
Ұшуды орындау құқығына куәлік беру (жалпы мақсаттағы авиацияны 

пайдаланушы) 

  

Мемлекеттік орган 
 

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық 

даму министрлігі (Көрсетілетін қызметті берушінің атауы - 

 "Қазақстанның авиациялық әкімшілігі" АҚ) 

 

Қызметті  алушылар 
 

 Жеке және заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 
 

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" 

коммерциялық емес акционерлік қағамы; 

2) www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы  арқылы 

жүзеге асырылады 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

ұшуды орындау құқығына куәлік (жалпы мақсаттағы 

авиацияны пайдаланушы) (бұдан әрі - куәлік) беру – 60 

(алпыс) жұмыс күні; 

ұшуды орындау құқығына куәліктің телнұсқасын (жалпы 

мақсаттағы авиацияны пайдаланушы) (бұдан әрі - куәліктің 

телнұсқасы) беру – 2 (екі) жұмыс күні; 

 

Қызмет құны 

 

Тегін 

 

 

Құжаттар тізбесі 

 

 

Көрсетілетін қызметті алушы (не сенімхат бойынша оның 

уәкілетті өкілі) Мемлекеттік корпорация арқылы көрсетілетін 

қызметті берушіге жүгінген кезде мынадай құжаттарды 

ұсынады: 

Заңдф тұлғалар: 

1) өтінім: 

2) 1992 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Жоғарғы 

Кеңесінің қаулысымен ратификацияланған Халықаралық 

азаматтық авиация туралы конвенцияның 6-қосымшасына 

сәйкес ұшуды жүргізу жөніндегі нұсқаулық; 

3) Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 1992 жылғы 2 

шілдедегі қаулысымен ратификацияланған Халықаралық 

азаматтық авиация туралы конвенцияның 6-қосымшасына 

сәйкес техникалық қызмет көрсетуді реттеу жөніндегі 

пайдаланушының нұсқаулығы немесе техникалық қызмет 

көрсету жөніндегі ұйымға арналған шарт; 

4) ұшуды қамтамасыз етуге арналған шарттардың 

көшірмелері; 

5) пайдаланушының авиациялық қауіпсіздік бағдарламасы; 

6) пайдалану ерекшеліктерінің жобасы; 

7) әуе кемесін экипажсыз жалға алу шарттарының 

(келісімшарттың) көшірмесі (жалға алынған әуе кемесі болған 

жағдайда). 

Жеке тұлға жүгінген жағдайда көрсетілетін қызметті алушы 

Мемлекеттік корпорация арқылы мынадай құжаттарды 

ұсынады: 



өтінім: 

әуе кемесінің, ұшу аппаратының және қосалқы құрылғының 

осы үлгісін басқаруға рұқсаты бар пилоттың қолданыстағы 

куәлігінің көшірмесі; 

азаматтық әуе кемесін, ұшу аппаратын, қосалқы құрылғыны 

мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің және азаматтық әуе 

кемесінің қолданыстағы ұшуға жарамдылығы 

сертификатының көшірмесі; 

Қазақстан Республикасының міндетті сақтандыру түрлері 

туралы Заңдарының талаптарына сәйкес сақтандыруды 

қамтамасыз етуге арналған құжаттың көшірмесі; 

өзінің әуе кемелерінің бақыланбайтын әуе кеңістігінде ұшуы 

кезінде ұшуды ұйымдастыру мен қамтамасыз ету бойынша 

жасалған шарттардың көшірмесі; 

ұшуды жүргізу жөніндегі нұсқаулық; 

техникалық қызмет көрсетуді реттеу жөніндегі 

пайдаланушының нұсқаулығы немесе техникалық қызмет 

көрсету жөніндегі ұйымға арналған шарт; 

Жоғарыда көрсетілген құжаттардың барлық көшірмелері 

көрсетілетін қызметті алушының қолымен расталады. 

Куәліктің телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті алушы 

көрсетілетін қызметті берушіге еркін нысандағы өтінімді, 

қажетті негіздемені және бұрын берілген куәлікті қоса береді. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

 

Жалпы мақсаттағы авиацияны пайдаланушыларға ұшуды 

орындау құқығына куәлік (куәліктің телнұсқасы) немесе 

мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту туралы дәлелді 

жауабы 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020648 

 

 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2000020648

