты

нығайтуға көмек көрсетеді. Атап айтқанда: 

• Жылыту және ыстық су беру

• Көше жарықтандыруы

• Ғимараттарды жарықтандыру

• Ғимараттар мен құрылыстарды электрмен қамту

• Сумен жабдықтау және кәріз жүйелері

• Коммуналдық қалдықтарды жою

• Қоғамдық көлік

 «Нұрлы жол» бастамасы

бойынша Президент 

Жолдауы

 Аймақтарды дамыту 

бағдарламасы

 Ұлт жоспары 100 нақты

қадам



Жобаға қатысушылар

Өтінім берушінің жобасы энергоүнемдеу мен CO2 газының ауаға таралуын

азайтуға бағытталған болуы керек

Кто может выступить 

исполнителем 

городского 

низкоуглеродного

проекта? 

Энергосервис қызметінде кем дегенде 2 жыл тәжірибесі бар нысан

иесі (ғимарат, инженерлік жүйелер және желілер, энергия өндіру

көздері ж.т.б.)

Арнайы сервис (энергосервисті) компаниясы



Энерготиімді жобаларды қолдау

Жобалардың нақты мақсаты

Қаланың инфрақұрылым

секторлары

Жобаға қойылатын талаптар

Өтінім берушіге қойылатын 

талаптар: 

Қала инфрақұрылымына инвестициялар және/немесе айналым қаражатын толықтыру

(негізгі құралдарды сатып алу және/немесе құрылыс және/немесе жаңғырту және/немесе

қайта құру және/немесе күрделі жөндеуден өткізу

(А) Қаланы жылумен қамтамасыз ету

(B) Қаланы сумен қамтамасыз ету

(C) Қоғамдық ғимараттар мен ӘТҮ

(D) Қаланың тазарту жүйелері

(E) Жарықтандыру (ішкі және сыртқы) 

Энергоүнемдеуге қойылатын минималды талаптар:  

• А-D секторы 15% 

• Е секторы 45% 

Энергоүнемдеу және/немесе энерготиімді жобаларды жүзеге асыру барысында кем дегенде 2

жыл тәжірибесі болуы



Несие бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау талаптары

НЕСИЕ СОММАСЫ

Несие 130 860 000 теңгеге дейін беріледі

МӨЛШЕРЛЕМЕ

Пайыздық мөлшерлеме 19% аспайды

СУБСИДИЯЛАР

Субсидия көлемі несие бойынша сыйақы

мөлшерлемесінің 10%

ӨЗ ҚАРАЖАТЫ

Жобаға өз қаражатын салу талап етілмейді

МЕРЗІМІ

Субсидиялау мерзімі 3 жыл, 6 жылға дейін

созу мүмкіндігі бар 

ҚАЙТА ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап бұрын

берілген несиелерді қайта қаржыландыру

Субсидированию

не подлежат:

Мөлшерлемесі бюджет есебінен азайтылған, 

ұлттық компаниялар мен ұлттық даму 

институттары берген несиелер

Жобаға қатыса алмайтындар

50% астам үлесі мемлекетке тиесілі

компаниялар, МЖӘ есепке алмағанда

Ерекше талап

Мақұлданған ЖББ жобалар бойынша банк бұрын

алынған комиссия, салық және/немесе басқа да 

төлемдерді биылғы қаржылық жылда қайтарады



Субсидия беру тәртібі

1. Өтініш беруші Өтінім толтырады

2. Хатшылық • Өтінім қабылдау;

• Құжаттардың толықтығын, құжаттар 
толықтығының талдауын тексеру

3. Техникалық 

әріптес

4. ЖБК

5. ЕДБ

6. «Даму» Қоры

• Техникалық бағалау жасайды;
• Жоба бойынша қорытынды

• ҰҚП;

• ҚҚҚ;

• ИДМ;

• ЭМ;

• ХҚИ;

• ҚҰ;

• БҰҰДБ

• Заем беру жөніндегі

шешім

• •Субсидиялау жайындағы үш

жақты келісімге қол қою

• Субсидия төлеу



Жобаларды басқару комитеті берген сертификат міндетті түрде болуы керек

Сертификат алу талаптары http://sustainabla/eep.kz

Кепілзат жеткіліксіз болса «Даму» қоры

кепілдік береді

КЕПІЛДІК

Кепілдік көлемі несие сомасының

50%-на дейін

МЕРЗІМ

Кепілдік мерзімі 3 жылға дейін

НЕСИЕНІҢ СОММАСЫ

Инвестициялық жобаға 130 860 000 

теңгеге дейін беріледі

МӨЛШЕРЛЕМЕ

Сыйақы мөлшерлемесі 19% дейін

НЕСИЕНІҢ МАҚСАТЫ

инвестициялар /айналым қаражатын толықтыру

http://sustainabla/eep.kz


Кепілдік беру тәртібі

1. Өтініш беруші 
• Жобаларды басқару комитетінен сертификат алады

• Банкке құжаи жинап, өткізу

2. ЕДБ

3. «Даму» Қоры

4. Шарт жасасу 

1. Құжаттың толықтығын, бағдарлама талаптарына сай келетінін анықтайды

2. Өтінімді қабылдап алады

3. Сарапшылық қорытынды, қаржылық талау жасайды, бизнес орналасқан жерге барады

4. Несие комитетіне ұсынып, шешім қабылдайды

5. Құжаттар топтамасын жинақтап, «Даму» Қорына береді

1. Құжаттардың ереже талаптарына сай екенін анықтайды

2. Құжаттар жиынтығын қалыптастырады

3. Сарапшылық қорытынды, «Даму» Қорының жобаның сараптамасына жауапты құрылымдық

бөлімшелерінің келісімін дайындайды

4. «Даму» Қорының уәкілетті органы шешім қабылдайды

5. «Даму» қорының шешімін банкке жеткізеді

6. Кепілдік шартын дайындайды

• Кепілдік шартына барлық тараптар қол қояды



Назар аударғандарыңызға
рахмет! 

Басқарма төрағасы

Сарқұлов Абай Серікұлы

Басқарма төрағасының орынбасары

Ақшанов Нұрлан Сағындықұлы

Басқарушы директор-басқарма мүшесі

Ұласбеков Қуаныш Серікұлы

Басқарушы директор

Рымжанов Мәди Рысбекұлы

Субсидиялау департаментінің директоры 

Алмантаева Тогжан Джураевна

Кепілдендіру департаментінің директоры

Ағыбаева Әлия Нұржаубайқызы
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