
Үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат беру 

 
Мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Идустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігі (көрсетілетін қызметті беруші -

"Қазақстанның авиациялық әкімшілігі" акционерлік қоғамы) 

 

Қызметті  алушылар заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 

 

 

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорация; 

2) "электрондық үкімет" веб-портал www.egov.kz, 

www.elicense.kz және ұялы байланыстың абоненттік 

қондырғылары арқылы жүзеге асырылады  

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

7 (жеті) жұмыс күн 

 

Қызмет құны 

 

Тегін 

 

Құжаттартізбесі 1)Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша хат-

өтінімнің электрондық көшірмесі; 

2) лауазымға тағайындау туралы бұйрықтың электрондық 

көшірмесі; 

3) ЭМК алушының тегін, атын, әкесінің атын (бар болған 

кезде), лауазымын көрсете отырып, жеке қолы үлгісінің, 

мөлшері 9x2 түрлі-түсті (күңгірт) фотоның (jpg графикалық 

форматта бас киімсіз және нысанды киімде) электрондық 

көшірмесі; 

4) Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес мәліметтер нысаны; 

5) мемлекеттік ақпараттық жүйеде мәліметтер болмаған 

жағдайда, авиациялық персоналдың қолданыстағы куәлігінің 

электрондық көшірмесі (ұшу құрамының адамдарына, 

ұшуды техникалық сүйемелдеуді қамтамасыз ететін 

инженерлік-техникалық құрамға); 

6) Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік 

органының келісу хатының электрондық көшірмесі; 

7) жеке басын куәландыратын құжаттар, заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу), авиациялық персоналдың 

қолданыстағы куәлігінің (ұшу құрамының, кабина 

экипажының адамдарына, ұшуды техникалық сүйемелдеуді 

қамтамасыз ететін инженерлік-техникалық құрамға) туралы 

мәліметті көрсетілетін қызметті беруші "электронды үкімет" 

шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйеден 

алады. 

Авиация персоналының шетелдік сертификаттарын ұсынған 

жағдайда азаматтық авиация саласындағы уәкілетті 

ұйымның осы куәліктерді растаудың электрондық 

көшірмесін қоса беру қажет. 

Ұшуда әуе кемесінің авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз 

ететін персонал үшін ИКАО оқу орталығында алынған 

авиациялық қауіпсіздік қызметінің басшысы сертификаттың 

электрондық көшірмесі. 



 

Қызмет көрсету 

нәтижесі 

1) авиакомпанияның ЭМК алу үшін ұсынған құжаттардың 

және (немесе) олардағы деректердің (мәліметтердің) анық 

еместігін анықтау; 

2) ЭМК алу үшін қажетті ұсынылған материалдардың, 

объектілердің, деректердің және мәліметтердің осы 

Қағидаларда белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі; 

3) Заңының 108-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының 

Ұлттық қауіпсіздік органның ЭМК алу үшін қажетті келісімі 

туралы сұрау салуға берілген теріс жауабы; 

4) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты оның қызметіне 

немесе мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуды талап ететін 

жекелеген қызмет түрлеріне тыйым салу туралы соттың 

заңды күшіне енген шешімінің (үкімінің) болуы; 

5) көрсетілетін қызметті алушыға қатысты соттың заңды 

күшіне енген үкімінің болуы, оның негізінде көрсетілетін 

қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті 

алумен байланысты арнаулы құқығынан айырылуы бойынша 

мемлекеттік қызметтерді көрсетуден бас тартады. 

 

Мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 

стандарты 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015478 
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