
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уақытша сақтау қоймасының 

қызметтеріне баға прейскуранты 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 2022 



 №
п/п Қызметтің атауы Бірлік

өлшеулер
Тариф, ҚҚС 

есебімен теңге

1 Жүкті (келетін) əдеттегі жағдайларда сақтау күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 13

2 Жүкті (келетін) температуралық режимде, оның 
ішінде тез бұзылатын тауарларды сақтау

1 кг сақталатын жүк үшін бір 
сағат ішінде 2

3 Əдеттегі жағдайларда жүкті (келетін) сақтау (ҚР 
жəне ЕАЭО елдері бойынша)

күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 13

4 Жүкті (келетін) жүк терминалының іргелес 
аумағында сақтау (ашық алаң)

күнтізбелік бір күн ішінде 1 
шаршы метр алаңға немесе 1 

паллет орнына
400

5 Жүкті (келетін) сейфте сақтау күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 687

6 Радиоактивті жүкті (келетін) сақтау күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 1,650

7
Радиоактивті жəне бөлінетін материалдарды 
тасымалдау үшін босатылған ыдысты (келетін) 
сақтау

күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 550

8 Сақтауды талап ететін осал жүкті (келетін) сақтау күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 30

9 Келген жүкті қоймалық өңдеу өңделетін жүктің 1 кг үшін 17

10 Келген ауыр салмақты жүкті қоймада өңдеу (1 орын 
150 кг астам) өңделетін жүктің 1 кг үшін 20

11 Келетін ірі габаритті жүкті қоймалық өңдеу (оның 
мөлшері екі немесе одан да көп европаллетті алады) өңделетін жүктің 1 кг үшін 34

12 Келетін фармацевтикалық жүкті қоймалық өңдеу өңделетін жүктің 1 кг үшін 25

13 Келген жүкті, қайтыс болған адамның денесі 
(сүйектері) бар табытты қоймада өңдеу орын үшін 3,000

14 Келген жүкті қоймада өңдеу, қайтыс болған 
адамның күлі (күлі) бар урна орын үшін 1,500

15 Келген жүкті қайта өлшеу өлшенетін жүктің 1 кг үшін 0.5

16 Алушылар бойынша келетін жүкті шоғырландырмау өлшенетін жүктің 1 кг үшін 17

17 Құжаттарды жедел рəсімдеу өлшенетін жүктің 1 кг үшін 15
18 Жүкті беру сағат 18:00-ден 09:00-ге дейін өлшенетін жүктің 1 кг үшін 10

1 Əдеттегі жағдайларда жүкті (кететін) сақтау күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 13

2 Жүкті (кететін), оның ішінде тез бұзылатын 
тауарларды температуралық режимде сақтау

1 кг сақталатын жүк үшін бір 
сағат ішінде 2

3 Əдеттегі жағдайларда (ҚР жəне ЕАЭО елдері 
бойынша) жүкті (кететін) сақтау

күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 13

4 Жүк терминалының (ашық алаңқай) іргелес 
аумағында жүкті (кететін) сақтау

күнтізбелік бір күн ішінде 1 
шаршы метр алаңға немесе 1 

паллет орнына
400

5 Жүкті (кететін) сейфте сақтау күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 688

6 Радиоактивті жүкті (кететін) сақтау күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 1,650

7
Радиоактивті жəне бөлінетін материалдарды 
тасымалдау үшін босатылған ыдысты (кемитін) 
сақтау

күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 550

8 Сақтауды талап ететін осал жүкті (кететін) сақтау күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 30

9 Түсетін жүкті қоймада өңдеу өңделетін жүктің 1 кг үшін 17

10 Кеміп бара жатқан ауыр салмақты жүкті қоймада 
өңдеу (1 орын 150 кг астам) өңделетін жүктің 1 кг үшін 20

11
Кеміп бара жатқан ірі габаритті жүкті қоймалық 
өңдеу (оның мөлшері екі немесе одан да көп 
европаллетті алады)

өңделетін жүктің 1 кг үшін 34

12 Кететін фармацевтикалық жүкті қоймалық өңдеу өңделетін жүктің 1 кг үшін 25

КЕЛУ:

ҰШЫП ШЫҒУ:



 №
п/п Қызметтің атауы Бірлік

өлшеулер
Тариф, ҚҚС 

есебімен теңге

13 Қоймалық өңдеу убывающего жүк табыт с телом 
(анықтамасы) табыс етіледі орын үшін 3,000

14 Кететін жүкті қоймада өңдеу, қайтыс болған 
адамның күлі (күлі) бар урна орын үшін 1,500

15 Кеміп бара жатқан жүкті қайта өлшеу өлшенетін жүктің 1 кг үшін 0.5

1 Транзиттік жəне трансферлік жүкті əдеттегі 
жағдайларда сақтау

күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 13

2
Транзиттік жəне трансферлік жүкті температуралық 
режимде сақтау, оның ішінде тез бұзылатын 
тауарлар

1 кг сақталатын жүк үшін бір 
сағат ішінде 2

3
Транзиттік жəне трансферлік жүкті жүк 
терминалының іргелес аумағында сақтау (ашық 
алаң)

күнтізбелік бір күн ішінде 1 
шаршы метр алаңға немесе 1 

паллет орнына
400

4 Транзиттік жəне трансферлік жүкті сейфте сақтау күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 688

5 Транзиттік жəне трансферлік радиоактивті жүкті 
сақтау

күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 1,650

6
Радиоактивті жəне бөлінетін материалдарды 
тасымалдау үшін транзиттік жəне трансферлік 
босатылған ыдысты сақтау

күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 550

7 Сақтауды талап ететін транзиттік жəне трансферлік 
осал жүкті сақтау

күнтізбелік бір күн ішінде 
сақталатын 1 кг жүк үшін 30

8 Транзиттік жəне трансферлік жүкті қоймалық өңдеу өңделетін жүктің 1 кг үшін 17

9 Транзиттік жəне трансферлік ауыр салмақты жүкті 
қоймада өңдеу (1 орын 150 кг астам), (НЕА) өңделетін жүктің 1 кг үшін 20

10
Транзиттік жəне трансферлік ірі габаритті жүкті 
қоймалық өңдеу (оның мөлшері екі немесе одан да 
көп европаллетті алады)

өңделетін жүктің 1 кг үшін 34

11 Транзиттік жəне трансферлік фармацевтикалық 
жүкті қоймада өңдеу өңделетін жүктің 1 кг үшін 25

12
Транзиттік жəне трансферлік жүкті, қайтыс болған 
адамның денесі (сүйектері) бар табытты қоймада 
өңдеу

орын үшін 3,000

13 Транзиттік жəне трансферлік жүкті қоймада өңдеу, 
қайтыс болған адамның күлі (күлі) бар урна орын үшін 1,500

14 Транзиттік жəне трансферлік жүкті қайта өлшеу өлшенетін жүктің 1 кг үшін 0.5

1 КҚ жүк терминалына іргелес аумаққа кіруі-бір 
реттік кіру
жалпы салмағы 5 тоннаға дейінгі КҚ 1,000
жалпы салмағы 5 тоннадан 10 тоннаға дейінгі КҚ 1,300
жалпы салмағы 10 тоннадан 15 тоннаға дейінгі КҚ 1,700
жалпы салмағы 15 тонна жəне одан жоғары КҚ 2,200

2 А4 форматындағы ксерокөшірме жасау 1 парақ үшін А4 20.00

3 ҚҚС-тың нөлдік ставкасын қолдануды негіздеу 
үшін авиажолаушылар көшірмелерін ұсыну құжаттар жиынтығы 1,000

4 Жүкті қоймадан жүк жөнелтушіге қайтару (ерікті 
түрде бас тарту) өңделетін жүктің 1 кг үшін 34

5 Жүкті қоймадан жүкті жөнелтушіге қайтару 
(мəжбүрлі бас тарту) өңделетін жүктің 1 кг үшін 13

6 Тиелген КҚ тұрағы 1 көлік құралы үшін күнтізбелік 
бір күн ішінде 4,400

7 Бос КҚ тұрағы 1 көлік құралы үшін күнтізбелік 
бір күн ішінде 2,200

8 Кран жұмыстары 1 рəсім үшін 6,500
9 Қоймашының жұмысы 1 рəсім үшін 1,100

10 КҚ-нан жүкті түсірмей ККЖ құжаттарын өңдеу 1 рəсім үшін 14,850
11 Бір КҚ электронды өлшеу 1 рəсім үшін 4,950

ТРАНЗИТ ЖƏНЕ ТРАНСФЕР:

ҚОСЫМША ҚЫЗМЕТТЕР:

1 КҚ үшін



 №
п/п Қызметтің атауы Бірлік

өлшеулер
Тариф, ҚҚС 

есебімен теңге

1 Жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды 
ұсыну вагон-км 902

2

Маневрлік жұмыстар, тиеу-түсіру, тасымалдау 
процесінің басқа да технологиялық операциялары 
үшін, сондай-ақ тасымалдау процесінің 
технологиялық операцияларында көзделмеген 
жылжымалы құрамның тұрағы үшін кірме жолды 
ұсыну

вагон-сағат 332

3 Жүктерді қолмен түсіру / тиеу өңделетін жүктің 1 кг үшін 4
4 Жүктерді механикаландырылған түсіру / тиеу өңделетін жүктің 1 кг үшін 2
5 Контейнерді ашық алаңда сақтау 1 контейнер / 1 күнтізбелік күн 8,500

6
Жүктерді суық қоймадан уақытша сақтау 
қоймасына дейін ашалы тиегіштердің көмегімен 
тасымалдау

тасымалданатын жүктің 1 кг үшін 1

7 Ірі габаритті жүкті ішінара бекіту 1 операция үшін 11,000
8 Ірі габаритті жүкті толық бекіту 1 операция үшін 22,000

PEP-жемістер мен көкөністер;
PIL-фармацевтикалық препараттар;
RRW, RRY - радиоактивті материалдар;
DIP-дипломатиялық почта, жүктер.

HEA - ауыр салмақты жүк, бір орынның салмағы 150 кг-нан асады.;
HUM - адамның қалдықтары; күлі бар урна;
BIG-ұзын өлшемді (ірі габаритті жүктер);
CAO-тек жүк əуе кемелерімен жөнелтілетін жүк;
MUW-əскери жабдықтар, қару;
COL - салқындатылған жүктер;

VUN-арнайы қызмет көрсету шарттарын талап ететін қауіпті осал жүктер;

AWB - тасымалдау құжаты-əуе қоймасы.
Қызмет кодтары:
EAT-Тамақ өнімдері;
PER-тез бұзылатын фармацевтикалық өнім (вакцина, сивортка жəне т. б.);
PEF-жаңа гүлдер, өсімдіктер, өсімдік өнімдері;
PES-жаңа балық жəне теңіз өнімдері;
PEM-жаңа піскен ет жəне ет өнімдері;
HEG-инкубациялық жұмыртқа;
LHO-тірі донорлық органдар мен қан;
PEP-жемістер мен көкөністер;
VAL - құнды жүктер;

КҚ-көлік құралы.

Теміржол арқылы келетін жəне кететін жүктерді өңдеу қызметтері

* Əуежайдың кірме жолына вагондарды беру жəне жинау бойынша қызметтер бөгде ұйымдардың 
тарифтеріне сəйкес төленеді.

Ескертпелер:
Күнтізбелік күн тауарлар қоймаға келіп түскен сəттен бастап сағат 00.00-ге дейін есептеледі.
Толық емес күнтізбелік күн толық деп саналады.
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