
 Мемлекеттік кеме тізілімінде ішкі суда жүзетін кемелерді,  

"өзен-теңіз" суларында жүзетін кемелерді және  

оларға құқықтарды мемлекеттік тіркеу 
 

Мемлекеттік орган                         

 

ҚР  Инвестициялар және даму министрлігі 

 

Қызметті алушылар 

 

жеке және заңды тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 

 

1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік 

корпорациясы" КЕ АҚ - көрсетілетін қызметті 

алушының тіркеу орны бойынша; 

2) "электрондық үкіметтің" веб-порталы 

 

Қызметті көрсету мерзiмдерi 

 

кеме куәлiгi және кемені Мемлекеттік кеме 

тізілімінен шығару туралы анықтама беру - 7 жұмыс 

күні; 

кеме билетiнің телнұсқасын беру - 2 жұмыс күні. 

    Қабылдау күні қызметті көрсету мерзіміне 

кірмейді. 

 

Қызмет  құны  

       

мемлекеттік тіркеу үшін –15 АЕК; 

қайта тіркеу үшін – 7,5 АЕК; 

кеме куәлiгiнің телнұсқасы беру үшін –3,75  

 

Құжаттар тізбесі 

 

     осы мемлекеттік көрсетілетін кызмет стандартына 

1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кемені 

мемлекеттік тіркеуге (қайта тіркеуге) және кеме 

куәлiгiнің телнұсқасын беруге өтініш; 

      жеке басты куәландыратын құжат (жеке басты 

сәйкестендіру үшін); 

      кемені мемлекеттік тіркеудің негізі болатын 

мынадай құқық белгілейтін келесі құжаттар 

көшірмелерінің бірі (түпнұсқасы көрсетілетін 

қызметті берушіге ұсынылады): 

      мемлекеттік органдардың өз құзыреті шегінде 

шығарған актiлерi; 

      кемеге қатысты Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жасалған шарттар мен басқа да 

мәмілелері; 

      мұраға құқық туралы куәлігі; 

      соттың заңды күшiне енген шешімі; 

      кемеге меншік құқығын растайтын өзге де 

құжаттар; 

      сыныптаушы куәліктің көшірмесі; 
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      өзен кемелерін мемлекеттік тіркеу немесе қайта 

тіркеу үшін бюджетке алым сомасы төленгенін 

растайтын құжат; 

      2) "Қазақстан Республикасындағы банктер және 

банк қызметі туралы" 1995 жылғы 31 тамыздағы 

Қазақстан Республикасы Заңының 5-1-бабы 2-

тармағының 11) тармақшасында, 61-4-бабында 

көзделген операцияны жүргізу кезінде кемені және 

оған құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы өтінішке 

мынадай құжаттар қоса берілуге тиіс: 

      активтер мен міндеттемелерді бір мезгілде беру 

туралы шарттың, екінші деңгейдегі банктердің 

кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға 

маманданатын ұйымның активтер мен талап ету 

құқықтарын сатып алуын көздейтін шарттың 

(тапсыру актісі немесе одан үзінді-көшірме қоса 

беріле отырып), талап ету құқықтарын (талаптарын) 

басқаға беру туралы талапты қамтитын шарттың 

нотариат куәландырған көшірмесі; 

      көлік құралдарын мемлекеттік тіркеу үшін алым 

сомасының бюджетке төленгенін растайтын құжат; 

      3) жеке тұлға кемені қайта тіркеу кезінде осы 

тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген құжаттарға 

қосымша Қазақстан Республикасының салық 

заңнамасында белгіленген тәртіппен ағымдағы 

күнтізбелік жыл үшін көлік құралы салығын 

төлегенін растайтын құжат немесе оны төлеуден 

босату құқығын растайтын құжат; 

      кеме куәлігінің телнұсқасын алу үшін: 

      осы мемлекеттік көрсетілетін кызмет стандартына 

1-қосымшаға сәйкес белгіленген нысан бойынша кеме 

куәлігінің телнұсқасын беруге өтініш; 

      жеке басты куәландыратын құжат (жеке басты 

сәйкестендіру үшін); 

      кеме куәлігінің телнұсқасын алу үшін бюджетке 

алым сомасы төленгенін растайтын құжат; 

      5) Ішкі суда жүзетін кемелерді және опат болған 

немесе хабарсыз жоғалып кеткен, конструкциялық 

жағынан күйреген немесе қайта жасау немесе басқа 

да өзгерістер нәтижесінде кеме сапасын жоғалтқан 

"өзен-теңіз" суларында жүзетін кемелерді, сонымен 

қатар мемлекеттiң, Қазақстан Республикасының 

заңдарында белгiленген тәртiппен тiркелген 
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Қазақстан Республикасы азаматтарының және 

мемлекеттiк емес заңды тұлғаларының меншiгiнен 

шыққан кемені тіркеуден шығару кезінде 

Мемлекеттік кеме тізілімінен кемені алып тастау 

үшін:  

      осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 

2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша кеменің меншік 

иесінің өтініші; 

      жеке басты куәландыратын құжат (жеке басты 

сәйкестендіру үшін); 

      өтініште айтылған фактілерді растайтын құжат; 

      кемені мемлекеттік тіркеу кезінде берілген куәлігі; 

   Егер ұсынылған құжаттар шет тілінде 

жасалса, оларға мемлекеттік немесе орыс 

тіліндегі нотариалды куәландырылған аудармасы 

қоса беріледі. 

 

Қызмет көрсету нәтижесі 

  

 

кеме куәлiгi; 

кеме куәлiгiнің телнұсқасы; 

кемені мемлекеттік кеме тізілімінен шығару туралы 

анықтама немесе мемлекеттік қызметті көрсетуден 

бас тарту туралы жазбаша дәлелді жауабы. 

 

Мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты 
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