
Көлік қызметі субъектілерін 

жолаушылар мен көлік 

инфрақұрылымы объектілеріне 

келетін адамдарды, олардың алып 

жүретін заттарын, оның ішінде қол 

жүгі мен багажын тексеріп 

қарауды жүргізу тәртібі мен 

талаптарына сәйкестігіне 

аттестаттау қағидаларына 

1-қосымша 

 

 

Нысан 

______________________________

______________________________

______________________________ 
(уәкілетті мемлекеттік органның атауы) 

 

Көлік қызметі субъектілерін аттестаттау туралы 

куәлікті алуға өтінім 

 

_________________________________________________________ мақсатында 
(көлік қызметі субъектілерін аттестаттау туралы куәлікті алу, қолданыс 

мерзімін ұзарту) 

____________________________________________________________________ 
(өтінім берушінің толық атауы) 

аттестаттауды жүргізуді сұраймын. 

Тексеріп қарауды жүзеге асыру жоспарланған күн 

____________________________________________________________________ 
(мерзімі ұзартылған/өзгерістер енгізілген кезде тиісінше қолданыстағы куәліктің аяқталу 

мерзімі көрсетіледі) 

 

 

 

 

Басшы _________________________________ 
(лауазымы/қолы/күні) 

М.О. 

________________ 
 

 

 

 



Көлік қызметі субъектілерін 

жолаушылар мен көлік 

инфрақұрылымы объектілеріне 

келетін адамдарды, олардың алып 

жүретін заттарын, оның ішінде қол 

жүгі мен багажын тексеріп 

қарауды жүргізу тәртібі мен 

талаптарына сәйкестігіне 

аттестаттау қағидаларына 

2-қосымша 

 

 

Көлік қызметі субъектілерін аттестаттау туралы 

куәлікті алуға арналған өтінімге қоса берілетін құжаттар 

тізбесі 
 

 

1. Өтінім берушінің құрылтай құжаттары. 

2. Жеке тұлғаның жеке куәлігі немесе заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу 

(қайта тіркеу) туралы куәлік немесе анықтама (заңды тұлғалар үшін). 

3. Күзет қызметі субъектілерімен жасалған шарттардың (шарттарға 

қосымшалардың) көшірмелері (бар болса). 

4. Осы Қағидаларға 5-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тексеріп 

қарауды жүргізу жөніндегі көлік қызметі субъектісінің не күзет қызметі 

субъектісінің жұмысшылары, көлік қызметі субъектісінің техникалық 

құралдары туралы деректер. 

5. Бағыныстылығы мен өзара іс-қимыл жасайтын байланыстар 

көрсетілген өтінім берушінің көлік инфрақұрылымы объектілерін тексеріп 

қарау бөлімшесінің ұйымдық құрылымыңын схемасы. 

6. Өтінім берушінің көлік инфрақұрылымы объектілерін тексеріп қарау 

бөлімшелері туралы ереже. 

7. Тексеріп қарау пункттері мен жеке басын тексеріп қарауды жүргізуге 

арналған үй-жайлары (бөлмелері) көрсетілген өтінім берушінің көлік 

инфрақұрылымы объектісінің аумағы жоспарының схемасы. 

8. Меншік немесе мүліктік жалдау (сенімгерлік басқару және шарттардың 

өзге де нысандары) құқығында ғимараттың (ғимарат, құрылым, құрылыс 

бөлігінің) болуын растайтын құжаттың көшірмесі.  

1 – 8-тармақтарда көрсетілген құжаттар көлік инфрақұрылымы 

объектісінің бірінші басшысының қолымен және өтінім берушінің мөрімен 

расталған көшірмелер түрінде беріледі. 

________________ 



Көлік қызметі субъектілерін 

жолаушылар мен көлік 

инфрақұрылымы объектілеріне 

келетін адамдарды, олардың алып 

жүретін заттарын, оның ішінде қол 

жүгі мен багажын тексеріп 

қарауды жүргізу тәртібі мен 

талаптарына сәйкестігіне 

аттестаттау қағидаларына 

3-қосымша 

 

 

Көлік инфрақұрылымы объектілерін тексеріп қарау 

актісінің үлгілік нысаны 

 

____________________________________________________________________ 

(уәкілетті мемлекеттік органның атауы) 

  

20__ жылғы «___» ___________ _____ бұйрығына сәйкес мынадай құрамдағы 

комиссия: 

 Басшы: ________________________ 

(Т.А.Ә., лауазымы) 

комиссия мүшелері: _____________________ 

               (Т.А.Ә., лауазымы) 

                                   _____________________ 

                                            (Т.А.Ә., лауазымы) 

____________________________________________________________________ 

(көлік инфрақұрылымы объектілерінің атауы) 

  

аттестаттау жүргізді. 

Қорытындының мәтіні 

_______________________________________________________________ 

Комиссия басшысы: ________________________ 

                  (Т.А.Ә., лауазымы) 

Комиссия мүшелері: _____________________ 

                 (Т.А.Ә., лауазымы) 

                                    _____________________ 

                                                 (Т.А.Ә., лауазымы) 

 
 

Актімен таныстым: 

Ұйым басшысы ___________ _______________ 

       (Т.А.Ә.)                (қолы) 

________________ 



Көлік қызметі субъектілерін 

жолаушылар мен көлік 

инфрақұрылымы объектілеріне 

келетін адамдарды, олардың алып 

жүретін заттарын, оның ішінде қол 

жүгі мен багажын тексеріп 

қарауды жүргізу тәртібі мен 

талаптарына сәйкестігіне 

аттестаттау қағидаларына 

4-қосымша 

 

 

Елтаңба 

________________________________________________________ 
(уәкілетті мемлекеттік  органның атауы) 

  

Көлік қызметі субъектілерін аттестаттау туралы 

куәлік 
№ ___________ 

Қолданыс мерзімінің 

аяқталатын күні: 

Көлік инфрақұрылымы объектісінің атауы: 

Көлік инфрақұрылымы объектісінің мекенжайы: 

Телефоны: 

Факс: 

E-mail: 

Байланыс ақпараты: 

Осы куәлік көлік инфрақұрылымы объектісі __________________________ 

____________________________________________________________________ 
(атауы) 

жолаушылар мен көлік инфрақұрылымы объектілеріне келетін 

адамдарды, олардың алып жүретін заттарын, оның ішінде қол жүгі мен 

багажын тексеріп қарауды жүргізу тәртібі мен талаптарына сәйкес көлік 

инфрақұрылымы объектісіне ____________________________________ келетін 

адамдарды, олардың алып жүретін заттарын, оның ішінде қол жүгі мен 

багажын тексеріп қарауды жүзеге асыру құқығы берілгенін куәландырады. 

 

МО                          Уәкілетті мемлекеттік органның басшысы 

не ол уәкілеттік берген адам 

_____________ ______________ 
(қолы)               (Т.А.Ә.) 

Берілген күні: 20__ жылғы «___» __________  

 



 2 

Уәкілетті мемлекеттік орган 

_______________________________________________________________ 
(көлік инфрақұрылымы объектісінің атауы, № ___ сертификат) 

________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Көлік қызметі субъектілерін 

жолаушылар мен көлік 

инфрақұрылымы объектілеріне 

келетін адамдарды, олардың алып 

жүретін заттарын, оның ішінде қол 

жүгі мен багажын тексеріп 

қарауды жүргізу тәртібі мен 

талаптарына сәйкестігіне 

аттестаттау қағидаларына 

5-қосымша 

 

 

Тексеріп қарауды жүргізу жөніндегі көлік қызметі субъектісінің не күзет 

қызметі субъектісінің жұмысшылары, көлік қызметі субъектісінің 

техникалық құралдары туралы жиынтық деректер 

 

1. Тексеріп қарауды жүргізу жөніндегі көлік қызметі субъектісінің не күзет 

қызметі субъектісінің жұмысшылары туралы деректер 
(көлік инфрақұрылымы объектісінің атауы) 

  

Жұмысшылардың штаттық 

лауазымдары 

Санаты Штат 

бойынша 

саны 

Іс жүзіндегі 

саны 

1.       

2.       

 

2. Көлік қызметі субъектісінің техникалық құралдары туралы 

деректер 

  

Тексеріп қарау пункттерінің саны  

Техникалық қауіпсіздік құралдарының 

міндеті мен атауы 

Үлгісі, моделі Саны 

1 2 3 

1. Стационарлық металл тапқыштар 

(металл детекторлар) 

    

2. Ықшам (қол) аспаптар     

3. Рентгендік-телевизиялық қондырғылар     

4. Жарылғыш, есірткі және кауіпті 

химиялық заттарды табуға арналған 

аппаратура 

    

________________ 
 


