
 

 

Құжаттар тізімі, 

ұсынылатын лицензияны қайта ресімдеу үшін 

 

 

1. белгіленген нысандағы өтініш (2 тілде толтыру міндетті); 

2. қайта ресімдеу кезінде қызметтің жекелеген түрлерімен айналысу құқығы үшін бюджетке 

лицензиялық алымның төленгенін растайтын құжаттың көшірмесі: алым ставкасы-лицензия алған 

кезде алым ставкасының 10%, яғни көтерме сауда үшін - 20 АЕК, бөлшек сауда (объектінің 

орналасқан жеріне байланысты: Петропавл қаласы бойынша – 10 АЕК, Мамлютка қаласы, Тайынша 

қаласы, Сергеевка қаласы, Булаев қаласы-7 АЕК, ауылдық елді мекендерде 3 АЕК БЖК 105402, КНП 

911)  

 3. мемлекеттік ақпараттық жүйелерде ақпараты бар құжаттарды қоспағанда, лицензияны және 

(немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер туралы ақпаратты 

қамтитын құжаттардың көшірмелері: 

- мекен-жайы өзгерген объектінің орналасқан оның дене орын ауыстыру үшін берілген лицензия 

бойынша берілетін рұқсаттар "сыныбы" объектілеріне немесе лицензияға қосымшаларды көрсете 

отырып, объектілердің (мекенжай анықтамасы, бұйрығы мекен-жай беру туралы не көшесінің атауын 

өзгерту (елді мекеннің және т. б. объектісіне мекенжай беру туралы анықтама) бойынша қызмет үшін 

алкоголь өнімін бөлшек саудада өткізу 

- лицензиат үшінші тұлғалардың пайдасына объектімен бірге "объектілерге берілетін рұқсаттар" 

сыныбы бойынша берілген лицензияны иеліктен шығарған жағдайда (сатып алу-сату, сыйға тарту 

шартының және т.б. көшірмесі уәкілетті органда тіркей отырып ұсынылады). 

- жеке тұлғаның-лицензиаттың Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) өзгеруі; 

 -жеке кәсіпкер-лицензиатты қайта тіркеу, оның атауы немесе заңды мекенжайы өзгерген;; 

 - заңды тұлға-лицензиатты осы Заңның 34-бабында айқындалған тәртіпке сәйкес қайта ұйымдастыру; 

 - атауы және (немесе) орналасқан жері, заңды тұлға-лицензиаттың; 

 - Қазақстан Республикасының заңдарында қайта ресімдеу туралы талаптың болуы. 

 

 Рұқсат беру тәртібі енгізілген Қызмет түрінің және (немесе) кіші түрінің атауы өзгерген жағдайда, 

лицензиаттың лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу туралы өтініш 

беруге құқығы бар. 

 Лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу туралы өтінішті өтініш беруші 

лицензияны және (немесе) лицензияға қосымшаны қайта ресімдеу үшін негіз болған өзгерістер 

туындаған кезден бастап күнтізбелік 30 күн ішінде беруге тиіс. 

 Егер осы Заңның 34-бабында өзгеше мерзім белгіленбесе, лицензияны және (немесе) лицензияға 

қосымшаны қайта ресімдеуді лицензиар осы баптың 3-тармағында көзделген құжаттар берілген 

кезден бастап үш жұмыс күні ішінде жүзеге асырады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


