
Авиациялық жұмыстарды орындау құқығына арналған куәлік беру 

 
Мемлекеттік орган Қазақстан Республикасы Идустрия және 

инфрақұрылымдық даму министрлігі 

 

Қызметті  алушылар заңды және жеке тұлғалар 

 

Қызмет көрсету орны 

 

 

"Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік 

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы 

www.egov.kz "электрондық үкімет" веб-порталы 

 

Қызметті көрсету 

мерзiмдерi 

Авиациялық жұмыстарды орындауға куәлік беру – 40 

(қырық) жұмыс күні; 

авиациялық жұмыстарды орындауға куәліктің 

телнұсқасын беру – 2 (екі) жұмыс күні 

 

 

Қызмет құны 

 

    Пайдаланушыны сертификаттау үшін алым 

мөлшерлемелері штат санына байланысты мыналарды 

құрайды: 

      50 адамды қоса алғанға дейін – алым төленетін күні 

қолданыстағы 78 айлық есептік көрсеткіш; 

      51 адамнан 200 адамды қоса алғанға дейін – алым 

төленетін күні қолданыстағы 831 айлық есептік 

көрсеткіш; 

      201 адамнан 400 адамды қоса алғанға дейін – алым 

төленетін күні қолданыстағы 871 айлық есептік 

көрсеткіш; 

      401 адамнан 600 адамды қоса алғанға дейін – алым 

төленетін күні қолданыстағы 918 айлық есептік 

көрсеткіш; 

      601 адамнан 1200 адамды қоса алғанға дейін – алым 

төленетін күні қолданыстағы 962 айлық есептік 

көрсеткіш; 

      1201 адамнан 2000 адамды қоса алғанға дейін – алым 

төленетін күні қолданыстағы 1006 айлық есептік 

көрсеткіш; 

      2 001 адамнан астам – алым төленетін күні 

қолданыстағы 1057 айлық есептік көрсеткіш. 

 

Құжаттар тізбесі Мемлекеттік корпорацияға: 

      пайдаланушы сертификатын бастапқы алу үшін: 

      1) осы стандартқа қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

өтінім; 

      2) ЭҮТШ арқылы осындай төлем жағдайын 

қоспағанда, мемлекеттік қызметті көрсету үшін төлем 

жүргізілгенін растайтын құжат; 

      3) пайдаланушының бірінші басшысы қол қойған 

қызметтің сертификаттау талаптарын, Пайдаланушы 



нұсқауларының ережелеріне сәйкестігі туралы декларация 

және осы сәйкестікті тұрақты түрде қолдап тұру 

міндеттемесі; 

      4) көрсетілетін қызметті алушы жарғысының 

көшірмесі және құрылтай шартының көшірмесі; 

      5) көрсетілетін қызметті алушының мынаны: 

      көрсетілетін қызметті алушының қызмет негізгі 

орнын; 

      ұшудыңболжамды түрлерін; 

      ұшу жұмысын ұйымдастыру; 

      ұшуға жарамдылықты қолдау жүйесін; 

      ұшуды қамтамасыз етуді; 

      ұшу персоналының және техникалық персоналдың 

әзірлігін; 

      техникалық қызмет көрсету объектілерінің әзірлігісн; 

      әуе кемелерінің әзірлігн қамтитын ақпараты; 

      6) ұйымдастырушылық құрылымы, басқару құрылымы 

мен лауазымы, тегі аты әкесінің аты (бар болса), білімі, 

біліктілігі және жұмыс тәжірибесі көрсетілген жауапты 

адамдар; 

      7) мынадай басшылардың және/немесе жауапты 

адамдардың тағайындалғанын растайтын құжаттар: 

      ұшуды пайдалану; 

      ұшу қауіпсіздігі; 

      ұшуға жарамдылықты қолдау; 

      сапаны бақыдау жөніндегі; 

      авиациялық қауіпсіздігі жөніндегі; 

      персоналды даярлау жөніндегі; 

      сертификатталған ең ауыр ұшып көтерілу салмағы бес 

мың жеті жүз килограмм және одан асатын әуе кемелерін 

пайдаланатын пайдаланушылар үшін: 

      ұшуды пайдалану; 

      ұшу қауіпсіздігі; 

      ұшуға жарамдылықты қолдау; 

      сапаны бақылау жөніндегі; 

      авиациялық қауіпсіздігі жөніндегі; 

      8) авиациялық персонал бойынша ақпарат; 

      9) ұшуды жүргізу жөніндегі нұсқау; 

      10) техникалық қызмет көрсетуді реттеу бойынша 

пайдаланушының нұсқауы; 

      11) әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету 

бойынша бағдарламасы (регламент); 

      12) Қазақстан Республикасының сақтандырудың 

міндетті түрлері туралы заңдарына сәйкес 

пайдаланушының оның қызметкерлері алдындағы 

азаматтық-құқықтық жауапкершілігін міндетті 

сақтандырудың сақтандыру полистерінің көшірмелері; 

      13) пайдаланушының басшысы бекітетін әуе кемелерін 

бояу үлгілері мен мәтіндік сипаттамасы; 

      14) пайдаланушының авиациялық қауіпсіздік 

бағдарламасы; 



      15) жұмыс түрлері көрсетілген сыртқы ұйымдармен 

жасалған техникалық қызмет көрсету шарттарының 

тізбесі; 

      16) сыртқы ұйымдармен жасалған ұшуға 

жарамдылықты қолдау шарттарының тізбесі; 

      Жоғарыда көрсетілген құжаттардың барлық 

көшірмелері көрсетілетін қызметті алушының қолымен 

куәландырылады. 

      куәлікті кезекті алу үшін: 

      көрсетілетін қызметті алушы өзгерістер мен 

жаңартулар орын алған осы тармақта көрсетілген 

құжаттармен бірге өтінімді ұсынады. 

      Жеке басын куәландыратын құжаттар, заңды тұлғаны 

мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, жеке кәсіпкер 

ретінде мемлекеттік тіркеу, пайдаланушы сертификаты, 

азаматтық әуе кемесін мемлекеттік тіркеу, орындағы шу 

бойынша сертификат, радиостанция сертификаты туралы 

мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші "электрондық 

үкімет" шлюзі арқылы тиісті мемлекеттік ақпараттық 

жүйелерден алады. 

      Куәліктің телнұсқасын алу үшін көрсетілетін қызметті 

алушы көрсетілетін қызметті берушіге қажетті негіздемені 

және бұрын берілген куәлік қоса бере отырып, еркін 

нысандағы өтінімді ұсынады. 

      Порталға: 

      куәлік алу үшін көрсетілетін қызметті алушы осы 

стандартқа қосымшаға сәйкес көрсетілетін қызметті 

алушының ЭЦҚ-сымен куәландырылған электрондық 

құжат нысанындағы өтінімді мыналарды қоса бере 

отырып ұсынады: 

      1) электрондық көшірмелерін: 

      ЭҮТШ арқылы осындай төлем жағдайын қоспағанда, 

мемлекеттік қызмет көрсету үшін төлемін жүргізілгенін 

растайтын құжат; 

      пайдаланушының бірінші басшысы қол қойған 

қызметтің сертификаттау талаптарын, Пайдаланушы 

нұсқауларының ережелеріне сәйкестігі туралы декларация 

және осы сәйкестікті тұрақты түрде қолдап тұру 

міндеттемесі; 

      көрсетілетін қызметті алушының жарғысы және 

құрылтай шарты; 

      ұйымдастырушылық құрылымы, басқару құрылымы 

мен мен лауазымы, тегі, аты әкесінің аты (бар болса), 

білімі, біліктілігі және жұмыс тәжірибесі көрсетілген 

жауапты адамдар; 

      мынадай басшылардың немесе жауапты адамдардың 

тағайындалғанын расстайтын құжаттар: 

      ұшуды пайдалану; 

      ұшу қауіпсіздігі; 

      ұшуға жарамдылықты қолдау; 

      сапаны бақылау жөніндегі; 



      авиациялық қауіпсіздік жөніндегі; 

      персоналды даярлау жөніндегі; 

      сертификатталған ең ауыр ұшып көтерілу массасы бес 

мың жеті жүз килограмм және одан кем болатын әуе 

кемелерін пайдаланатын пайдаланушылар үшін: 

      ұшуды пайдалану; 

      ұшу қауіпсіздігі; 

      ұшуға жарамдылықты қолдау; 

      авиациялық қауіпсіздік; 

      Қазақстан Республикасының сақтандырудың міндетті 

түрлері туралы заңдарына сәйкес пайдаланушының оның 

қызметкерлері алдындағы азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін міндетті сақтандырудың сақтандыру 

полистері; 

      әуе кемелерін бояу үлгілері мен мәтіндік сипаттамасы; 

      бекіту мен келісудің титул парақтары: 

      ұшуды жүргізу жөніндегі нұсқау; 

      техникалық қызмет көрсетуді реттеу бойынша 

пайдаланушының нұсқауы; 

      әуе кемелеріне техникалық қызмет көрсету 

бағдарламалары (регламенттері); 

      пайдаланушының авиациялық қауіпсіздік 

бағдарламалары; 

      2) көрсетілетін кызметті алушының электрондық 

түрдегі ақпараты мынаны қамтиды: 

      көрсетілетін қызметті алушы қызметінің негізгі орнын; 

      ұшудыңболжамды түрлерін; 

      ұшу жұмысын ұйымдастыру; 

      ұшуға жарамдылықты қолдау жүйесін; 

      ұшуды қамтамасыз етуді; 

      ұшу персоналы мен техникалық персоналдың 

әзірлігін; 

      техникалық қызмет көрсету объектілерінің әзірлігін; 

      әуе кемелерінің әзірлігі; 

      түрі, моделі, сериясы, ұлттық және тіркеу белгілері 

көрсетілген әуе кемелерінің тізімі; 

      авиациялық персонал жөніндегі ақпарат; 

      жұмыс түрлері көрсетілген, сыртқы ұйымдармен 

жасалған техникалық қызмет көрсету шарттарының 

тізбесі; 

      сыртқы ұйымдармен жасалған ұшуға жарамдылықты 

қолдау шарттарының тізбесі; 

      куәлік телнұсқасын алу үшін: 

      көрсетілетін қызметті алушының қажетті негіздемені 

және бұрын берілген куәліктің электрондық көшірмесін 

қоса берген, еркін нысандағы өтінімі. 

 

Қызмет көрсету 

нәтижесі 

Куәлік (куәліктің телнұсқасын) беру немесе  

стандарттың 10-тармағында көзделген жағдайлар мен 

негіздер бойынша мемлекеттік қызметті көрсету 

нәтижесін беруден бас тарту туралы дәлелді жауап. 



 

Мемлекеттік 

көрсетілетін қызмет 

стандарты 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011742#z19 

 
 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500011742#z19

