
Құрлықтық қайраңда орналасқан 
келісімшарт аумағындағы жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларға 
тартылған қазақстандық және шетелдік 

теңіз кемелері мен қазақстандық әуе 
кемелерінің Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 

кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 
1-қосымша 

 
Нысан 

 
Сериясы _______ № _____________ 

 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 

кесіп өтуге рұқсат 
 
1. Заңды тұлғаның атауы, оның заңды мекенжайы немесе (дара 

кәсіпкердің) тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы ______________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

2. Кеменің меншік иесінің атауы және мекенжайы ____________________ 
____________________________________________________________________ 

3. Кеменің атауы ________________________________________________ 
4. Кеменің түрі __________________________________________________ 
5. Кеменің борттық нөмірі______________________________________ 
6. Кеменің тіркелген жері (теңіз порты, орналасу пункті) ______________ 

____________________________________________________________________ 
7. Кеме капитанының (оның ауысымдық көмекшісінің) тегі, аты, әкесінің 

аты, оның мекенжайы_________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Техникалық бақылау құралдарының түрі __________________________ 
9. Қазақстан Республикасының кемелер тізілімдерінде кеменің тіркелуі 

туралы мәліметтер ___________________________________________________ 
10. Рұқсаттың қолданылу мерзімі  __________________________________ 
11. Жер қойнауын пайдалану ауданы (аудандары) 

____________________________________________________________________ 
12. Қазақстан Республикасы теңіз порттарының (орналасу пункттерінің) 

тізбесі ______________________________________________________________ 
__________________________ 
(Шекара қызметі әскери бөлімі  
командирінің қолы) 
20 __ жылғы «___» _________ 
М.О. 
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1-қосымшаға парақтың сырт жағы 
 
 
Ерекше белгілер 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Шекара қызметі әскери бөлімінің бақылау өткізу туралы белгілері 
_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
_____________________ 

 



Құрлықтық қайраңда орналасқан 
келісімшарт аумағындағы жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларға 
тартылған қазақстандық және шетелдік 

теңіз кемелері мен қазақстандық әуе 
кемелерінің Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 

кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 
2-қосымша 

 
Нысан 

 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 

кесіп өтуге рұқсат беру туралы 
өтініш 

 
Кімге__________________________________________________________ 
                               (Шекара қызметі әскери бөлімінің атауы) 
Кімнен_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(заңды мекенжайын көрсете отырып,заңды тұлғаның толық атауы немесе дара 

кәсіпкердің Т.А.Ә., оның мекенжайы) 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы «__»________ № _____ 

қаулысына сәйкес ____________________________________________________ 
                                  (жер қойнауын пайдалану ауданы көрсетіледі) 

ауданында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 
кесіп өтуге рұқсат алуға өтінішті қарауды сұраймын. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 
кесіп өтуге рұқсат алу үшін мәлімделген кемелер туралы 
мәліметтер____парақта келтірілген. 

 
___________________ 
(заңды тұлға басшысының немесе  
дара кәсіпкердің қолы) 
 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 

кесіп өтуге рұқсат алу үшін мәлімделген жұмыскерлер туралы 
мәліметтер____парақта келтірілген. 

 
 
20 __ жылғы «___» _________ 
М.О. 
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Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын  
бірнеше мәрте кесіп өтуге рұқсат беруге арналған өтінішке 

мәлімделген қазақстандық және шетелдік теңіз кемесі туралы  
мәліметтер 

 
1. Кеменің атауы ________________________________________________ 
2. Кеменің түрі _________________________________________________ 
3. Кеменің борттық нөмірі ________________________________________ 
4. Кеме тіркелген жер (теңіз порты, орналасу пункті) _________________ 

____________________________________________________________________ 
5. Қазақстан Республикасының кемелер тізілімдерінде кеменің тіркелуі 

туралы мәліметтер: ___________________________________________________ 
6. Заңды тұлғаның атауы, оның заңды мекенжайы немесе дара 

кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы _______________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

7. Кеменің меншік иесінің атауы және мекенжайы ____________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Кеме капитанының (иесінің) (капитанның ауысымдық көмекшісінің) 
тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы _________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. Техникалық бақылау құралдарының түрі _________________________ 
10. Жер қойнауын пайдалану ауданы (аудандары) ____________________ 

____________________________________________________________________ 
11. Кеменің жер қойнауын пайдалану ауданына барған кездегі Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өтуінің болжамды 
координаттары мен мерзімдері ________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

12. Кеменің жер қойнауын пайдалану ауданына жүзіп шығу нүктесі – 
Қазақстан Республикасының теңіз порты (орналасу пункті) _________________ 
____________________________________________________________________ 

     
______________________________ 
(заңды тұлға басшысының немесе  
дара кәсіпкердің қолы) 

 
20 __ жыл «___» _________ 
М.О. 
 

____________________ 
 



Құрлықтық қайраңда орналасқан 
келісімшарт аумағындағы жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларға 
тартылған қазақстандық және шетелдік 

теңіз кемелері мен қазақстандық әуе 
кемелерінің Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 

кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 
3-қосымша 

 
Нысан 

 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше 

мәрте кесіп өтуге рұқсат алған қазақстандық және шетелдік теңіз 
кемесі экипажының мүшелерін ауыстыруға өтініш 

 
Кімге__________________________________________________________ 

(Шекара қызметі әскери бөлімінің атауы) 
Кімнен_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(заңды мекенжайын көрсете отырып,заңды тұлғаның толық атауы немесе дара 

кәсіпкердің Т.А.Ә., оның мекенжайы) 
 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы «__» __________ № ____ 
қаулысына сәйкес _________ әскери бөлім 20 __ жылғы ________ берген 
сериясы _______ № ______ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
шекарасын бірнеше мәрте кесіп өтуге рұқсат алған қазақстандық және шетелдік 
теңіз кемесі экипажының мүшелерін ауыстыруға өтінішті қарауды сұраймын. 

 
Экипаж мүшелері – тегі, аты, әкесінің аты, кемедегі лауазымы:  
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
 
Экипаж мүшелерінен мыналарды – тегі, аты, әкесінің аты, кемедегі 

лауазымы: 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
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6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ шығаруды 

сұраймын. 
 
Экипаж мүшелеріне мыналарды – тегі, аты, әкесінің аты, кемедегі 

лауазымы: 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ қосуды 

сұраймын. 
 
______________________ 
(заңды тұлға басшысының немесе  
дара кәсіпкердің қолы) 
20 __ жылғы «___» _________ 
М.О. 
 

______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Құрлықтық қайраңда орналасқан 
келісімшарт аумағындағы жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларға 
тартылған қазақстандық және шетелдік 

теңіз кемелері мен қазақстандық әуе 
кемелерінің Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 

кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 
4-қосымша 

 
Нысан 

 
Сериясы ______ №___________  

 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын  

кесіп өтуге рұқсат  
 

1. Заңды тұлғаның атауы, оның заңды мекенжайы немесе дара 
кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы _______________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. Әуе кемесін пайдаланушының/меншік иесінің атауы және мекенжайы 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3. Әуе кемесінің атауы ___________________________________________ 
4. Әуе кемесінің түрі _____________________________________________ 
5. Әуе кемесінің тіркеу нөмірі ____________________________________ 
6. Кеменің орналасу пункті _______________________________________ 
7. Әуе кемесі командирінің (ұшу экипажы мүшесінің) тегі, аты, әкесінің 

аты, оның мекенжайы _________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Техникалық бақылау құралдарының түрі _________________________ 
9. Қазақстан Республикасы әуе кемелерінің тізілімдерінде кеменің 

тіркелуі туралы мәліметтер ____________________________________________ 
10. Рұқсаттың қолданылу мерзімі __________________________________ 
11. Жер қойнауын пайдалану ауданы (аудандары) ____________________ 

____________________________________________________________________ 
___________________________ 
(Шекара қызметі әскери бөлімі  
командирінің қолы) 
 
20 __ жылғы «___» _________ 
М.О. 
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4-қосымшаға парақтың сырт жағы  
 
Ерекше белгілер 
______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

Шекара қызметі әскери бөлімінің бақылау өткізу туралы белгілері 
______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 

___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Құрлықтық қайраңда орналасқан 
келісімшарт аумағындағы жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларға 
тартылған қазақстандық және шетелдік 

теңіз кемелері мен қазақстандық әуе 
кемелерінің Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 

кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 
5-қосымша 

 
Нысан 

 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 

кесіп өтуге рұқсат беру туралы 
өтініш 

 
Кімге__________________________________________________________ 

(Шекара қызметі әскери бөлімінің атауы) 
Кімнен_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________    
(заңды мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаның, толық атауы немесе  

дара кәсіпкердің Т.А.Ә., оның мекенжайы) 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20 __ жылғы «__»________  

№ ___ қаулысына сәйкес ______________________________________________ 
                                                   (жер қойнауын пайдалану ауданы көрсетіледі) 

ауданында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 
кесіп өтуге рұқсат алуға өтінішті қарауды сұраймын. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 
кесіп өтуге рұқсат алу үшін мәлімделген әуе кемелері туралы мәліметтер ____ 
парақта келтірілген. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 
кесіп өтуге рұқсат алу үшін мәлімделген жұмыскерлер туралы мәліметтер ____ 
парақта келтірілген. 
____________________________________ 
(заңды тұлға басшысының немесе дара кәсіпкердің  
қолы) 

 
20 __ жылғы «___» _________ 
М.О. 
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Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын  
бірнеше мәрте кесіп өтуге рұқсат беруге арналған өтінішке 

мәлімделген қазақстандық әуе кемесі туралы мәліметтер 
 

1. Кеменің атауы (бар болса) ______________________________________ 
2. Әуе кемесінің түрі _____________________________________________ 
3. Әуе кемесінің тіркеу нөмірі ____________________________________ 
4. Кеменің орналасқан орны _______________________________________ 
5. Қазақстан Республикасы  әуе кемелерінің тізілімдерінде әуе кемесінің 

тіркелуі туралы мәліметтер ____________________________________________ 
6. Әуе кемесін пайдаланушының – заңды тұлғаның атауы, оның заңды 

мекенжайы немесе дара кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы, 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

7. Әуе кемесі меншік иесінің атауы және мекенжайы __________________ 
____________________________________________________________________ 

8. Кеме командирінің (иесінің) (ұшу экипажы мүшесінің) тегі, аты, 
әкесінің аты, оның мекенжайы _________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. Техникалық бақылау құралдарының түрі __________________________ 
10. Жер қойнауын пайдалану ауданы (аудандары) ____________________ 

____________________________________________________________________ 
11. Кеменің жер қойнауы ауданына ұшуы кездегі Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік шекарасын кесіп өтуінің болжамды 
координаттары мен мерзімдері _________________________________________ 

12. Қазақстан Республикасы кемесінің орналасу пункті және жер 
қойнауын пайдалану ауданына ұшып шығу нүктесі _______________________ 
____________________________________________________________________ 

 
___________________________ 
(заңды тұлға басшысының немесе  
дара кәсіпкердің қолы) 
 
20 __ жылғы «___» _________ 
М.О. 

 
____________________ 

 



Құрлықтық қайраңда орналасқан 
келісімшарт аумағындағы жер қойнауын 

пайдалану жөніндегі операцияларға 
тартылған қазақстандық және шетелдік 

теңіз кемелері мен қазақстандық әуе 
кемелерінің Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте 

кесіп өтуіне рұқсаттар беру қағидаларына 
6-қосымша 

 
Нысан 

 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше 

мәрте кесіп өтуге рұқсат алған қазақстандық әуе кемесі экипажының 
мүшелерін ауыстыруға өтініш 

 
Кімге________________________________________________________ 

(Шекара қызметі әскери бөлімінің атауы) 
Кімнен_______________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

(заңды мекенжайын көрсете отырып, заңды тұлғаның толық атауы, немесе дара 
кәсіпкердің тегі, аты, әкесінің аты, оның мекенжайы) 

 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы «__» __________  

№ ____ қаулысына сәйкес________ әскери бөлім 20 __ жылғы «__» _______ 
берген ________ сериясы _______ № ______ Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік шекарасын бірнеше мәрте кесіп өтуге рұқсат алған қазақстандық 
әуе кемесі экипажының мүшелерін ауыстыруға өтінішті қарауды сұраймын. 

 
Экипаж мүшелері – тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы:  
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ 
 
Экипаж мүшелерінен мыналарды – тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы: 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
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6. ___________________________________________________ 
7. __________________________________________________ шығаруды 

сұраймын. 
 
Экипаж мүшелеріне мыналарды – тегі, аты, әкесінің аты, кемедегі 

лауазымы: 
1. ___________________________________________________ 
2. ___________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
5. ___________________________________________________ 
6. ___________________________________________________ 
7. ___________________________________________________ қосуды 

сұраймын 
 
_______________________________ 
(заңды тұлға басшысының немесе  
дара кәсіпкердің қолы) 
 
20 __ жылғы «___» _________ 
М.О. 
 

____________________ 


	Ерекше белгілер

