
 
ЖК, ШҚ, ШШ қажетті құжаттар тізімі / 

Перечень необходимых документов для     

ИП, КХ, ФХ. 

1 Жеке куәлігі / паспорт;                     

Удостоверение личности / паспорт 

2 Кәсіпкер ретінде тіркелу куәлігі / 

Свидетельство о регистрации ИП/КХ  

3 Салық Басқармасынан бюджетке қарызы 

жоқ/бар туралы анықтама; 

Справка с УГД об отсутствии 

задолженности по налогам и другим 

обязательным платежам бюджет 

4 Кепіл мүлкіне меншік құқығын растайтын 

құжаттар;                                   

Правоустанавливающие документы на 

предоставляемое залоговое обеспечение 

5 Бизнес жоспары / Бизнес план 

 

Заңды тұлғаларға қежетті құжаттар 

тізімі /                                                                  

Перечень необходимых документов для 

юридических лиц 

1 Басшының жеке куәлігі/паспорт;                     

Удостоверение личности/паспорт 

руководителя 

2 ЖШС-тің тіркелу анықтамасы; 

Свидетельство о регистрации ТОО 

3 Салық Басқармасынан бюджетке 

қарызы жоқ/бар туралы анықтама; 

Справка с УГД об отсутствии 

задолженности по налогам и другим 

обязательным платежам бюджет 

4 Кепіл мүлкіне меншік құқығын 

растайтын құжаттар;                                   

Правоустанавливающие документы на 

предоставляемое залоговое обеспечение 

5 Бизнес жоспар / Бизнес план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Байланыс мәліметтері: 

 

 Түркістан қаласы  
Тауке хан даңғылы, №321 ғимарат. 

 

Сым тетік: 8 (725 33) 4-22-73,      

8 (725 33) 4-22-86. 

 

Контакты: 

 

 город Туркестан  
пр. Тауке хана, здание  №321. 

 

Телефон: 8 (725 33) 4-22-73,      

8 (725 33) 4-22-86. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Программа 

«YASSY BUSINESS» 

бағдарламасы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Түркістан 2021 



 

«YASSY BUSINESS» 

 Түркістан қаласы «Керуен 

Сарай» кешенінде кәсіпкерлігін 

жүргізетін микро және шағын 

кәсіпкерлік субъектілеріне 

жеңілдетілген несие беру 

бағдарламасы. 

 

 

«YASSY BUSINESS»  
 

 

«Программа льготного 

кредитования субъектов 

микро и малого 

предпринимательства 

осуществляющих 

деятельность в 

туристическом комплексе 

«Караван Сарай»                      

г. Туркестан. 

 

Қаржыландыру шарттары 

1. Несиенің 

максималды 

сомасы 

8000 АЕК – дейін. 

2. Номиналды 

пайыздық 

мөлшерлеме 

Жылдық 4% 

3. Несие мерзімі 

Инвестициялар - 60 айға дейін 

(Негізгі құрал-жабдықтар сатып алу) 

Айналым қаражатын толықтыру -    

36 ай 

Жеңілдету мерзімі 12- айдан аспайтын мерзімге 

4. Несие валютасы Теңге 

5. Төлем әдісі 

Аннуитет (бірдей өтеу негізінде) / 

сараланған (негізгі борышты тең 

бөліп төлеу негізінде) / басқа (икемді 

кесте) 

6. Мақсаты 

МжШК (микро және шағын 

кәсіпкерлер субъектілеріне): 

- инвестициялар ( Негізгі құрал-

жабдықтар сатып алу) 

- айналым қаражатын толықтыру. 

7. Қамтамасыз ету 

Ұйымның кепілдік саясатына сәйкес   

(жылжымайтын және жылжымалы 

мүлік) 

8. Қосымша 

шарттар 

Кәсіпкерлігін іске асыру орны: 

Түркістан қаласы «Керуен сарай» 

туристік кешені аумағында болуы 

қажет. 

Условия финансирование 

1. Максимальная 

сумма Займа 
Не более 8000 МРП 

2. Номинальная 

ставка 

вознаграждения 

4% в годовых 

3. Срок Займа     

На инвестиции (Приобретение 

основных средств) - не более 60 

месяцев 

Пополнение оборотных средств - 36 

месяцев 

Льготный период Не более -12 месяцев 

4. Валюта Займа Тенге 

5.  Метод 

погашения 

Аннуитетный (с погашением 

равными платежами)/ 

дифференцированный (с погашением 

основного долга равными долями)/ 

иной (предоставление гибкого 

графика) 

6. Целевое 

назначение 

финансирование СММП (субъекты 

микро и малого 

предпринемательство): 

- на инвестиции (Приобретение 

основных средств)  , 

- на пополнение оборотных средств. 

7. Обеспечение 

Согласно Залоговой политике 

Общества (движимое и недвижимое 

имущество) 

8. Дополнительные 

условия 

Место деятельности должен 

находиться: На территории 

туристического комплекса «Керуен 

Сарай» г Туркестан. 


