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ҚҰЖАТТЫ ТАРАТУ РЕЕСТРІ  



Мақсаты: 
Осы ереже коммерциялық бөлімнің жəне бухгалтерлік есеп жəне қаржы бөлімінің 

құжаты болып табылады жəне "Ақтау халықаралық əуежайы" АҚ (бұдан əрі-АХƏ) 
əуежайлық жəне жеүсті қызметтерге тарифтерді қолдану тəртібін қамтиды.  

Нормативті сілтемелер: 
ISO 9001: 2015 Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар.  
ISO 9000: 2015 Сапа менеджменті жүйесі. Негізгі ережелер жəне сөздік. 
СТ РК ISO 9001-2016 Сапа менеджменті жүйесі. Талаптар. 
 

Сақтау, өзгертулер енгізу, тарату: 
Қолданысқа енгізу, Сақтау, өзгерістер енгізу, тарату СМЖ ОМК ДП 002 

"Құжаттаманы басқару" МАА АҚ негізінде жүргізіледі, сапа жүйесі құжаттарының қағаз 
нұсқаларының түпнұсқаларын сақтау сапа бөлімінде жүзеге асырылады. 

Жауапкершілік: 
Құжатты əзірлеу жəне өзекті түрде сақтау ушін АХƏ МжБД жөніндегі менеджер 

жауапты болады.  
Осы ереженің орындалуы үшін АХƏ БЕҚБ басшысы жəне КӨДҚ ауысым басшысы 

жауапты болады.  
Уақытылы тарату үшін АХƏ КБ жауапты болады.  

 



 1 БӨЛІМ 
ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 
1. ҚЫСҚА АҚПАРАТ 
Ақтау халықаралық əуежайы Қазақстан Республикасының батыс өңірінде орналасқан 
"Ақтау Халықаралық əуежайы" АҚ халықаралық қағидалар мен ішкі заңнамаға сəйкес 
авиакомпаниялардың ƏК-не əуежайлық жəне жерүсті қызмет көрсетеді. 

. 
Telephone/fax: (7292) 60-97-45 

Web: www.aktau-airport.kz 
E-mail: info@aktau-airport.kz 

 
2. ƏУЕАЙЛАҚ ДЕРЕКТЕРІ 

Identifier  ICAO:   UATE IATA:  SCO 
City Served:   Aktau 
Distance and Bearing from City:    21 KM NW OF TOWN 
Pavement strength of above runway:    56 /F/C/W/T 
Length:   3056 m              
Width : 45 m 
Lighting:  ICAO CAT I 
Parking lot:  18 + 5 (helicopter) 
Approaches (max 3) :     ILS VOR/DME CAT I 
Airport fire category:   7 
Time Zone:    +5                             Daylight Savings: No 
Airport Hrs:     H24 
Fuel Available:     TS-1, RT (equivalent to Jet A-1) 
AFTN:                     SITA: UATEAPDD            SCOBFXH 

 
 
 
 
3. ТӨЛЕМ 
1) Осы ережедегі тарифтердің құны ҚҚС есебінсіз көрсетілген.  
2) Тұрақты рейстер жасайтын ƏК үшін қызметтерге ақы төлеу авиакомпаниямен жасалған 
шарттың талаптарына сəйкес жүргізіледі. 
3) Тұрақты емес, чартерлік рейстер үшін 100% алдын ала төлем немесе қызмет көрсету күні 
қолма-қол ақша төленеді. 
4) Осы Ережеде көрсетілген тарифтерді Табиғи монополияларды реттеу жөніндегі уəкілетті 
орган (реттеліп көрсетілетін қызметтер бөлігінде) жəне əуежай басшылығы бекітілген. 
5) Құжатты əзірлеу жəне өзекті түрде сақтау ушін АХƏ МжБД жөніндегі менеджер жауапты 
болады. 
 

 



 
 

2  БӨЛІМ 
      

ƏУЕЖАЙ ҚЫЗМЕТТЕРІ 
 

1) ҰШУ-ҚОНУ 
 

Қызмет атауы 
Өлшем 
бірлігі 

Тариф, теңге 
  (ҚҚС-сыз) 

ІƏЖ ХƏЖ
Ұшу- қону 

-31.01.2023 ж дейін 
- 01.02.2023 ж кейін 

1 тонна 
МҰС 

 
892,44 
845,37 

4 180 

 
1. МАҚСАТЫ  
a)  Қызмет Ақтау əуежайына/одан халықаралық жəне ішкі авиакомпанияларда тұрақты жəне 
чартерлік рейстер жасайтын барлық қазақстандық жəне шетелдік авиатасымалдаушылар үшін 
міндетті  
 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ  
a) Тариф ƏК-нің əрбір ұшып-қонуы үшін қолданылады  
 
b) қызметтің өлшем бірлігі ƏК ұшуға жарамдылық сертификатында көрсетілген ƏК-нің ең 
жоғары ұшу салмағының 1 тоннасы болып табылады. (əуе кемесінің максималды ұшу 
салмағы тоннаға дейін дөңгелектенеді: 500 килограмға дейін - төмен бағытта, 500 килограмм 
- жəне одан жоғары бағытта). 
 

 
 



 
2) АВИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК 

 

№ Қызмет атауы 
Өлшем 
бірлігі 

Тариф, теңге 
  (ҚҚС-сыз) 

ІƏЖ ХƏЖ

1 

Авиациялық қауіпсіздік 
    - 31.01.2023ж. дейін  
    - 01.02.23ж бастап 31.08.23ж дейін

 -  01.09.23 ж бастап 

1 тонна 
ƏК МҰС

 
642 

641,37 
703,4 

910 

2 Жолаушыны тексеру 
1 ұшатын 
жолаушы

- 830 

 
1. МАҚСАТЫ  
a) Қызмет Ақтау əуежайына/одан халықаралық жəне ішкі авиакомпанияларда тұрақты жəне 
чартерлік рейстер жасайтын барлық қазақстандық жəне шетелдік авиатасымалдаушылар үшін 
міндетті 
 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
a) Авиациялық қауіпсіздік жөніндегі Тариф əуе кемелерінің барлық түрлеріне əк əрбір қону 
кезінде қолданылады. Қызметтің өлшем бірлігі ƏК ұшуға жарамдылық сертификатында 
көрсетілген ƏК-нің ең жоғары ұшу салмағының 1 тоннасы болып табылады. (əуе кемесінің 
максималды ұшу салмағы тоннаға дейін дөңгелектенеді: 500 килограмға дейін - төмен 
бағытта, 500 килограмм - жəне одан жоғары бағытта).  
 
b) Жолаушыларды тексеру бойынша Тариф əуе кемесінің түріне қарамастан, бортында 
ұшатын жолаушылары бар рейстерге халықаралық бағытта қолданылады. Жолаушыларды 
тексеру жөніндегі қызметтің өлшем бірлігі 1 кеміп бара жатқан жолаушы болып табылады. 
 
 

 
 
 



3) ƏУЕ КЕМЕСІНЕ НОРМАДАН ТЫС ТҰРАҚ ОРНЫН ҰСЫНУ 
 

Қызмет атауы Өлшем бірлігі 
Тариф, теңге 
  (ҚҚС-сыз) 

ІƏЖ ХƏЖ 
Нормадан тыс тұрақ 
- 26.01.2023ж дейін 
- 26.01.2023 ж кейін 
- 01.02.2023ж кейін 

тонна МҰС/сағат

 
                     27 

29 
26,64 

110 

 
1. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
a) Нормадан тыс тұрақ үшін тариф отырғызу əуежайында өңдеуге (тиеуге жəне/немесе 
түсіруге) жататын жүктер (почта) болған кезде жолаушылар жəне жүк жəне жүк-жолаушылар 
сертификатталған əуе кемелерінің типтерін отырғызғаннан кейін үш сағат өткен соң алынады. 
Өңдеуге жататын жүк (пошта) болмаған кезде нормативтен тыс тұрақ үшін тариф əуе 
кемелерінің сертификатталған жүк жəне жүк-жолаушы типтері отырғызылғаннан кейін үш 
сағат өткен соң алынады. 
 
b) Тариф ƏК ұшуға жарамдылық сертификатында көрсетілген ƏК - нің ең жоғары ұшу 
салмағының əрбір тоннасы үшін (əуе кемесінің ең жоғары ұшу салмағы тұтас тоннаға дейін 
дөңгелектенеді: 500 килограмға дейін - аз жаққа, 500 килограмға дейін-жəне одан жоғары 
жаққа), ƏК тұрақта болған əрбір сағат үшін алынады. Толық емес сағат бір сағатта есептеледі. 
 
c) ƏК типін айқындау кезінде ҚР АА комитетінің өтінімінде жəне авиакомпанияның сұрау 
салуында көрсетілген рейстің мəртебесі туралы деректер негізге алынады.    
 
d) Қызмет көрсету уақытын есептеу ƏК тұраққа тартылған сəттен басталады жəне ƏК 
тұрақтан сүйреу сəтімен аяқталады. 
 
e) Əуежайдың кінəсінен ұшып шығу кешігу кезінде, сондай-ақ АА қызметіне заңсыз араласу 
актісіне байланысты төтенше жағдайға байланысты ұшып шығу кешігу кезінде ƏК 
нормативтен тыс тұрағы үшін алым алынбайды. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



4) ƏУЕ КЕМЕСІНЕ БАЗАЛЫҚ ƏУЕАЙЛАҚТА ТҰРАҚ ОРНЫН ҰСЫНУ 
 

Қызмет атауы Өлшем бірлігі 
Тариф, теңге 
  (ҚҚС-сыз) 

ІƏЖ ХƏЖ 
Базалау 

26.01.2023ж. дейін 
- 26.01.2023 ж. кейін

тонна МҰС/тəулк
 

127 
136 

190 

 
1. МАҚСАТЫ  
 
a) Базалау қызметі Ақтау əуежайын базалық əуеайлақ ретінде пайдаланатын барлық 
қазақстандық жəне шетелдік авиатасымалдаушыларға ұсынылады. 
 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
a)  Қону əуежайында өңдеуге (тиеуге жəне/немесе түсіруге) жататын жүктер (пошта) болған 
жағдайда, базалау тарифі жолаушылар жəне жүк-жолаушылар сертификатталған əуе 
кемелерінің типтерін қонғаннан кейін үш сағат өткен соң жəне алты сағат өткен соң 
алынады. Өңдеуге жататын жүк (почта) болмаған кезде базалау тарифі əуе кемелерінің 
сертификатталған жүк жəне жүк-жолаушы типтерін қонғаннан кейін үш сағат өткен соң 
алынады. 
 
b) Базалау үшін тариф ƏК ұшуға жарамдылық сертификатында көрсетілген ƏК - нің ең 
жоғары ұшу массасының əрбір тоннасы үшін (əуе кемесінің ең жоғары ұшу массасы тұтас 
тоннаға дейін дөңгелектенеді: 500 килограмға дейін - аз жаққа, 500 килограмға дейін-жəне 
одан жоғары жаққа), əк тұрақта болған əрбір тəулік үшін алынады.  
 
c) Қызмет келесі жағдайларда ұсынылады: 
 авиакомпаниямен жасалған базалауға арналған шарт болған кезде; немесе 
 əуежай аумағында авиакомпания станциясы болған кезде, сондай-ақ Ақтау əуежайынан 
рейстер орындалған жəне айына кемінде 3 рет Ақтау əуежайына оралған жағдайда; немесе     
 АХƏ басшылығымен келісілген Ақтау əуежайын базалық əуеайлақ ретінде пайдалануға 
авиакомпаниядан жазбаша өтінім болған кезде. 
 
d) қызмет көрсету уақытын есептеу əк тұраққа тартылған сəттен басталады жəне əк тұрақтан 
сүйреу сəтімен аяқталады. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



5)  ӨРТ СӨНДІРУ МАШИНАСЫН ҰСЫНУ 
 

Қызмет атауы 
Өлшем 
бірлігі 

Тариф, теңге 
  (ҚҚС-сыз) 

ІƏЖ ХƏЖ 

Өрт сөндіру машинасын ұсыну  
1 қызмет 

көрсету/1 бірл.
37 700 49 100 

 
1. МАҚСАТЫ  

 
a) Қызмет əуежай аумағында өз қызметін жүзеге асыратын, қосымша қызмет ретінде өрт 
есебімен өрт машинасымен көліктік сүйемелдеуді сұраған авиатасымалдаушыларға жəне 
бөгде ұйымдарға арналған. 
 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
a) Тариф əрбір шақыру үшін жəне əрбір өрт сөндіру машинасына қолданылады. 
b) Бортында жолаушылары бар əуе кемесіне жанармай құю кезінде өрт сөндіру 
автомашинасын шақыру қызметі міндетті. 
 

 
 

6) ЖЕТЕКТЕУ  
 

Қызмет атауы 
Өлшем 
бірлігі 

Тариф, теңге 
  (ҚҚС-сыз) 

Тариф, USD 
 (ҚҚС-сыз)

ІƏЖ ХƏЖ ІƏЖ ХƏЖ 

Жетектеу 1 қызмет 2 400 3 300 14 

 
1. МАҚСАТЫ  

 
a) Қызмет əуеайлақтың əуе бөлігінде өз қызметін жүзеге асыратын барлық қазақстандық 
жəне шетелдік авиатасымалдаушыларға жəне өзге де ұйымдарға арналған, оларға жетектеу 
автомашинасы ұсынылады (Follow-me). 
 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
a) Тариф бір шақыруға қолданылады  
b) Аталған қызмет қосымша болып табылады жəне тек қана сұраныс бойынша ұсынылады.  
c) Əуежайдың əуе бөлігінде жер үсті көлігін жүргізу кезінде жоғарыда көрсетілген тариф 
қолданылады. 
d) Тұрақ AIP-те жарияланбаған ƏК жетектуе міндетті болып табылады, бұл ретте жетектеу 
үшін тариф алынбайды. 



3 БӨЛІМ 

МІНДЕТТІ ЖЕРҮСТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 

№ Қызмет атауы 
Өлшем 
бірлігі 

Тариф, теңге 
  (ҚҚС-сыз) 

 

ІƏЖ ХƏЖ 

1 ƏК қарсы алу-шығарып салу 1 тонна МҰС 390 550 

2 ƏК сүйреу 
1 қызмет 
көрсету 

13 100 17 100 

3 Өздігінен басқару  1 сағат 17 700 

4 
Жолаушыларды əуе кемесіне 
дейін жəне кейін жеткізу 

15 мин. 3 700 5 000 

5 
Жолаушыларды отырғызу жəне 
түсіру (трап) 

15 мин. 3 700 5 000 

6 Жүк өңдеу тонна 11 095,2 21 230 

7 

Багаж өңдеу, ƏК типі бойынша: 
      30 тоннаға дейін 
      30 дан  60 тоннаға дейін 
      60 дан 100 тоннаға дейін 
       100 тоннадан жоғары 

1 қызмет 

 
6 400 
12 500 
18 900 
25 200 

 
7 500 
15 100 
22 800 
30 300 

 
1. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 

1-7   Қызметтер Ақтау əуежайына/одан халықаралық жəне ішкі авиакомпанияларда тұрақты 
жəне чартерлік рейстер жасайтын барлық қазақстандық жəне шетелдік 
авиатасымалдаушылар үшін міндетті. 

1-7   Егер шартта өзгеше көзделмесе, ҚР резидент емес Авиакомпаниясы үшін USD 
ставкалары қолданылады. 

1-    Қызметтің өлшем бірлігі ƏК ұшуға жарамдылық сертификатында көрсетілген ƏК-нің ең 
жоғары ұшу салмағының 1 тоннасы болып табылады. (əуе кемесінің максималды ұшу 
салмағы тоннаға дейін дөңгелектенеді: 500 килограмға дейін - төмен бағытта, 500 
килограмм - жəне одан жоғары бағытта).  

2 -  Тариф нақты көрсетілген қызмет үшін алынады, өзін-өзі басқару жағдайында тариф 
алынбайды.  

4, 5 – Тарифтеу қадамы-15 минуттық қызмет. Келесі толық емес 15 минут тарифтеудің екінші 
қадамына дейін дөңгелектенеді.  

4 -  Уақыт есебі автобусты терминалға/одан жақындатқан сəттен басталады жəне автобусты 
ұшақтан/ұшаққа айдау сəтімен аяқталады. 

5 - Уақыт есебі трапты ұшаққа сəйкестендіру сəтінен басталады жəне трапты ұшақтан 
айдап əкету сəтімен аяқталады. 

6 -      Тариф бір килограмға дейін дөңгелектей отырып нақты өңделген жүктің бір тоннасына 
белгіленеді.   

6,7 -   ƏК халықаралық авиарейспен келген жағдайда жүкті/багажды түсіру ХƏЖ тарифі 
бойынша жүргізіледі; егер авиакомпания бұдан əрі ішкі авиарейспен жүрсе жəне 
жүктеуге жататын жүк/багаж болса, онда тиеу ІƏЖ тарифі бойынша жəне керісінше 
жүргізіледі. 

6,7 -  Қызмет жүктеуге жəне / немесе түсіруге жататын жүк / багаж болған жағдайда ғана 
міндетті. 



 4 БӨЛІМ 
 

1) ЭКИПАЖ СҰРАНЫСЫ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР  
 

№ Қызмет атауы 
Өлшем 
бірлігі 

Тариф, теңге 
  (ҚҚС-сыз) 

ІƏЖ ХƏЖ 
1 ƏК авиаЖЖМ қамтамасыз ету 1 тонна 4507 6 930 
2 Жерүсті қуат көзі (GPU) 15 мин. 6 700 8 600 

3 
Күш қондырғысын ауамен іске қосу 
(ASU) 

1 қызмет 
көрсету. 

98 700 117 500 

4 ƏК жылыту 15 мин. 7 500 9 800 

5 Жуынды-шайындыны төгу 
1 сан / 
түйін 

6 400 8 300 

6 ƏК ауыз сумен толтыру  
1 қызмет 
көрсету. 

5 900 7 700 

7 Медициналық қызметтер 
1 экипаж 
мүшесі 

600 

8 Автокөлік ұсыну 15 мин. 3 200 3 900 

9 Таспалы  конвейер 
1 қызмет 
көрсету. 

5 000 6 400 

10 Өкілдік қызметтер 
1 қызмет 
көрсету. 

25 200 32 700 

11 Қонақ үйде орналастыру 
1 орын 
/тəулік 

5600 

12 ƏК салонын ішкі тазалау    
            100 тоннадан жоғары 

1 қызмет 
көрсету. 

18 900 24 600 
            60 дан 100 тоннага дейін 12 500 16 400 
            30 дан 60 тоннаға дейін 9 500 12 200 
            20 дан 30 тоннаға дейін 6 400 8 300 
             20 тоннаға дейін 3 700 5 000 

13 
Салонды жəне жүк бөлімін жалпы 
тазалау: 

   

            100 тоннадан жоғары 

1 қызмет 
көрсету. 

105 900 137 700 
            60 дан 100 тоннага дейін 70 600 91 900 
            30 дан 60 тоннаға дейін 53 000 68 900 
            20 дан 30 тоннаға дейін 35 300 45 900 
             20 тоннаға дейін 21 200 27 500 

14 Баспалдақ ұсыну: 

30 мин 

  
            гидравликалық 3 300 4 300 
            үлкен 2 400 3 300 
            орташа 1 300 1 700 
            шағын 1 100 1 300 

15 
Жүкті тағайындалған орынға 
дейін/кейін ƏК дейін/кейін 
сүйемелдеу  

адам/сағат 1500 

16  1 үйінді бос паллетті жинау  
1 қызмет/ 10 
паллетке 
дейін 

12 200 

17 Управление загрузкой 1 қызмет 13 000 
18 Обеспечение полетов 1 қызмет 2 000 
19 ƏК-нен қоқысты шығару 1 қызмет 4 700 
20 TUG багаж тракторын ұсыну  1 қызмет /1 2 600 



бірл. 
21 Жүк арбасын ұсыну 1 сағат 1 800 

22 Автожүктегіш ұсыну 
1 тонна/15 

мин. 
4 400 

23 ƏК байланыс қызметтері 1 қызмет 900 

24 
Трансферлік багажды жеке 
сүйемелдеу  

1 қызмет 19 500 

25 Транзиттік жүкті тиеу-түсіру 1 тонна 14 700 

26 
ƏК бортында журналдарды 
орналастыру 

1 рейс 3 500 

27 АвиаЖЖМ комиссиялау 1 тонна 5 900 
28 Су комиссиялау 1 қызмет 35 300 
29 ƏК сыртын тазалау:   
          15 тоннаға дейін 1 қызмет 40 000 

30 Жүкті пакеттеу құралдарын сақтау кг/тəулік 8 11 

31 ƏК-нен ауыз суын төгу  
1 қызмет 
көрсету. 6 380 8 250 

32 
PRM жолаушыларды отырғызу/түсіруге 
арналған арнайы техника ұсыну  
 

1 қызмет 
көрсету. 7 142,86 8 928,57 

 
1. ҚОЛДАНУ ТƏСІЛІ 
 
1.-  Тариф нақты толтырылған авиациялық отынның бір тоннасына белгіленеді.  
2,4,8,22 -  Тарифтеу қадамы-15 минуттық қызмет. Толық емес 15 минут тарифтеудің екінші 
қадамына дейін дөңгелектенеді. Уақыт есебі арнайы техниканы ƏК ге сəйкестендіру сəтінен 
басталады жəне ƏК ден айдап кету сəтімен аяқталады. 
6 -  Судың құны бөлек алынады. 
7 -  Тариф мынадай жағдайларда ұсталмайды: ұшақ апаттары, өрттер, шұғыл немесе 
төтенше жағдайлар, адам өміріне байланысты жағдайлар. 
8 -  Уақыт есебі автомашинаны тапсырыс берушінің орналасқан жеріне берген сəттен 
басталады жəне автомашинаны базаға қайтару сəтімен аяқталады. 
9 - Бұл қызмет авиакомпанияның жолаушыға тіркелген багажды түсіру-тиеу кезінде емес, 
қосымша коммерциялық емес жүкті түсіру-тиеу үшін сұратуы кезінде ғана қолданылады.  
10 -  Қызмет мыналарды қамтиды: авиамаршрутқа рұқсат алу, авиаЖЖМ құю кезінде ҚҚС-
тан босату рəсімін ресімдеу, экипажды орналастыру, брифинг жəне т. б.     
11 -    Тариф тəулігіне 1 орын үшін алынады, егер экипаж басқа тұрғындарды бос 
кереуеттермен бөлмеге кіргізбеуді талап етсе, барлық кереуеттер үшін ақы алынады. 
12 -   Тарифке кілемді шаңсорғышпен тазалау, ас үй мен контейнерлерді қоса алғанда, 
қоқыстарды жинау жəне шығару, үстелдерді сүрту, орындық қалталарын тазалау, бас 
тіректерді ауыстыру жəне дəретхананы жуу кіреді. 
13 -   Тариф əуе кемесін ластанудан барынша ішкі тазарту жөніндегі қызметтердің барлық 
кешенін қоса алғанда, əуе кемесінің салонын, борттық ас үйін, дəретханаларын, сондай-ақ 
жүк бөлімін күшейтілген тазалауды, оның ішінде (əдеттегі тазалау кезінде көрсетілетін 
қызметтердің барлық кешеніне қосымша) иллюминаторларды сүртуді, багаж сөрелерін 
тазалауды, кілем төсемін химиялық құралдармен тазалауды қамтиды, жүк бөлімін жинау, 
борттық тамақтануды жылытуға арналған контейнерді жуу.  
14 -  Тарифтеу қадамы-30 минуттық қызмет. Келесі толық емес 30 минут тарифтеудің 
екінші қадамына дейін дөңгелектенеді. Уақыт есебі баспалдақты ƏК ге жақындатқан сəттен 
басталады жəне баспалдақты ƏК ден айдап əкету сəтімен аяқталады. 
15 -   Уақыт есебі жүкті күзетке алған сəттен бастап межелі жерге жеткізген сəтке дейін 
басталады. 
16 –  Тариф үш ағаш блокты (ені мен биіктігі 0,1*0,1 метр болатын ұзындығы 2 метр) жəне 
толық байлауды (белдіктермен жəне торлармен бекіту) қолдана отырып, 1 дана бос 



паллеттердің 1 дестесін 10 данаға дейін жинау үшін алынады. Əуежай тек ағаш блоктарды 
ұсынады. 
17 –  Тариф бір рейске қызмет көрсеткені үшін алынады жəне авиакомпания тарапынан 
оқыту мен рұқсат болған жағдайда экипаждың сұрауы бойынша беріледі. 
18 –  Тариф бір рейске қызмет көрсету үшін алынады. 
19 – Тарифке ƏК-нен арнайы автокөлікпен қойылған қоқысты (қатты тұрмыстық 
қалдықтарды) алу кіреді. Бұл операция ƏК ішкі тазалау қызметіне енгізілген, бірақ бөлек 
ұсынылуы мүмкін. Əк ішкі жинау бойынша қызмет көрсетілген жағдайда-қоқысты шығару 
үшін тариф бөлек алынбайды. 
20 - Қызмет экипаждың немесе авиакомпания өкілдерінің сұранысы бойынша қосымша 
коммерциялық емес жүктерді жəне тіркелмеген багажды арбаны пайдаланып багаж 
тракторымен тасымалдау үшін ұсынылады. 
21 –   Қызмет авиакомпанияның сұранысы бойынша коммерциялық емес жүктерді 
тасымалдау үшін немесе басқа мақсаттар үшін, багаж тракторын ұсынбай ұсынылады.  
22 - Қызмет экипаждың немесе авиакомпания өкілдерінің сұранысы бойынша қосымша 
коммерциялық емес жүктерді Тиеу/түсіру үшін ұсынылады.  
23 –  Тариф SITATEX арқылы хабарлама жіберу үшін байланыс қызметтері үшін алынады. 
Жүктемені басқару үшін тариф қойылған жағдайда тариф алынбайды (п.17) 
24 –  Тариф техникалық құралдар мен персоналды бергені, əуе кемесінен жолаушылар 
терминалына дейін тасымалдағаны жəне сүйемелдегені жəне кері, бақылаушы органдар 
тексеруге жататын трансферлік багажды өңдеу кезінде техникалық құралдарды айдап 
əкеткені үшін алынады (кеден). 
25 -   Тариф Ақтау əуежайында өңдеуге жататын əк-нен жүкті түсіру немесе тиеу мүмкін 
болмаған кезде транзиттік жүкті түсіру жəне кері тиеу қажеттілігі туындаған жағдайда 
қолданылады. Тариф 1 рейс үшін бір рет қолданылады. 
26 – Қызмет əуе компанияларының журналдарын жекелеген қаптамаларға жəне қызмет 
көрсетудің барлық сыныптарында ƏК бортындағы креслолардың қалталары бойынша 
орналастыруды қамтиды. 
27,28 – Тариф литрлік рейстер үшін қолданылады. 
32. Тариф ұшуға жəне қонуға бөлек қолданылады. 
 

 



2) МҰЗДАНУҒА ҚАРСЫ ӨҢДЕУ 
  

 

№ Қызмет атауы Өлшем бірлігі
Тариф, теңге 
  (ҚҚС-сыз) 

ІƏЖ ХƏЖ 

1 
Мұздануға қарсы өңдеу, ƏК 
МҰС бойынша: 

  

          100 тоннадан жоғары 

1 өңдеу 

235 000 
          60 дан 100 тоннаға дейін 212 000 
          30 дан 60 тоннаға дейін 177 000 
          30 тоннаға дейін 141 000 

2 
Шақырудан кейін МҚӨ-ден 
бас тарту  

1 қызмет 
МҚӨ тарифіне бекітілген 

тарифтен 50%  
 
 

a) тариф екі сатылы өңдеумен қатып қалған жауын-шашынның пайда болуын болдырмау үшін 
ƏК бетін өңдеуді жəне операциядан кейін түпкілікті тексеруді орындауды қамтиды. Мұздатуға 
қарсы сұйықтықтың құны бөлек алынады.  
 
b) шақырудан кейін мұздануға қарсы өңдеуден бас тартылған жағдайда, ƏК МҰС сəйкес 
мұздануға қарсы өңдеу жөніндегі қызмет құнының 50 % - ы алынады. 

 
 

3) АВИАЖОЛАУШЫЛАР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТТЕРДІ ЖИНАУ ЖƏНЕ ТАПСЫРУ  
ҚЫЗМЕТІ БОЙЫНША ТӨЛЕМ 

 

Қызмет атауы 
Өлшем 
бірлігі

Тариф, теңге 
  (ҚҚС-сыз) 

Авиажолаушылар туралы мəліметтерді 
жинау жəне тапсыру қызметі бойынша 
төлем 

1 адам 

 
552,84 х (төлем жасалған күнгі 
АҚШ долларының бағамы 

/368,56) 
 
1. МАҚСАТЫ 
 
a) Қызмет Ақтау əуежайына/одан халықаралық авиакомпанияларда тұрақты жəне чартерлік 
рейстер жасайтын барлық қазақстандық жəне шетелдік авиатасымалдаушылар үшін міндетті. 
 

2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
b) тариф халықаралық бағыттардағы əрбір кететін жəне келетін жолаушы үшін (ұшу 
персоналын, транзиттік жолаушыларды, егер қолданылса, жəне 2 жасқа дейінгі сəбилерді 
қоспағанда) авиакомпаниялардан алынады.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 5 БӨЛІМ 
 
 

ҮШІНШІ ТАРАП ҰЙЫМДАРЫНА ҚЫЗМЕТТЕР 
 

1) ІШКІ ЖҮК ҚОЙМАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ (ІЖҚ) 

№ 
п/п 

Қызмет атауы Өлшем бірлігі 
Құны, в теңге 

 (ҚҚС-сыз) 

1 
Қоймада жүкті тиеу жəне түсіру бойынша 
автожүктегіштің жұмысы 

Тонна 4 550 

2 
Жүк алушыларды ұялы жəне қалааралық 
байланыс бойынша хабардар ету 

1 қоңырау 390 

3 Жүк сақтау кг/тəулік 20 

4 
Тез бұзылатын жүкті тоңазытқыш камерада 
сақтау 

кг/ тəулік 60 

5 Бағалы жүкті сейфте сақтау кг/ тəулік 4480 

6 Қауіпті жүкті сақтау кг/ тəулік 30 

7 
Жеңіл автокөліктің коммерциялық қоймасына 
кіру 

Бір реттік 2 090 

Жылдық 211 280 

8 
Коммерциялық қоймаға шағын автобуспен кіруі, 
оның ішінде: Газель, УАЗ базасындағы 
автомашиналар 

Бір реттік 3 570 

Жылдық 281 780 

9 Жүк көлігінің коммерциялық қоймасына кіруі 
Бір реттік 4 920 
Жылдық 352 170 

10 
Жүк алушының / жүк жөнелтушінің арнайы 
автокөлігін арнайы автокөлікпен перрондасүйемелдеу Бір реттік  3 570 

11 

Қоймадағы жүкті өңдеу: 

                                  100 кг дейін 
1 əуе жүкқұжаты 

үшін 

1 710 
                                  100 ден 500 кг дейін 4 820 
                                  500 ден 1000 кг дейін 11 770 
                                  1000 кг жоғары 21 400 

12 

Қауіпті жүкті өңдеу: 

                                  100 кг дейін 
1 əуе жүкқұжаты 

үшін 

2 570 
                                  100 ден 500 кг дейін 7 230 
                                  500 ден 1000 кг дейін 17 660 
                                  1000 кг жоғары 32 100 

 
1. МАҚСАТЫ 
a) Қызмет Ақтау əуежайында ішкі рейстермен жүк алатын немесе жөнелтетін жеке жəне 
заңды тұлғаларға арналған. 
 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
a) Сақтау ақысы орналастырылғаннан кейін 24 сағаттық кезең өткеннен кейін жəне əрбір 
келесі тəулік үшін алынады. Бір сағаттан артық сақтау тəулікке дейін дөңгелектенеді. 
b) PR белгісі бар немесе жүк жөнелтушінің/жүкті алушының өтінімі бойынша жүк 
тоңазытқыш камерада сақтауға жатады, бағалы жүкті сейфте сақтау жүк жөнелтушінің/жүкті 
алушының өтінімі бойынша жүргізіледі. 
c) қоймадағы жүкті өңдеу тіркеуді, құжаттық өңдеуді, қоймадағы жүкті түсіруді / түсіруді 
қамтиды жəне міндетті түрде алынады. Егер жүктеу/түсіру кезінде жүк тиегіш пайдаланылса, 
бекітілген тарифке сəйкес қосымша ақы алынады. 
 
 
 



2) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЖҮК ҚОЙМАСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ (ХЖҚ) ЖƏНЕ УАҚЫТША 
САҚТАУ ҚОЙМАСЫ (УСҚ) 

№ 
п/п 

Қызмет атауы 
Өлшем 
бірлігі 

Құны, в теңге 

 (ҚҚС-сыз) 

1 
Қоймада жүкті тиеу жəне түсіру бойынша 
автожүктегіштің жұмысы 

 1 тонна 4 550 

2 
Жүк алушыларды ұялы жəне қалааралық 
байланыс бойынша хабардар ету 

1 қоңырау 390 

3 Жүк сақтау кг/тəулік 20 

4 
Тез бұзылатын жүкті тоңазытқыш камерада 
сақтау 

кг/ тəулік 60 

5 Бағалы жүкті сейфте сақтау кг/ тəулік 4 480 
6 Қауіпті жүкті сақтау кг/ тəулік 30 

7 Жеңіл автокөліктің кіруі 
Бір реттік 2090 
Жылдық 211 280 

8 
Коммерциялық қоймаға шағын автобуспен кіруі, 
оның ішінде: Газель, УАЗ базасындағы 
автомашиналар 

Бір реттік 3 570 

Жылдық 281 780 

9 Жүк көлігінедейін кіру 
Бір реттік 4 920 
Жылдық 352 170 

10 
Жүк алушының/ жүк жөнелтушінің арнайы 
автокөлігін арнайы автокөлікпен перронда 
сүйемелдеу 

Бір реттік 3 570 

11 

Қоймадағы жүкті өңдеу: 
                                  100 кг дейін 

 1 əуе 
жүкқұжат
ы үшін 

6 210 

                                  100 ден 500 кг дейін 10590 

                                  500 ден 1000 кг дейін        19 800 

                                  1000 кг жоғары 32 740 

12 

Қауіпті жүкті өңдеу: 
                                  100 кг дейін 

1 əуе 
жүкқұжат
ы үшін 

9 320 
                                  100 ден 500 кг дейін 15 890 
                                  500 ден 1000 кг дейін 29 700 
                                  1000 кг жоғары 49 110 

 
1. МАҚСАТЫ  
a) Қызметтер Ақтау əуежайында халықаралық рейстермен жүк алатын немесе жөнелтетін 
жеке жəне заңды тұлғаларға арналған. 
 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
a) Сақтау үшін алым орналастырылғаннан кейін 3 сағат өткен соң, алғашқы күнтізбелік 
тəуліктен бастап жəне əрбір келесі тəулік үшін алынады. Бір сағаттан артық сақтау 
күнтізбелік тəулікке дейін дөңгелектенеді. 
b) PR белгісі бар немесе жүк жөнелтушінің/жүкті алушының өтінімі бойынша жүк 
тоңазытқыш камерада сақтауға жатады, бағалы жүкті сейфте сақтау жүк жөнелтушінің/жүкті 
алушының өтінімі бойынша жүргізіледі. 
c) Қоймадағы жүкті өңдеу қоймадағы жүкті тіркеуді, Құжаттамалық өңдеуді, 
түсіруді/түсіруді қамтиды жəне міндетті түрде алынады. Егер жүктеу/түсіру кезінде жүк 
тиегіш пайдаланылса, бекітілген тарифке сəйкес қосымша ақы алынады. 
d) Трансферлік жүкті сақтау жəне орналастыру үшін алғашқы 6 сағат алынбайды. 

 
 

 
 

 



3) РҰҚСАТТАМА РƏСІМДЕУ  
 

Қызмет атауы Жарамдылық мерзімі Тариф, теңге (ҚҚС-сыз) 

Рұқсаттама жасау:              
                           бір реттік 

 
12 сағатқа дейін 

 
  276,79* 
589,29 

                       уақытша 6 ай 2946,43 

                      тұрақты 1 жыл 4910,71 

Əуежайдың бақыланатын 
аймағында бөгде ұйымдарды 

сүйемелдеу 

Бір реттік (12 сағатқа 
дейін) 

4 464,29 
 

1 месяц  
89 285,71 

 
 
1. МАҚСАТЫ  
 
a) Қызмет Ақтау əуежайының режимдік аумағында өз қызметін жүзеге асыратын барлық 
тұлғалар мен ұйымдар үшін міндетті болып табылады. 
 

 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
a) Баға бір данаға жəне бір адамға белгіленеді. 
b) Рұқсаттама фирмалық бланкіде ресімделген ұйымның жазбаша өтінімі негізінде, оған 
өтінім берілген адамның жеке басын куəландыратын құжаттың көшірмесі қоса беріледі. 
c) Рұқсаттама жоғалған жағдайда, компания дереу АХƏ басшылығына жоғалтқаны туралы 
жазбаша хабарлауы жəне рұқсаттаманы қайта шығаруға өтініш беруі керек. 
d) Ұзарту жəне қайта шығару кестеде көрсетілген тариф бойынша төленеді.   
e) *Тариф сынақ мерзімі не тағылымдама шарттарында қабылданған əуежай аумағында 
қызмет көрсететін ұйымның қызметкерлері үшін біржолғы рұқсаттамалар үшін алынады. 
Мұндай рұқсаттаманы ең көп дегенде 3 айға дейін рəсімдеуге рұқсат етіледі. 

 
 

                          



4) АВИАЦИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША ОҚЫТУ 
 

№ Қызмет атауы Өлш.бірл. 
Құны, теңге (ҚҚС-

сыз)

1 
Авиациялық қауіпсіздік бойынша 
нұсқаулық 

1 курс / адам 10 714,29 

2 Тексеру инспекторларын оқыту 1 курс / адам 21 428,57 
3 АҚ инспекторларын оқыту 1 курс / адам 19 285,71 

 
1. МАҚСАТЫ  

 
a) АҚ бойынша таныстыру курсы өз қызметін Ақтау əуежайының режимдік аумағында 
жүзеге асыратын барлық тұлғалар мен ұйымдар үшін міндетті болып табылады.  
b) тексеру инспекторлары мен АҚ инспекторларын оқыту бөгде ұйымдардың өтінімі 
бойынша жүргізіледі. 

 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
a) Ұйымның жаңадан қабылданған қызметкерлері жұмысқа қабылданған күннен бастап 3 ай 
ішінде жəне одан əрі үш жылда бір рет ƏБ бойынша нұсқаулықтан өтуге міндетті. Баға бір 
адамның оқуы үшін белгіленеді, оқу қорытындысы бойынша курстардың аяқталуы туралы 
құжат беріледі. Курстың ұзақтығы-6 сағат, оған 1 Модуль бойынша оқыту кіреді.  
 
b) Авиациялық қауіпсіздік жөніндегі НҰСҚАМА (1 модуль) - 1 Күн (6 сағат, оның ішінде 
емтихан сағаты). 
 
c) Тексеру инспекторларын бастапқы оқыту 1,3,4,5,14 – 10 күн (71 сағат, оның ішінде 
емтихан сағаты) модульдері бойынша оқытуды қамтиды, қайта оқыту 3,4,5,14 – 9 күн (64 
сағат, оның ішінде емтихан сағаты) модульдері бойынша оқытуды қамтиды). 
 
d) АҚ инспекторларын бастапқы оқыту 1,2 – 6 күн (40 сағат, оның ішінде емтихан сағаты) 
модульдері бойынша оқытуды қамтиды, қайта оқыту 2,6 – 6-7 күн (40 сағат, оның ішінде 
емтихан сағаты) модульдері бойынша оқытуды қамтиды). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) ƏУЕАЙЛАҚТА КӨЛІК ЖҮРГІЗУГЕ ОҚЫТУ 
 

 
1. МАҚСАТЫ 
 
c) Қызмет Ақтау əуежайының əуе бөлігінде өзінің техникасын немесе автокөлігін 
жүргізушісімен бірге пайдаланатын адамдар мен ұйымдарға міндетті. 
 

 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
a) Əуеайлақ бойынша жүргізу құқығына оқудан өткені туралы құжат бір адамға беріледі. 
b) Əуеайлақ бойынша жүргізу құқығы емтиханды сəтті тапсырған жағдайда беріледі 
c) Емтиханды қанағаттанарлықсыз тапсырған кезде білім алушы қайта тапсыруға жіберіледі 
d) Үш ескерту алған жағдайда əуеайлақ бойынша жүргізу құқығы алынады, жүргізуші 
емтиханды қайта тапсыруға жіберіледі. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Қызмет атауы Өлшем бірлігі 
Тариф, теңге (ҚҚС-

сыз)

Əуеайлақта көлік жүргізуге оқыту   1 курс/1 адам 42 000 



6) ƏК ПЕРРОНДА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ОҚЫТУ 
 

 
1. МАҚСАТЫ 
 
a) Услуга предоставляется лицам и организациям, осуществляющим обслуживание на 
перроне аэропорта Актау, а также для перронных служб других аэропортов. 
 
 

2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 

a)  Оқыту модульдер бойынша жүргізіледі:  
- Бастапқы дайындық үшін: 
Модуль 1. Барлық СПО қызметкерлеріне ортақ (59 сағат) 
Модуль 2.Перрондағы ƏК-ге қызмет көрсету (перрондық жұмысшы -24 сағат; 
жүргізуші-оператор-54 сағат; ПО агенті, ауысым бастығы – 72 сағат) 
Модуль 3. Багажды жəне жүкті өңдеу (40 сағат) 
Модуль 4. Толық қызмет көрсету циклін үйлестіру (18 сағат) 
- Кəсіби деңгейін ұстап тұру үшін (қайта даярлау): 
Модуль 1-1. Барлық СПО қызметкерлеріне ортақ (43 сағат) 
Модуль 2-2. Перрондағы ƏК-ге қызмет көрсету (перрондық жұмысшы-13 сағат; 
жүргізуші-оператор-32 сағат; БҚ бойынша агент, ауысым бастығы – 48 сағат) 
Модуль 3-3. Багажды жəне жүкті өңдеу (24 сағат)  
Модуль 4-4. Толық қызмет көрсету циклін үйлестіру (12 сағат) 

b) Оқу аяқталғаннан кейін емтихан өткізіледі. Емтиханды қанағаттанарлықсыз тапсырған 
кезде білім алушы қайта тапсыруға жіберіледі. Оқудан өткені туралы сертификат 
емтиханды сəтті тапсырған жағдайда беріледі. 

 

Қызмет атауы Өлшем бірлігі Тариф, теңге (ҚҚС-сыз)

Перрондық қызмет көрсету бойынша жүргізуші-
операторды оқыту (1, 2 модуль) 

 
Перрондық жұмысшыны оқыту (1, 2, 3 модуль) 
 
Агент пен ауысым бастықтарын перрондық қызмет 
көрсету бойынша оқыту (1, 2, 3, 4 модуль) 

1 курс/ 1 адам  

               32 142,86 
 
 
 

37 500,00 
 
 

53 571,43 



7) ҚАУІПТІ ЖҮКТЕРДІ ƏУЕ КӨЛІГІМЕН ТАСЫМАЛДАУҒА ОҚЫТУ 

 

№ Қызмет атауы Өлш.бірл. 
Құны, теңге (ҚҚС-

сыз)

1 

Жүктерді, почтаны немесе 
бортприпастарды(қауіпті жүктерден 
басқа) қабылдауды жүзеге асыратын 
пайдаланушылардың жəне жүктерді 
жерүсті өңдеу жөніндегі агенттердің 
қызметкерлерін даярлау. Жүктерді, почта 
мен борт-керек-жарақтар мен багажды 
өңдеумен, сақтаумен жəне тиеумен 
айналысатын пайдаланушылардың 
қызметкерлерін жəне жүктерді жерүсті 
өңдеу жөніндегі агенттерді даярлау. 7,8 
ИКАО санаттары 

1 курс / адам 21 428,57 

2 

Жүктеу, жүктеуді жоспарлау бойынша 
мамандарды даярлау жəне рейске қызмет 
көрсету персоналы/ рейс диспетчерлері. 
10 санат ИКАО 

1 курс / адам 12 857,14 

3 
Жолаушыларға қызмет көрсетумен 
айналысатын қызметкерлерді даярлау. 9 
санат ИКАО 

1 курс / адам 11 785,71 

4 

Жүкті, жолаушылар мен экипажды жəне 
олардың багажын, поштасын жəне борт-
жабдықтарын тексеруге қатысатын 
қауіпсіздік қызметкерлерін даярлау. 12 
санат ИКАО 

1 курс / адам 11 785,71 

 
1. МАҚСАТЫ 
 
a)  Қызмет Ақтау əуежайының перронында, сондай-ақ басқа əуежайлардың перрон 
қызметтері үшін қызмет көрсетуді жүзеге асыратын тұлғалар мен ұйымдарға көрсетіледі.  
b) Əрбір санат бойынша оқыту бөгде ұйымдардың өтінімі бойынша жүргізіледі. 
 
 

2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
а) Оқудан өткені туралы құжат бір адамға беріледі.  
b) Сертификат емтиханды сəтті тапсырған жағдайда беріледі.  
c) Емтиханды қанағаттанарлықсыз тапсырған кезде білім алушыға бір қайта тапсыруға құқық 
беріледі. 
 



8) БОРТ ТАМАҒЫН ТИЕУГЕ АРНАЛҒАН АРНАЙЫ ТЕХНИКА ҰСЫНУ 
 
 

Қызмет атауы Өлшем бірлігі 
Тариф, теңге (ҚҚС-

сыз)

Борт тамағын тиеуге арналған арнайы техника 
ұсыну 

1 қызмет көрсету  22 000 

 
1. МАҚСАТЫ 
 
a) Қызмет Ақтау əуежайының аумағында өз қызметін жүзеге асыратын тұлғалар мен 
ұйымдарға көрсетіледі. 
 
 

2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
b) Тариф рейстің (ұшу/қону) мəртебесіне қарамастан борт қоректенуін түсіру/жүктеу үшін 
қолданылады. Алдыңғы жолаушылар трапын тек қолмен түсіру үшін, арбаларды пайдаланбай 
пайдалануға рұқсат етіледі, бұл ретте тариф алынбайды. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
10) ПЕРРОНДЫҚ НӨМІРЛЕР 

 

А/К ТИПІ 

Тариф, теңге (ҚҚС-сыз)
БІР РЕТТІК  

КІРУ 
ПЕРРОНДЫҚ 
НӨМІРЛЕР 

КЕЛЕСІ ЖЫЛҒА 
ҰЗАТРУ 

Теңге/1 кіру Теңге/жыл  Теңге/жыл 

Жеңіл а/к 2 200 165 000 110 000 

Микроавтобус (12 адамға дейін)  3 900 275 000 187 000 
Автобус 4 400 440 000 297 000 

Жүк а/к 
        2 тоннаға дейін 
        2 ден 6 тоннаға дейін 
        6  тоннадан астам 

 
3 900 
4 400 
11 000 

 
385 000 
440 000 

1 100 000 

 
264 000 
297 000 
770 000 

Тракторлар, бульдозерлер жəне өзге де 
құрылыс техникасы 

4 400 550 000 385 000 

Шамадан тыс жүктеуші (High-loader)  440 000 154 000 
Жерүсті қуат көзі (GPU)  660 000 385 000 
Күш қондырғысын ауамен іске қосу (ASU)  660 000 385 000 
Тиегіш (Forklift) 55 000 385 000 187 000 
Багаж тракторы  110 000 60 500 
Жүк арбалары  38 500 18 700 
Трап  660 000 385 000 
Ассенизация машинасы 11 000 550 000 297 000 
Жанармай құюшы 27 500 5 500 000 3 685 000 
Таспалы конвейер  165 000 110 000 
Мұздануға қарсы техника  
(De-icing) 

  5 500 000 1 100 000 

Перрон автобусы  1 100 000 495 000 

Борт тамақ машинасы 1 700 165 000 110 000 
 
 

1. МАҚСАТЫ 
 
a) Қызмет Ақтау əуежайының əуе бөлігінде өзінің техникасын немесе автокөлігін 
пайдаланатын адамдар мен ұйымдарға көрсетіледі. 
 
2. ҚОЛДАНУ ТƏРТІБІ 
 
a) Техника немесе автокөлік перронында перрондық нөмірлерсіз жұмыс істеуге тыйым 
салынады. 
b) Перрондық нөмірлер əуеайлақ бойынша жүргізу құқығына оқудан өткені туралы құжатты 
алған жағдайда ғана беріледі. 
 c) Перрондық нөмірлер белгілі бір а/т немесе техникаға беріледі. Перрондық нөмірлерді 
басқа а / т немесе техникаға беруге тыйым салынады.  
d) Нөмірлер нөмірлерді беруге өтінім қай айда берілгеніне қарамастан, төленетін жылдың 
соңына дейінгі мерзімде беріледі.  
   
 



                          ӨЗГЕРТУЛЕР/ТОЛЫҚТЫРУЛАР ТІЗІМІ 

№ ӨЗГЕРТІЛГЕН/ТОЛЫҚ
ТЫРЫЛҒАН БЕТ 

КҮШІНЕ 
ЕНГІЗІЛГЕН 

КҮНІ  

ӨЗГЕРІС ЕНГІЗУ 
НЕГІЗІ 

ӨЗГЕРІС/ТОЛ
ЫҚТЫРУ 
ЕНГІЗГЕН 
АДАМНЫҢ 
ҚОЛЫ ЖƏНЕ 

КҮНІ
1 2 3 4 5 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



ТАНЫСУ ПАРАҒЫ 

№ 
П/П 

БӨЛІМ/АТЫ-ЖӨНІ  ТАНЫСУ КҮНІ 
ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ 

ҚОЛЫ 

1 2 4 5 
  

 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 



ҚҰЖАТТЫ ТАРАТУ РЕЕСТРІ 

№ 
 

БӨЛІМ/АТЫ-ЖӨНІ, ТЕГІ ҚҰЖАТТЫ 
АЛҒАН КҮНІ 

ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ҚОЛЫ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 


