
Қазақстан Республикасы 

Үкiметiнiң 

      2017 жылғы  « 10 » ақпандағы                             

№ 47 қаулысына 

қосымша 

 

 

Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық 

пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың 

айналымы саласындағы екінші санаттағы рұқсаттар 

 

Р/с 

№ 
Рұқсат беру рәсімінің атауы 

Рұқсаттың және жүзеге асыру 

үшін рұқсаттың болуы талап 

етілетін қызмет (әрекет) 

түрлерінің атауы 

1 2 3 

1. 

Азаматтық пиротехникалық заттар 

мен оларды қолдана отырып 

жасалған бұйымдарды сақтауға 

рұқсат беру 

 

азаматтық пиротехникалық 

заттар мен олар қолданылып 

жасалған бұйымдарды сақтауға 

рұқсат 

 

2. 

Заңды тұлғаларға азаматтық және 

қызметтік қару мен оның 

патрондарын тасымалдауға рұқсат 

беру 

заңды тұлғаларға азаматтық және 

қызметтік қару мен оның 

патрондарын тасымалдауға 

рұқсат 

3. 

Жеке тұлғаларға азаматтық қару мен 

оның патрондарын тасымалдауға 

рұқсат беру 

 

жеке тұлғаның азаматтық қару 

мен оның патрондарын 

тасымалдауға рұқсат  

 

4. 

Заңды тұлғаларға қызметтік қару мен 

оның патрондарын сақтауға рұқсат 

беру 

қызметтік қару мен оның 

патрондарын сақтауға рұқсат 

5. 

Жеке тұлғаларға азаматтық қару мен 

оның патрондарын сақтауға, сақтау 

мен алып жүруге рұқсат беру 

 

жеке тұлғаның азаматтық қару 

мен оның патрондарын сақтауға, 

сақтау мен алып жүруге рұқсат 

 

6. 

Атыс тирлері (атыс орындары) мен 

стенділерін ашуға және олардың 

жұмыс істеуіне рұқсат беру 

 

атыс тирлері (атыс орындары) 

мен стенділерін ашуға және 

олардың жұмыс істеуіне рұқсат 

 



2 

 

1 2 3 

7. 

Заңды тұлғаларға азаматтық және 

қызметтік қару мен оның 

патрондарын сатып алуға рұқсат 

беру 

заңды тұлғаларға азаматтық және 

қызметтік қару мен оның 

патрондарын сатып алуға рұқсат 

8. 

Заңды тұлғаларға азаматтық 

пиротехникалық заттарды және 

оларды қолдана отырып жасалған 

бұйымдарды сатып алуға рұқсат беру 

заңды тұлғаларға азаматтық 

пиротехникалық заттарды және 

оларды қолдана отырып жасалған 

бұйымдарды сатып алуға рұқсат 

9. 

Заңды тұлға қызметкерлеріне 

қызметтік қару мен оның 

патрондарын сақтауға және алып 

жүруге рұқсат беру 

заңды тұлға қызметкерлеріне 

қызметтік қару мен оның 

патрондарын сақтау мен алып 

жүруге рұқсат беру 

10. 

Заңды тұлғаларға азаматтық және 

қызметтік қару мен оның 

патрондарын Қазақстан 

Республикасының аумағына әкелуге, 

Қазақстан Республикасының 

аумағынан әкетуге және Қазақстан 

Республикасының аумағы арқылы 

транзиттеуге қорытынды беру 

 

 

заңды тұлғаларға азаматтық және 

қызметтік қару мен оның 

патрондарын Қазақстан 

Республикасының аумағына 

әкелуге, Қазақстан 

Республикасының 

аумағынан әкетуге және 

Қазақстан Республикасының 

аумағы арқылы 

транзиттеуге қорытынды  

11. 

Жеке тұлғаларға азаматтық қарудың 

бірлі-жарым даналары мен оның 

патрондарын Қазақстан 

Республикасының аумағына әкелуге, 

Қазақстан Республикасының 

аумағынан әкетуге, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының аумағы 

арқылы транзиттеуге қорытынды 

беру 

жеке тұлғалар азаматтық 

қарудың бірлі-жарым даналары 

мен оның патрондарын Қазақстан 

Республикасының аумағына 

әкелуге, Қазақстан 

Республикасының аумағынан 

әкетуге, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының аумағы 

арқылы транзиттеуге қорытынды  

12. 

Жеке тұлғаларға азаматтық қаруды 

және оның патрондарын сатып алуға 

рұқсат беру 

жеке тұлғаның азаматтық қаруды 

және оның патрондарын сатып 

алуға рұқсат  

 

_______________________ 


