
 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2019 жылғы « 11 » ақпандағы 

№ 50 қаулысына 

2-қосымша 
 

Қазақстан Республикасының аумақтық 

суларында (теңізінде), ішкі суларында 

және континенттік қайраңында 

кәсіпшілік қызметті жүргізетін 

қазақстандық кемелерге бақылауды 

жүзеге асыру қағидаларына                                         

1-қосымша 

Нысан  

Кемеде тасымалданатын кәсіпшілік өнімдерін (объектілерін), 

жүктерді, тауарларды басқа кемеге ауыстырып тиеу туралы                                

мәліметтер 

 

Күні 

  

Кәсіпшілік өнімдерінің 

(объектілерінің), жүктердің, 

тауарлардың атауы және түрі 

Жүк 

ауыстырып 

тиелетін кеме 

 

Өлшем 

бірлігі 

 

Саны 

 

Кеме 

капитанының 

(иесінің) қолы 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

    
___________________________________________________________________________________________ 

       (кеме капитанының (иесінің) қолы, Т.А.Ә.) 

 

20 __ жылғы «__» _________ 

      М.О. 

 ____________________________________________________________________________ 

           (Шекара қызметі әскери бөлімінің лауазымды адамының лауазымы, қолы, Т.А.Ә.) 

 

 20 __ жылғы «___» __________ 

  
 

____________________ 

 

 

 



 

 

Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 

2019 жылғы « 11 » ақпандағы 

№ 50 қаулысына 

3-қосымша 
 

Қазақстан Республикасының аумақтық 

суларында (теңізінде), ішкі суларында 

және континенттік қайраңында 

кәсіпшілік қызметті жүргізетін 

қазақстандық кемелерге бақылауды 

жүзеге асыру қағидаларына                                         

2-қосымша 

Нысан 
 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет 

кесіп өткен кезде кемеде кәсіпшілік өнімдерінің (объектілерінің), 

жүктердің, тауарлардың болуы туралы және оларды 

кәсіпшілік барысында басқа кемелерге түсіру (тиеу) туралы 

есеп 
 

     Кеменің анықтау деректері 

      1. Кеменің атауы __________________________________________________________ 

      2. Кеменің типі ___________________________________________________________ 

      3. Кеменің борттық нөмірі __________________________________________________ 

      4. Кеме тіркелген теңіз порты (орналасу пункті) ________________________________ 

      5. Кеме капитанының (иесінің) тегі, аты, әкесінің аты ___________________________  

      6. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын бірнеше рет кесіп  өтуге 

рұқсаттың нөмірі, орны, алынған күні және оның қолданылу мерзімі 

____________________________________________________________________________ 

      7. Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаттың нөмірі, орны, алынған күні _________  

 

Қазақстан Республикасының теңіз портынан (орналасу пунктінен) шығу 

кезінде кемеде тасымалданатын кәсіпшілік өнімдерінің (объектілерінің), 

жүктердің, тауарлардың, валютаның сипаттамасы  және олардың саны 
 

Р/с  

№ 

Атауы және түрлік құрамы Өлшем бірлігі Саны 

1.  Кәсіпшілік (түрлері бойынша) өнімдері (объектілері):   

2.  Жүктер:    

3.  Тауарлар:    

4.  Валюта:   



 

 

2 

 

____________________________________________________________________________ 

(кеме капитанының (иесінің) қолы және Т.А.Ә.) 

       

20 __ жылғы «___» __________ 

      М.О. 

      _________________________________________________________________________ 

           (Шекара қызметі әскери бөлімі лауазымды адамның лауазымы, қолы, Т.А.Ә.) 

 

20 __ жылғы «___» __________ 

 

Қазақстан Республикасының теңіз портына (орналасу пунктіне) 

қайта оралғаннан кейін 

 

Р/с 

№  

Атауы және түрлік құрамы 

 

Өлшем бірлігі 

  

Саны 

1. Кәсіпшілік (түрлері бойынша) өнімдері (объектілері):    

2.  Жүктер:    

3.  Тауарлар:    

4.  Валюта:    

 

__________________________________________________________________________ 

(кеме капитанының (иесінің) қолы және Т.А.Ә.) 

      

20 __ жылғы «___» __________ 

      _________________________________________________________________________ 

      (Шекара қызметі әскери бөлімінің лауазымды адамының лауазымы, қолы, Т.А.Ә.) 

       

20 __ жылғы «___» __________ 

 

 

_____________________ 

                              

                                        


