
 

 

 

 

 

 

НҰСҚАУЛЫҚ 

Қызмет түрлеріне лицензияларды қайта рәсімдеу 

үшін өтініш беру 

 

                                                                 

 

 

 

 



Әрекеттің реттілігі 

1. «Кіру» сілтемесіне басыңыз.  

  
  

2. Бұдан әрі тиісті терезеде тіркелген кезде берілген парольді енгізіңіз және 

деректерді растаңыз.  

 
  

 3. Авторландыру ойдағыдай өткен жағдайда порталдың басты бетінде 

өтініш берушінің тегі және аты, немесе ұйымның атауы көрсетіледі.  

 

 
 

 

 



Өтініш беру: 

1. Өтініш беру үшін "Менің рұқсат құжаттарым" салымын таңдау қажет.  

 

 

 
2. Лицензиялардың тізімінен "Қарау"-  батырмасы көмегімен әрекеті 

қайта рәсімделетін,  лицензияны таңдау қажет. 

 
 

Бұдан әрі "Рұқсат беру құжаты туралы ақпарат" беті шығады.  

 



 
3. Беттің жоғарғы бөлігінде ұсынылатын функциялардың біреуін таңдау 

қажет: 

1) Құжатты шығарып алу; 

2) Құжатты қайта рәсімдеу; 

3) Құжаттың әрекетін тоқтату; 

4) Лицензия бойынша есеп құру. 

 

4. "Құжатты қайта рәсімдеу" сілтемесін таңдаған кезде, "Қайта рәсімдеу үшін 

деректер" беті шығады.  



 
Қайта рәсімдеудің  себебін белгілеп,  қайта рәсімдеу үшін деректерді 

растайтын құжатты тіркеңіз. Кейін "Бұдан әрі" батырмасына басыңыз.  

 

5. Себебін белгілегеннен кейін, "Бұдан әрі" батырмасы көмегімен қайта 

рәсімдеу/ ұзарту/күшін жою үшін негіздемені көрсететін бетке көшеміз. 

Сонан соң"Бұдан әрі" батырмасына басыңыз.   

 
6. Бұдан әрі  жүйе Сізді «Қажетті құжаттарды тіркеңіз» бетіне жібереді.  

Құжатты осы бетке тіркеу үшін,  оны дербес компьютерден жүйеге енгізу 

қажет. Түйреуіш түріндегі белгіні басыңыз. 

 
7. Нәтижесінде файлдарды енгізу терезесі ашылады. «Файлдың атауы» 

алаңын толтырыңыз және «шолу» батырмасы арқылы файлға жолды 

көрсетіңіз, сонан соң енгізу батырмасына басыңыз. Файлдарды енгізу 

рәсімін әрбір файлға жеке жүргізу қажет.  



                        

 
Файлдарды енгізгеннен кейін, құжаттарды жүйеге тіркеу рәсімдерін 

жасаңыз. Құжат атауына қарсы түйреуіш түріндегі белгіні басыңыз. 

Ашылған файлдарды енгізу терезесінде аттас файлды табыңыз және оны  

басыңыз. Құжаттарды тіркеу бетінде қанша құжат атауы көрсетілсе, сонша 

рет осы рәсімді жасаңыз. Осы рәсімнен кейін «Бұдан әрі» батырмасына 

басыңыз.  

8. Келесі «Жеке деректерді толтырыңыз» бетінде тиісті алаңдарды 

толтырыңыз. «Сіз шағын кәсіпкерлік субъекті болып табыласыз ба?»  және 

«Сіз ЖК болып табыласыз ба?» алаңдарды анықтамалықтан «иә» немесе 

«жоқ» мағыналарымен толтырыңыз. «Қазақстан қаласы» алаңын 

анықтамалықтан алынған мағынамен толтырыңыз. Басқа алаңдар алдын ала 

пайдаланушының профайлынан толтырылған. Қажетінше, оларды алып 

тастауға және жаңа деректермен толтыруға болады.  

 



Осы бетті толтырғаннан кейін «Бұдан әрі» батырмасына басыңыз. 

 

1. Бұдан әрі  жүйе пайдаланушыны "Төлем туралы ақпарат" бетіне 

жолдайды. Талап етілетін алаңдарды қажет болған жерде  қолмен немесе 

анықтамалықтан алынған мәнімен толтырыңыз. Алдын ала сканерден 

өткізілген төлем чегінің көшірмесін тіркеңіз, "Төлем банкі" және "Салық 

органы" алаңын анықтамалықтан таңдаңыз.  

 
2. Өтінішке электрондық цифрлық қолтаңба қою бетінде сіздің (*.pfx -  

сертификат) таңдап алып: 

 
Қажетті электронды сандық қолтаңба таңдалған соң, жасырын белгіні 

енгізіңіз: 

 



 
ЭЦҚдағы мәлімметтер дұрыс болса, «Қол қою» батырмасына басу қажет.  

 

 Өтінімге қол қойғаннан кейін жүйе пайдаланушыны «Өтініш туралы 

ақпарат» бетіне жолдайды. Өтініш туралы деректермен танысыңыз.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Порталмен жұмыс істеу бойынша кез келген 

сұрақтарыңыз туындаса Сіз тәулік бойы Бірыңғай 

байланыс орталығына келесі телефон нөмірі 

арқылы хабарласа аласыз! 1414 және 8-800-080-

7777 Қоңырау тегін!  
 

 

 
 


