
 

 

 

 

 

 

 

НҰСҚАУЛЫҚ 

Қызмет түріне лицензия алу 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.  

 

 



Лицензия алуға қалай өтініш жіберу керек?  

Лицензия алуға қалай өтініш жіберу үшін алдымен, қызмет түрін таңдап, 

қажетті құжаттарды жинап (WINRAR пішімінде архивтап, сканерден 

өткізіңіз), лицензия алымын төлеуіңіз қажет. 

 

Ескерту* Жүйеде авторланбай,  www.elicense.kz порталының 

басты бетінде қажетті құжаттар тізімін қарай аласыз. 

 

 
Сурет 19. Қызмет саласын таңдау 

 

2.Қызмет түрін таңдаңыз 

 
 

Сурет 20. Қызмет түрін таңдау 

http://www.elicense.kz/


 3. Қызметтің кіші түрін таңдау. Ол үшін қажетті қызметтің кіші түріне 

қанат белгісін қою қажет. Содан соң «Әрі қарай» батырмасын басыңыз 
 

 
 

Сурет 21. Қызметтің кіші түрін таңдау 

 

 
Сурет 22. Қажетті құжаттардың тізімін қарау 

 

«Әрі қарай» 

батырмасы 



 4. Өтінішті жіберу үшін жеке кабинетке Кіру қажет. Сонымен қатар 

керекті қызмет түрін таңдап, өтінішті жіберу керек. «Қызметке онлайн 

тапсырыс беру» батырмасын басыңыз. (Сурет 23) 

 
Сурет 23. Өтініш жіберу 

 

 

 

 

 



 5. Лицензиарды таңдау. 

 
Сурет 24. Лицензиарлар тізімі 

 

 6. «Жеке деректері» бар терезе ашылады.  
 

 
Сурет 24. Жеке деректер 

 

«Әрі қарай» батырмасын басыңыз. 

Міндетті 

жолдарды 

толтыру 

қажет!!! 



 7. Экранға қызметтің кіші түрлері шығады. Қызметтің кіші түрін 

растау қажет. Кіші түрін таңдаңыз, немесе  белгісіне басып, 

қызметтің кіші түріне ЕКІ рет басу арқылы таңдаңыз. Егер қызметтің 

кіші түрін жою қажет болса,  белгісіне басыңыз. 

 
Сурет 25. Өндірістік база туралы мәлімет 

8. Әрі қарай «Мәліметтер нысаны» терезесі ашылады. Сізге толтыруға 

міндетті (*) жолдарды толтыру қажет. Егер сіз қанат белгісімен  «Кадастр 

нөмірі жоқ» деп келгілемесеңіз, онда сізге «Кадастр нөмірі» жолын 

толтырып, «Іздеу» батырмасын басу керек, бұл әрекет орындалған соң 

жылжымайтын мүлік туралы мәлімет автоматты түрде шығады. Егер 

керісінше қанат белгісін қойсаңыз, онда мәліметтерді қолмен толтыруыңыз 

қажет. Сондай-ақ, мүлік құқығы туралы мәліметті алу үшін, «Жалға алынды» 

жолына қанат белгісін қойсаңыз, оған сәйкес жалға алынған жылжымайтын 

мүлік бойынша толтыруға арналған қосымша жолдар пайда болады. 

 
1. Сурет 26. Мәліметтер нысаны 

Сонымен қатар өндірістік 

базаны толтыру қажет 



9. Кестеге мәліметтерді енгізу үшін, «Қосу» батырмасын басу қажет, 

әрі қарай толтырыға тиісті кесте ашылады. Ескерту: (*) белгіленген жолдар, 

толтыруға міндетті болып табылады.  

 
Сурет 27 «Қосу» батырмасы 

9.1. «Қосу» батырмасын басқандағы шығатын терезе. (Сурет 28) 

 
Сурет 28. «Қосу» батырмасының терезесі 

9.2. Барлық жолдарды толтырып болған соң, «Сақтау» батырмасын 

басыңыз. Келесі кестелерді толтыру 27, 28 суреттерге ұқсас. Барлық кестені 

толтырып болған соң, «Мәліметтер нысанын» толтырып болған соң, 

«Сақтау» батырмасын басыңыз. Содан соң «Әрі қарай» батырмасы пайда 

болады.

 
Сурет 29. «Мәліметтер нысанының» толтырылуы 



 

9.3. Егер енгізілген мәліметтерді өзгерткіңіз келсе, онда өзгертуге қажетті 

мәліметті бір рет шертіп, белгілеп алып, «Өзгерту» немесе «Алып тастау» 

батырмасына басыңыз. Өзгерістер енгізілген соң, «Сақтау» батырмасын 

басыңыз. Сурет 30. 

 
Сурет 30. Мәліметті редакциялау 

9.4. Кестелер толық (дұрыс) толтырылған жағдайда, «Сақтау» батырмасын 

басқан соң, мәліметтердің дұрыс сақталғандығы туралы терезе шығады. Бұл 

жағдайда «Ок» батырмасын басып, «Әрі қарай» батырмасын басу арқылы 

келесі қадамға өтесіз. 

 
2. Сурет 31. Мәлімметтерді сақтау 



10. Мұрағатталған құжаттарды бекіту үшін, келесі әрекеттерді жасаңыз: 

 түймесіне басыңыз 

 
Сурет 32. Құжаттарды бекіту 

 

 10.1. Экранға шыққан терезеге қажетті құжаттарды жүктеу қажет. 

Ол үшін «Шолу» батырмасын басыңыз: 

 
Сурет 33. Құжатты жүктеу 

 



 10.2. Мұрағатталған құжатты таңдау терезі ашылады. Құжатты 

таңдап, «Открыть» батырмасын басу қажет.  

 

 
Сурет 34. Сақтау орнынан құжатты таңдау 

 

 10.3. Құжаттың атауын көрсету қажет.  

 

 
Сурет 35. Құжаттың атауын көрсету 

 



 10.4. Әрі қарай «Жүктеу» батырмасын басыңыз. 

 

 
Сурет 36. Жүктеу 

 

 

 

 
Сурет 37. Жүктелген құжатты растаңыз 

 

 

Құжаттың атауына 

бір рет шертіңіз 



10.5.  Экранға таңдалған құжаттың жүктелген терезесі шығады. Осы 

әрекет барлық құжаттарға тән. «Әрі қарай» батырмасын басып, келесі 

қадамға өтіңіз. 

 

 
Сурет 38. Бекітілген құжаттар 

 



 11. Экранға «Төлем туралы ақпарат» терезесі шығады. 

«Төлем банкі», «Бюджеттік классификация коды», «Төлем тағайындау 

коды» жолдарын толтыру үшін  таңбасын, «Салық органы» жолын 

толтыру , «Төлем тапсырмасының сканерленген көшірмесі» 

жолын толтыру үшін  батырмаларын басуыңыз қажет. Барлық 

жолдарды толтырып болған соң, «Әрі қарай» батырмасын басыңыз. 

 

 
Сурет 39. Төлем туралы ақпарат 

 

 
Сурет 40. Салық органдарының тізімі 

 

Ескерту* Міндетті жолдарды толтыру қажет.  



  12. Электрондық-цифрлық қолтаңбамен қол қою (ЭЦҚ).  Ол үшін 

кілтті таңдау қажет. Сонымен қатар алдын ала өтініш құжатын шығарып 

алуға болады.  

 
Сурет 41. Кілттің орнын көрсету 

12.1. Одан соң «Таңдау» батырмасын басыңыз. RSA – кілті жеке 

тұлғалар мен жеке кәсіпкерлерге, ал GOST_KZ – кілті заңды тұлғаларға 

арналған, қажетті кілтті таңдаңыз.  Ол үшін кілттің атауына бір рет 

шертіп, «Открыть» батырмасын басыңыз. 

 

 
Сурет 42. Кілтті таңдау 

 

Қажетті электронды сандық қолтаңба таңдалған соң, жасырын белгіні 

енгізіңіз: 

 



 
Сурет 43. Қол қою 

 

 

Парольді енгізіп,  батырмасына басыңыз. 

 

 

Ескерту*  Сәтті қол қойылған соң, экранға өтініш туралы 

ақпарат шығады.  

 

 

Өтінішке 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!  

 
 


