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1. Жалпы ережелер
1. "Жолаушыларды облысаралық қалааралық, ауданаралық (облысішiлiк
қалааралық) және халықаралық қатынаста автобустармен, шағын автобустармен
тұрақты емес тасымалдау, сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста
автобустармен, шағын автобустармен тұрақты тасымалдау қызметiмен айналысу
үшін лицензия беру" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік
көрсетілетін қызмет).
2. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) әзірледі.
3. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті жеке және заңды тұлғаларға (бұдан әрі –
көрсетілетін қызметті алушы) облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың,
астананың жергілікті атқарушы органдары (бұдан әрі – көрсетілетін қызметті
беруші) көрсетеді.
Мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға өтініштерді қабылдау:
1) "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" коммерциялық
емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация);
2) www.egov.kz, www.elincense.kz "электрондық үкіметтің" веб-порталы (бұдан
әрі – портал) арқылы жүзеге асырылады.
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет нәтижесін беру ХҚО арқылы жүзеге
асырылады.
Ескерту. 3-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Инвестициялар және даму министрінің
м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) бұйрығымен.
2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі
4. Мемлекеттік қызметті көрсету мерзімі:

1) көрсетілетін қызметті берушіге, Мемлекеттік корпорацияға құжаттар
топтамасын тапсырған кезден бастап, сондай-ақ порталға жүгінген кезде:
лицензияны беру – 15 жұмыс күн;
лицензияны қайта ресімдеу – 3 жұмыс күн;
лицензияның телнұсқасын беру – 2 жұмыс күн;
2) Мемлекеттік корпорацияға құжаттар топтамасын тапсыру кезінде кезек
күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты – 15 минут;
3) Мемлекеттік корпорацияда қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты –
20 минут.
Мемлекеттік корпорацияға жүгінгенде қабылдаған күн мемлекеттік қызмет
көрсету мерзiмiне кiрмейдi.
Мемлекеттік корпорацияның қызметкері көрсетілетін қызметті алушының
мемлекеттік қызмет көрсетудің өтінішін осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
Стандартының 9-тармағында көрсетілген тізімге сәйкес, құжаттар топтамасы толық
болған кезде қабылдайды.
Көрсетілетін қызметті алушының толық құжаттар топтамасын ұсынбаған
жағдайда Мемлекеттік корпорациясының қызметкері өтінішті қабылдаудан бас
тартады.
Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің
м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) бұйрығымен.
5. Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны:
автоматтандырылған) және (немесе) қағаз түрінде.

электрондық

(ішінара

6. Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі – жолаушыларды облысаралық
қалааралық, ауданаралық (облысішiлiк қалааралық) және халықаралық
қатынастарда автобустармен, шағын автобустармен тұрақты емес тасымалдау,
сондай-ақ жолаушыларды халықаралық қатынаста автобустармен, шағын
автобустармен тұрақты тасымалдау жөніндегі қызметпен айналысу үшін лицензия,
лицензияны қайта ресімдеу, лицензияның телнұсқалары не мемлекеттік қызмет
көрсету нәтижесін беруден бас тарту туралы жазбаша дәлелді жауап қағаз және
(немесе) электрондық түрде.
7. Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ақылы негізде көрсетіледі. Лицензиялық
алым "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" 2017
жылғы 25 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Кодексінде (Салық кодексі)
белгіленген алымдар мөлшерлемесі бойынша жергілікті бюджетке төленеді және
мыналарды құрайды:

1) лицензияны, сондай-ақ лицензияның телнұсқасын беруге – алымды төлеу күні
қолданылатын үш еселенген айлық есептік көрсеткіш;
2) лицензияны қайта ресімдеуге – лицензияны беру кезіндегі мөлшерлемеден
10%.
Лицензиялық алымды төлеу екінші деңгейдегі банктер және банк
операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдар арқылы қолма-қол
және қолма-қол ақшасыз нысанда, немесе "электрондық үкіметтің" төлем шлюзі
(бұдан әрi – ЭҮТШ) арқылы жүзеге асырылады.
Ескерту. 7-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің
28.04.2018 № 288 бұйрығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік
он
күн
өткен
соң
қолданысқа
енгізіледі).
8. Жұмыс кестесі:
1) ХҚО – еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерiнен басқа,
дүйсенбі – сенбі аралығында жұмыс кестесiне сәйкес, түскi үзiлiссіз сағат 9.00-ден
20.00-ге дейiн.
Өтініштер мен құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету
нәтижелерін беру жедел қызмет көрсетусіз "электрондық" кезек тәртібімен жүзеге
асырылады, портал арқылы электрондық кезекті броньдауға болады;
2) Мемлекеттік корпорация – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сәйкес жексенбі және мереке күндерінен басқа, дүйсенбі – сенбі аралығында, жұмыс
кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз сағат 09.00-ден 20.00-ге дейін;
Ескерту. 8-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Инвестициялар және даму министрінің
м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) бұйрығымен.
9. Көрсетілетін қызметті алушы (немесе оның өкілетті өкілінің: өкілеттілікті
растайтын құжаты бойынша заңды тұлға; нотариалды расталған сенімхат бойынша
жеке тұлға) өтініші бойынша мемлекеттік қызмет көрсету үшін қажетті құжаттар
тізімі:
1) лицензиялар алу үшін:
Мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандартына 1, 2қосымшаларға сәйкес
нысан бойынша өтініш;
"электрондық үкіметтің" төлемақы шлюздері арқылы төленген жағдайларды
қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық
жинақ төлемін растайтын құжаты;

өтініш берушінің осы мемлекеттік қызмет көрсету үлгілерінің 5
қосымшасындағы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын, қызмет түрлеріне
қатысты құжаттарының көшірмелері;
порталға:
порталға қызмет алушының электрондық сандық қолы қойылған (бұдан әрі ЭСҚ), электрондық құжат үлгісінде сұрау салуы;
"электрондық үкіметтің" төлемақы шлюздері арқылы төленген жағдайларды
қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық
жинақ төлемін растайтын құжаты;
өтініш берушінің осы мемлекеттік қызмет көрсету үлгілерінің 5
қосымшасындағы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын, қызмет түрлеріне
қатысты электрондық құжаттарының көшірмелері;
2) лицензияларды қайта ресімдеу үшін берілетіндер;
Мемлекеттік корпорацияға:
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет Стандартына 3, 4қосымшаларға сәйкес
нысан бойынша өтініш;
"электрондық үкіметтің" төлемақы шлюздері арқылы төленген жағдайларды
қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық
жинақ төлемін растайтын құжаты;
өтініш берушінің осы мемлекеттік қызмет көрсету үлгілерінің 5
қосымшасындағы біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын, қызмет түрлеріне
қатысты құжаттарының көшірмелері;
порталға:
порталға қызмет алушының электрондық сандық қолы қойылған (бұдан әрі ЭСҚ), электрондық құжат үлгісінде сұрау салуы;
"электрондық үкіметтің" төлемақы шлюздері арқылы төленген жағдайларды
қоспағанда, қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін лицензиялық
жинақ төлемін растайтын құжаты;
өтініш берушінің осы мемлекеттік қызмет көрсету үлгілерінің 5
қосымшасындағы көрсетілген біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын, қызмет
түрлеріне қатысты электрондық құжаттарының көшірмелері;
3) лицензияның телнұсқасын алу үшін (егер де бұрын берілген лицензия қағаз
түрінде рәсімделген болса) қызмет түрін берушіге береді:
еркін үлгіде жазылған өтініш;

лицензияның көшірмесін беру үшін лицензиялық алымның бюджетке төленгенін
растайтын құжат.
Мемлекеттік корпорация қызметкері құжаттарды қабылдаған кезде құжаттардың
түпнұсқасынан электрондық көшірмесін жасайды, одан кейін түпнұсқаларды
көрсетілетін қызметті алушыға қайтарады.
Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік
қызметтерді көрсету кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға көрсетілетін қызметті алушы жазбаша
келісімді ұсынады.
Мемлекеттік ақпараттық жүйелерде қамтылған, жеке басты растайтын құжат
туралы, заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы, дара кәсіпкерді
мемлекеттік тіркеу туралы мәліметті Мемлекеттік корпорация қызметкері,
көрсетілетін қызметті беруші "электрондық үкіметтің" шлюзі арқылы тиісті
мемлекеттік ақпараттық жүйелерден алады.
Көрсетілетін қызметті алушылардан ақпараттық жүйелерден алуға болатын
құжаттарды талап етуге жол берілмейді.
Көрсетілетін қызметті алушы барлық қажетті құжаттарды берген кезде:
Мемлекеттік корпорацияға – тиісті құжаттардың нөмірі және қабылданған күні
туралы қолхат беріледі;
портал арқылы – көрсетілетін қызметті алушының "жеке кабинетінде"
мемлекеттік қызметті көрсету үшін сұрау салудың қабылданғаны туралы мәртебе
көрінеді.
Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін беру тиісті құжаттарды қабылдау туралы
қолхат негізінде, тауарлық-материалдық құндылықтарды алуға арналған белгіленген
нысандағы сенімхатты және ЭҮТШ арқылы төлеу жағдайларын қоспағанда, төлем
құжатты, жеке басын куәландыратын (немесе нотариалды куәландырылған сенімхат
бойынша өкілі) құжатты көрсеткен кезде жүзеге асырылады.
Мемлекеттік корпорация нәтижелерді бір ай ішінде сақтауды қамтамасыз етеді,
одан кейін оларды көрсетілетін қызметті алушыға одан әрі сақтауға береді.
Көрсетілетін қызметті алушы бір ай өткен соң жүгінген кезде Мемлекеттік
корпорацияның сұрауы бойынша көрсетілетін қызметті беруші бір жұмыс күні
ішінде дайын құжаттарды Мемлекеттік корпорацияға көрсетілетін қызметті
алушыға беру үшін жібереді.
Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің
м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) бұйрығымен.
10. Мыналар:

1) осы субъектілер санаты үшін Қазақстан Республикасының заңдарында тыйым
салынған қызмет түрлерімен айналысуы;
2) қызмет түріне лицензия беруге арналған өтініш берілген жағдайда қызметтің
жекелеген түрімен айналысу құқығына лицензиялық алымның енгізілмеуі;
3) өтініш берушінің біліктілік талаптарына сәйкес келмеуі;
4) өтініш берушіге қатысты оған қызметтің жекелеген түрімен айналысуға
тыйым салатын соттың заң күшіне енген үкімінің болуы;
5) сот орындаушысының ұсынымы негізінде соттың өтініш берушіге лицензия
алуға тыйым салуы мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тарту үшін негіздеме
болып табылады.
Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда,
көрсетілетін қызметті беруші 2 (екі) жұмыс күні ішінде (құжаттарды қабылдаған
кезден бастап) өтінішті одан әрі қараудан бас тарту туралы жазбаша дәлелді жауап
береді.
Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының 9тармағында көзделген тізбеге сәйкес құжаттар топтамасын толық ұсынбаған
жағдайда, ХҚО қызметкері өтінішті қабылдаудан бас тартады және осы мемлекеттік
көрсетілетін қызмет стандартына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша құжаттарды
қабылдаудан бас тарту туралы қолхат береді.
3. Мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері бойынша көрсетілетін қызметті
берушінің және (немесе) олардың лауазымды адамдарының, Мемлекеттік
корпорациясының және (немесе) олардың қызметкерлерінің шешімдеріне, әрекетіне
(әрекетсіздгіне) шағымдану тәртібі
Ескерту. 3-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму
министрінің м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз)
бұйрығымен.
11. Көрсетілетін қызмет берушінің және (немесе) оның лауазымды адамдарының
мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша шешімдері, әрекеттеріне
(әрекетсiздiктерiне) шағымдану осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының
14-тармағында көрсетілген мекенжайы бойынша көрсетілетін қызметті беруші
басшысының немесе Министрлік басшысының атына беріледі.
Шағым жазбаша нысанда пошта арқылы не көрсетілетін қызметті берушінің
кеңсесі арқылы жұмыс күндері қабылданады.
Шағымды қабылдаған нөмірі, күні, адамның тегі көрсетілген, байланыс
деректері көрсетілуімен, сондай-ақ, берілген шағымға жауап алу мерзімі мен орнын
көрсете отырып, шағымды қарастыру барысын білуге болатын лауазымды
төлғалардың байланыс деректері көрсетілуімен көрсетілетін қызметті берушінің
кеңсесінде тіркеу (мөртаңба, кіріс нөмірі және күні) шағымның қабылданғанын
растау болып табылады.

Мемлекеттік корпорация қызметкерінің әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағым
Мемлекеттік корпорация филиалының басшысына Мемлекеттік корпорацияның
www.con.gov.kz интернет-ресурсында көрсетілген мекенжайлар мен телефондар
бойынша жіберіледі.
Қолма-қол, сондай-ақ почтамен түскен шағымдардың Мемлекеттік корпорация
кеңсесінде қабылданғанын растау оны тіркеу болып табылады (мөртаңба, кіріс
нөмірі және тіркелген күні шағымның екінші данасына немесе шағымға ілеспе хатқа
қойылады).
Көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің мекенжайына түскен
көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген күнінен бастап бес жұмыс күні
ішінде қарауға жатады.
Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда,
көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын бағалау және
бақылау жөніндегі уәкілетті органға шағыммен жүгіне алады.
Көрсетілетін қызметті берушінің, Министрліктің немесе Мемлекеттік
корпорацияның атына түскен көрсетілетін қызметті алушының шағымы тіркелген
күнінен бастап бес жұмыс күні ішінде қаралады.
Шағымда:
1) жеке тұлғаның – тегі, аты, сондай-ақ қалауы бойынша әкесінің аты, пошталық
мекенжайы көрсетіледі;
2) заңды тұлғаның – атауы, пошталық мекенжайы, шығыс нөмірі мен күні
көрсетіледі. Шағымға көрсетілетін қызметті алушының қол қоюға тиіс.
Ескерту. 11-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Инвестициялар және даму
министрінің м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз)
бұйрығымен.
12. Көрсетілген мемлекеттік қызметтің нәтижелерімен келіспеген жағдайда
көрсетілетін қызметті алушы Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген тәртіппен сотқа жүгінуге құқығы бар.
4. Мемлекеттік көрсетілетін қызметті, оның ішінде электрондық түрде және
Мемлекеттік корпорация арқылы көрсету ерекшеліктері ескеріле отырып,
қойылатын өзге де талаптар
Ескерту. 4-бөлімнің тақырыбы жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму
министрінің м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз)
бұйрығымен.
13. Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен өзін-өзі
қарап күту, өздігінен жүріп тұру, бағдарлай алуды жүзеге асыру қабідетінен немесе
мүмкіндігінен толық немесе ішінара айырылған көрсетілетін қызметтерді

алушыларға мемлекеттік қызметті көрсету үшін құжаттарын қабылдауды
Мемлекеттік корпорация қызметкері Біріңғай байланыс орталығы 1414 арқылы
жүгінумен тұрғылықты жері бойынша шығу арқылы жүргізеді.
Ескерту. 13-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму министрінің
м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз) бұйрығымен.
14. Мемлекеттік қызмет көрсету орындарының мекенжайлары:
көрсетілетін қызметті берушінің – www.mid.gov.kz ("Көлік комитеті" бөлімінің
"Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер" бөлігінде орналастырылған.
15. Көрсетілетін қызметті алушының ЭЦҚ-сы болған жағдайда, мемлекеттік
қызмет портал арқылы көрсетіледі.
16. Көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік қызмет көрсетудің тәртібі мен
мәртебесі туралы ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы "жеке
кабинеті", сондай-ақ мемлекеттік қызметтерді көрсету мәселелері жөніндегі
бірыңғай байланыс орталығы арқылы алу мүмкіндігі бар.
17. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі туралы ақпаратты мемлекеттік
қызметтерді көрсету мәселелері жөніндегі бірыңғай байланыс орталығының 1414
телефоны арқылы да алуға болады.
"Жолаушыларды
облысаралық
қалааралық, ауданаралық
(облысішілік,
қалааралық)
және
халықаралық
қатынаста
автобустармен,
шағын
автобустармен
тұрақты емес тасымалдау,
сондай-ақ
жолаушыларды
халықаралық
қатынаста
автобустармен,
шағын
автобустармен
тұрақты
тасымалдау
қызметімен
айналысу
үшін
лицензия
беру"
мемлекеттік
көрсетілетін
қызмет
стандартына
1-қосымша
Нысан

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған заңды тұлғаның
өтiнiші
Ескерту. 1-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму
министрінің м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз)
бұйрығымен.
____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері) толық
атауы көрсетiлсiн)
____________________________________________________________________
________________________________ жүзеге асыруға лицензияны және
(немесе) лицензияға қосымшаны қағаз тасығышта ______ (лицензияны
қағаз тасығышта алу қажет болған жағдайда Х белгісін қою керек)
беруiңiздi сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы ___________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін) пошталық индексі, елі, облысы, қаласы,
ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар)
нөмірі)
Электрондық пошта __________________________________________________
Телефондары ________________________________________________________
Факс _______________________________________________________________

Банк шоты __________________________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы
____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі) ______ парақта
қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге
болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісімін береді;
өтініш беруші "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік
корпорация) қызметкерінің өтінішті электрондық цифрлік қолтаңбамен
растауына келіседі (Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген жағдайда).
Басшы ______________ ________________________________________________

(қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы "__" _________________
"Жолаушыларды
облысаралық
қалааралық, ауданаралық
(облысішілік,
қалааралық)
және
халықаралық
қатынаста
автобустармен,
шағын
автобустармен
тұрақты емес тасымалдау,
сондай-ақ
жолаушыларды
халықаралық
қатынаста
автобустармен,
шағын
автобустармен
тұрақты
тасымалдау
қызметімен
айналысу
үшін
лицензия
беру"
мемлекеттік
көрсетілетін
қызмет
стандартына
2-қосымша
Нысан
Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны алуға арналған жеке тұлғаның
өтiнiші
Ескерту. 2-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму
министрінің м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз)
бұйрығымен.
____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(жеке тұлғаның тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда), жеке
сәйкестендіру нөмірі)
____________________________________________________________________
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтiң кіші түрінің(-лері) толық
атауы көрсетiлсiн)

жүзеге асыруға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қағаз
тасығышта ______ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған
жағдайда Х белгісін қою керек) беруiңiздi сұраймын.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жерінің мекенжайы
____________________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені,
көшеатауы, үй/ғимарат нөмірі)
Электрондық пошта __________________________________________________
Телефондары ________________________________________________________
Факс _______________________________________________________________
Банк шоты __________________________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы __________________________________________________________
(пошталық индексі, елі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше
атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып табылатындығы
және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру немесе
беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген ақпаратты жіберуге
болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе) кіші
түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;

өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны беру
кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын құпияны
құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді пайдалануға
келісімін береді;
өтініш беруші "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы"
коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік
корпорация) қызметкерінің өтінішті электрондық цифрлік қолтаңбамен
растауына келіседі (Мемлекеттік корпорация арқылы жүгінген жағдайда).
Жеке тұлға __________ ____________________________________________
(қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20___ жылғы "__" ___________
"Жолаушыларды
облысаралық
қалааралық, ауданаралық
(облысішілік,
қалааралық)
және
халықаралық
қатынаста
автобустармен,
шағын
автобустармен
тұрақты емес тасымалдау,
сондай-ақ
жолаушыларды
халықаралық
қатынаста
автобустармен,
шағын
автобустармен
тұрақты
тасымалдау
қызметімен
айналысу
үшін
лицензия
беру"
мемлекеттік
көрсетілетін
қызмет
стандартына
3-қосымша
Нысан

Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеуге арналған заңды
тұлғаның өтiнiші
Ескерту. 3-қосымша жаңа редакцияда - ҚР Инвестициялар және даму
министрінің м.а. 25.01.2016 № 62 (қолданысқа енгізілу тәртібін 4-т. қараңыз)
бұйрығымен.
____________________________________________________________________
(лицензиардың толық атауы)
____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды
тұлғаныңбизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік
заңды тұлға филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру
нөмірі)
_____________________________________________________ жүзеге асыруға
(қызметтiң түрi және (немесе) қызметтің кіші түрінің(-лері)
толық атауы)
20___ жылғы " " ___________ № ____________, ______________ берілген,
(лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаның(лардың)
нөмірі(лері),берілген күні, лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны(ларды)
берген лицензиардың атауы) лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны (керектің асты сызылсын)
қағаз тасығышта ___ (лицензияны қағаз тасығышта алу қажет болған
жағдайда Х белгісін қою керек) мынадай негіз(дер) бойынша (тиісті
жолға Х қою қажет):
1) заңды тұлға-лицензиат "Рұқсаттар және хабарламалар туралы"
Қазақстан Республикасы Заңының 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес

(тиісті жолға Х қою қажет):
бірігу ____
қайта құру ____
қосылу ____
бөліп шығару ____
бөліну ____ жолымен қайта ұйымдастырылуы
2) заңды тұлға-лицензиат атауының өзгеруі ____
3) заңды тұлға-лицензиаттың орналасқан жерінің өзгеруі ____
4) егер лицензияның иеліктен шығарылатындығы "Рұқсаттар және
хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының Заңына 1-қосымшада
көзделген жағдайларда, лицензиат үшінші тұлғалардың пайдасына
объектімен бірге "объектілерге берілетін рұқсаттар" класы бойынша
берілген лицензияны иеліктен шығаруы ____
5) "объектілерге берілетін рұқсаттар" класы бойынша берілген лицензия
үшін немесе лицензияға қосымшалар үшін объектілерді көрсете отырып,
объект нақты көшірілмей оның орналасқан жерінің мекенжайы өзгеруі___
6) Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талап
болған жағдайларда ____
7) қызмет түрінің атауы өзгеруі ____
8) қызметтің кіші түрінің атауы өзгеруі _____ қайта ресімдеуіңізді
сұраймын.
Заңды тұлғаның мекенжайы
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның (соның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
бизнес-сәйкестендіру нөмірі, заңды тұлғаның бизнес-сәйкестендіру
нөмірі болмаған жағдайда – шетелдік заңды тұлға филиалының немесе

өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі)
Электрондық пошта ___________________________________________________
Телефондары _________________________________________________________
Факс ________________________________________________________________
Банк шоты ___________________________________________________________
(шот нөмірі, банктiң атауы және орналасқан жерi)
Қызметті немесе іс-қимылды (операцияларды) жүзеге асыру объектісінің
мекенжайы ___________________________________________________________
(шетелдік заңды тұлға үшін-елі, пошталық индексі, елі, облысы,
қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық
үй-жайлар) нөмірі)
______ парақта қоса беріліп отыр.
Осымен:
көрсетілген барлық деректердің ресми байланыстар болып
табылатындығы және оларға лицензияны және (немесе) лицензияға
қосымшаны беру немесе беруден бас тарту мәселелері бойынша кез келген
ақпаратты жіберуге болатындығы;
өтініш берушіге қызметтің лицензияланатын түрімен және (немесе)
кіші түрімен айналысуға сот тыйым салмайтыны;
қоса берілген құжаттардың барлығы шындыққа сәйкес келетіні және
жарамды болып табылатындығы расталады;
өтініш беруші лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны
беру кезінде ақпараттық жүйелерде қамтылған, заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын қолжетімділігі шектеулі дербес деректерді
пайдалануға келісімін береді;
өтініш беруші "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік

корпорациясы" коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі –
Мемлекеттік корпорация) қызметкерінің өтінішті электрондық цифрлік
қолтаңбамен растауына келіседі (Мемлекеттік корпорация арқылы
жүгінген жағдайда).
Басшы ______________ ________________________________________________
(қолы) (тегi, аты, әкесiнiң аты (болған жағдайда)
Мөр орны Толтыру күні: 20__ жылғы "__" _________________

