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мемлекеттік кəсіпорны мен «Атамекен» одағы» Астана қаласының 

экономикалық палатасы» заңды тұлғалар бірлестігі ƏЗІРЛЕП ЕНГІЗДІ 

 

2 Қазақстан Республикасы Индустрия жəне жаңа технологиялар 

министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитеті Төрағасының  

2010 жылғы 22 қарашадағы № 521-од бұйрығымен БЕКІТІЛІП 

ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛДІ 

 

3 Осы стандарт «Нормативтік сілтемелер» бөлімі мен стандарт мəтінінде 

сілтемелік құжаттарды толықтыру жəне сəйкес мемлекеттік стандарттарға 

сілтемелермен ауыстыру, библиографиялық деректерді ауыстыру жəне 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сəйкес ауытқулар 

себепші болған балама талаптарды енгізу жолымен Ресей Федерациясының 

ГОСТ Р 52298-2004 «Көліктік-экспедиторлық қызметтер. Жалпы талаптар» 

ұлттық стандартына қатысты түрі өзгертілген. Сілтемелерді ауыстыру жəне 

оларды мемлекеттік стандартқа енгізу себептерін түсіндіруі бар ауытқулары 

туралы ақпарат А қосымшасында берілген. 

Сəйкестік деңгейі – түрі өзгертілген (MOD) 

 

4 Осы стандартта «Техникалық реттеу туралы» 2004 жылғы 9 

қарашадағы № 603-II, «Қазақстан Республикасындағы Тілдер туралы» 1997 

жылғы 11 шілдедегі № 151-I Қазақстан Республикасы Заңдарының ережелері 

іске асырылды. 

 

5БІРІНШІ ТЕКСЕРУ МЕРЗІМІ 2017 жыл 

ТЕКСЕРУ КЕЗЕҢДІЛІГІ  5 жыл 

 

6 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ 

 
Осы стандартқа енгізілген өзгерістер туралы ақпарат «Стандарттау бойынша 

нормативтік құжаттар» сілтемесінде, ал өзгеріс мəтіні «Мемлекеттік стандарттар» 

ай сайынғы ақпараттық сілтемесінде жарияланады. Осы стандарт қайта қаралған 

(жойылған) немесе ауыстырылған жағдайда тиісті ақпарат «Мемлекеттік 

стандарттар» ақпараттық сілтемесінде жарияланады. 

 

Осы стандарт Қазақстан Республикасы Индустрия жəне жаңа 

технологиялар министрлігі Техникалық реттеу жəне метрология комитетінің 

рұқсатынсыз ресми басылым ретінде Қазақстан Республикасы аумағында 

толықтай немесе ішінара басылып шығарыла, көбейтіле жəне таратыла 

алмайды 

II 
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  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК СТАНДАРТЫ 
 

КӨЛІКТІК-ЭКСПЕДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР 

 

Жалпы талаптар 
 

Енгізілген күні 2012-01-01 

1 Қолданылу саласы 
 

Осы стандарт барлық түрдегі көліктерде жүк жөнелтушілер мен жүкті 

алушылар көрсететін көліктік-экспедиторлық қызметтерді жіктеуді, осы 

əдістердің сапасына қойылатын жалпы талаптар мен оларды бақылау 

əдістерін белгілейді. 

Осы стандарт тікелей жəне аралас қатынаста жүктерді тасымалдауды 

ұйымдастыру кезінде көліктік-экспедиторлық кəсіпорындар көрсететін 

көліктік-экспедиторлық қызметтерге таралады. 

Тұтынушылардың өміріне, денсаулығына, мүлкіне қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін көліктік-экспедиторлық қызметтердің сапасына 

қойылатын талаптар 4 жəне 5-бөлімдерде берілген. 

 

2 Нормативтік сілтемелер 

 

Осы стандартты қолдану үшін мынадай сілтемелік нормативтік  

құжаттар қажет: 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Теміржол көлігіндегі қауіпсіздік 

ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 21 қыркүйектегі № 825 қаулысы. 

ҚР СТ 1.9-2007 Қазақстан Республикасының мемлекеттік техникалық 

реттеу жүйесі. Қазақстан Республикасында шет мемлекеттердің 

халықаралық, өңірлік жəне ұлттық стандарттарын, стандарттау 

бойынша басқа нормативтік құжаттарды қолдану тəртібі. 

ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 Автокөлік құралдары. Қозғалыс қауіпсіздігі 

шарттары бойынша техникалық жай-күйіне қойылатын талаптар. 

Тексеру əдістері. 

ГОСТ 12.1.003-83 Еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі. Жалпы 

қауіпсіздік талаптары. 

ГОСТ 12.2.003-91 Еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі. Өндірістік 

жабдықтар. Жалпы қауіпсіздік талаптары. 

ГОСТ 12.3.009-76 Еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі. Тиеу-түсіру 

жұмыстары. Жалпы қауіпсіздік талаптары. 
 

 
 

Ресми басылым 
 

1 

http://www.memst.kz/ru/shop/


ҚР СТ 2024-2010 

РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" Электронная копия 
нормативного документа 

http://www.memst.kz/ru/shop/ 

Страница 6 из 32 

 

 

 

ГОСТ 15846-2002 Қиыр Солтүстік аудандары мен соған теңестірілген 

елді мекендерге жөнелтілетін өнім. Буып-түю, таңбалау, тасымалдау жəне 

сақтау. 

ГОСТ 19848-74 Жəшік мен тіреулі тұғырықтағы жүктерді тасымалдау. 

Жалпы талаптар. 

ГОСТ 21398-89 Жүк автомобильдері. Жалпы техникалық талаптар. 

ГОСТ 26319-84 Қауіпті жүктер. Буып-түю. 

ГОСТ Р 51133-981) Теміржол көлігіндегі экспедиторлық қызметтер. 
Жалпы талаптар. 

 

ЕСКЕРТПЕ Осы стандартты пайдаланған кезде сілтемелік стандарттардың күшін 

ағымдағы жылдағы жайы күйі бойынша жыл сайын басылып шығатын «Стандарттау 

бойынша нормативтік құжаттар» ақпараттық көрсеткіші бойынша жəне ағымдағы жылы 

жарық көрген ай сайын басылып шығатын тиісті ақпараттық көрсеткіш бойынша 

тексерген дұрыс. Егер сілтемелік құжат ауыстырылса (өзгерсе) онда осы стандартты 

пайдаланған кезде ауыстырылған (өзгерген) құжатты басшылыққа алу қажет. Егер 

сілтемелік құжат ауыстырылмай жойылса, онда оған сілтеме берілген ереже осы сілтемені 

қозғамайтын бөлікте қолданылады. 

 

3 Көліктік-экспедиторлық қызметтерді жіктеу 

 

3.1 Жүк жөнелтуші мен жүкті алушыға экспедитор көрсететін қызметтер 

былайша бөлінеді: 

- тауарларды сату-сатып алу келісім-шарттарын жасау бойынша 

келіссөздерге қатысу; 

- жүктерді беру мен алу құжаттарын ресімдеу; 

- жүктерді əкелу-шығару; 

- тиеу-түсіру жəне қойма қызметтері; 

- ақпарттық қызметтер; 

- дайындау жəне көлік құралдарының қосымша жабдықтары; 
- жүктерді сақтандыру; 

- төлем-қаржылық қызметтер; 

- жүктерді кедендік ресімдеу мен көлік құралдары; 
- басқа да көліктік-экспедиторлық қызметтер. 

3.1.1 Тауарларды сату-сатып алу келісім-шарттарын жасау бойынша 

келіссөздерге қатысу бойынша қызметтер тауарлардың сақталуын, дер 

кезінде жəне үнемді жеткізілуін қамтамасыз ету кезінде көлік шарттарын, 

көлік құралдарын, тауарларды жеткізу шарттарын таңдау бойынша жүк 

иесінің дұрыс шешім қабылдауы мақсатында экспедитордың келіссөздерге 

қатысуын білдіреді. 

3.1.2 Құжаттарды ресімдеу, жүктерді қабылдау мен беру бойынша 

қызметтерге мыналар жатады: 
 

1) - ҚР СТ 1.9 сəйкес қолданылады 
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- тауарлық ілеспе, тауарлы-көліктік, фитосанитарлық, карантинді, 

консулдық жəне т.б. құжаттама мен тасымалдау құжаттары жиынтығын 

ресімдеу; 

- жүктерді басқа мекен-жайға жөнелтуді ресімдеу; 

- жүктер мен ыдыстың жетіспеушілігі, артық екені, бүлінуі, зақымдануы 

мен жоғалуы туралы коммерциялық актілерді ресімдеу; 

- коммерциялық актілер мен өзге құжаттар негізінде шағымдарды 

ресімдеу; 

- жөнелту стансасында (порттарда) жалпы пайдаланылатын жəне 

пайдаланылмайтын орындарда жүктерді тасымалдауға ұсыну; 

- жүктерді келу стансасында (порттарда) беру. 
3.1.3 Жүктерді əкелу-шығару бойынша қызметтер жүктерді жүк 

жөнелтушінің қоймасынан стансаға (портқа) дейін жəне стансадан (порттан) 

жүк алушының қоймасына дейін экспедитордың немесе шарт негізінде 

аталған қызметтерді орындайтын басқа ұйымдардың автомобиль көлігімен 

жеткізу бойынша қызметтерді білдіреді. 

3.1.4 Тиеу-түсіру жəне қоймалық қызметтерге мыналар жатады: 

- көлік құралдарын, оның ішінде автомобиль көлігін сəйкесінше жөнелту 

мен келу стансасында (порттарында), жүк жөнелтуші мен жүкті алушының 

қоймаларында тиеу мен түсіру; 

- жүктерді сұрыптау; 

- жүктерді сақтау, дайындау мен ауыстыру; 
- тауарлардың шағын топтамасын пойызбен жөнелтуге жинақтау жəне 

жүк бірліктерін ірілендіру; 

- пакеттерді құрау мен ашу; 
- тауарларды қабылдау мен беру, жүктің орнын, салмағын, сыртқы түрін, 

ыдыс пен орауының күйін тексеру; 

- жүктерді контейнерлерге тиеу мен одан түсіру; 

- ірі тонналы контейнерді арнайы жылжымалы құрамға бекіту; 
- жүктерді таңбалау; 

- жүктерді буып-түю, байлау, қаптау; 

- қажет кезде, клиенттер мен тасымалдаушыға тиекті-пломбалау 

құрылғылары мен тиекті-пломбалау құрылғыларын алуға арналған 

жабдықтарды беру; 

- тасымалдау ыдысы мен орауышын жөндеу. 

3.1.5 Ақпараттық қызметтерге мыналар жатады: 

- жүктерді оның мекен-жайына жөнелту туралы жүкті алушыға хабарлау; 

- жүктің қозғалысы мен келу стансасына (портына) жақындауы туралы 

жүкті алушыға хабарлау; 

- жүктің жөнелтілу стансасынан (портынан) келу стансасына (портына) 

дейінгі қозғалысын қадағалау; 

- жүкті алушыға немесе жүк жөнелтушіге жүк тиелген немесе бос 
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автокөліктің жақындағаны туралы хабарлау; 

- жүк жөнелтушіге жүкті алушыға жүкті беру туралы хабарлау; 
- жүктің Мемлекеттік шекараны қиып өткені туралы хабарлау; 

- жүкті алушыға немесе жүк жөнелтушіге жүктің келу стансасына 

(портына) келіп жеткені туралы хабарлау; 

- жүкті жылжымалы құрамға (кеме бортына) тиеу жəне келу орнына 

жетуі туралы хабарлау; 

3.1.6 Дайындау мен көлік құралдарын қосымша жабдықтау бойынша 

қызметтерге мыналар жатады: 

- вагондарды, кеме трюмын, автомобиль кузовтары мен контейнерлерді 

жүк қалдықтарынан тазарту жəне оларды жуу; 

- жүк жөнелтушіні пакеттеу құралдарымен қамтамасыз ету; 
- вагондарды, кемелерді, автомобильдерді жүктерді тиеу мен тасымалдау 

үшін қажетті құрылғылар мен материалдармен жабдықтау; 

- тиекті-пломбалау құрылғыларын беру. 

3.1.7 Жүктерді сақтандыру бойынша қызметтерге мыналар жатады: 

- дайындау мен сақтандыру шартын жасау; 

- сақтандыру жарнасын төлеу; 
- сақтандыру жағдайы келіп жеткенде құжаттарды ресімдеу мен 

сақтандыру төлемін алу. 

3.1.8 Төлемдік-қаржылық қызметтерге мыналар жатады: 

- алып өту төлемдерін, алымдар мен айыппұлдарды ресімдеу мен төлеу; 
- жүктерді алып өту мен ауыстыру үшін, тиеу-түсіру, қоймалық жəне 

бастапқы, ауыстыру жəне соңғы пунктте орындалатын басқа жұмыстарды 

жүргізу үшін жекелеген стансалармен, порттармен жəне пристандармен 

есептік операциялар жүргізу; 

- коммерциялық актілер мен өзге құжаттар негізінде шағымдарды 

ресімдеу. 

3.1.9 Жүктер мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу бойынша 

қызметтерге мыналар жатады: 

- жүктерді кеден органдарында декларациялау; 

- жүктер мен басқа мүлікті декларациялауға байланысты сұрақтар 

бойынша жүк жөнелтуші мен жүкті алушыға кеңес беру; 

- жөнелтілетін (келіп жеткен) жүктерге кедендік жүк декларациясы 

(КЖД) мен ілеспе құжаттарды ресімдеу; 
- кедендік алымдар бойынша төлемдерді орындау. 

3.1.10 Басқа да көліктік-экспедиторлық қызметтерге мыналар жатады: 

- жүктерді тиеу мен бекітудің техникалық шарттарын əзірлеу мен келісу; 

- жеткізу мерзімі біткен кезде жүктерді іздестіру; 

- жабдықтарды жиынтықпен тиеудің сақталуын бақылау; 

- жүктерді қайта таңбалау; 
- жүк жөнелтушілердің əмбебап контейнерлеріне қызмет көрсету мен 
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жөндеу; 

- рефрижераторлық контейнерлерге қызмет көрсету; 
- көліктік-экспедиторлық қызметтер көрсетуге арналған вагондарды, 

контейнерлерді, қоймаларды, тиеу-түсіру алаңдарын, жер учаскелерін жалға 

беру;  
- жүктерді тасымалдау үшін қажетті алынбалы жабдықтарды, 

вагондарды, тіркемелер мен контейнерлерді беру;  
- жүктерді экспедитордың қоймалық үй-жайында сақтау;  
- тапсырыс берушінің талабы бойынша басқа қызметтер. 

 

4 Көліктік-экспедиторлық қызметтерге қойылатын жалпы 

талаптар 

 

4.1 Тұтынушыға экспедитор көрсететін қызметтер осы стандарттың 

талаптарына сай келуге тиіс. 

4.2 Көліктік-экспедиторлық қызметтер жүктерді жеткізуді ұйымдастыру 

қызметтерінің барлық кешенін немесе жекелеген қызмет түрлерін орындауға 

арналған экспедитор мен жүк жөнелтуші немесе жүкті алушы арасында 

жасалатын шарт негізінде көрсетіледі. 

4.3 Жүктерді мемлекетаралық жəне халықаралық қатынастарда 

тасымалдау кезінде тұтынушыға көрсетілетін көліктік-экспедиторлық 

қызметтер Қазақстан Республикасы мен тасымалдауға қатысатын басқа елдер 

арасында жасалған халықаралық шарттар мен келісімдердің талаптарына 

сəйкес келуге тиіс. 

4.4 Көліктік-экспедиторлық қызметтер көрсету кезінде тасымалдау 

жиынтығы мен басқа құжаттарды ресімдеу Жүктерді тасымалдау ережесіне 

жəне тікелей жəне аралас қатынастарда көлік түрлері бойынша жүктердің 

жекелеген санаттарын тасымалдау тəртібін белгілейтін нормативтік- 

құқықтық актілерге сəйкес жүргізіледі [1], [2]. 

4.5 Жүктерді сақтандыру бойынша қызметтер, төлемдік-қаржылық 

қызметтер, сондай-ақ жүктер мен көлік құралдарын кедендік ресімдеу 

бойынша қызметтер заңнамаға жəне сəйкес нормативтік құжаттарға сəйкес 

келуге тиіс. 

4.6 Экспедиторлар көрсететін қызметтер тұтынушының мүддесін, 

əлемдік тəжірибені ескеруге жəне мынадай талаптарға сай келуге тиіс: 

- жиынтықтылық; 

- орындаудың дəлдігі мен дер кезділігі; 

- қауіпсіздік; 

- жүктің сақталуын қамтамасыз ету; 

- қызмет көрсетуші қызметкердің этикасы; 

- ақпараттылық. 

4.6.1 Жиынтықтылық 
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Экспедитордың қызмет көрсетуі тұтынушының көліктік жиынтық 

қызметтеріне қатысты көліктік-экспедиторлық қызметтерді ғана емес, жүкті 

жүк жөнелтушіден жүкті алушыға дейін делдалдар мен агенттерді тартпай 

жəне жүк иесінің қосымша нысандылықты орындамай тасымалдауы үшін 

жағдай жасайтын қоса берілетін қызметтерді (кедендік жəне басқа 

нысандылықты орындау, жалға жылжымалы құрамдар мен контейнерлерді, 

тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру құралдарын беру, түрлі кеңес 

беру қызметтерін көрсету, жүктерді сақтандыру жəне т.б.) көрсетуі. 

4.6.2 Орындаудың дəлдігі мен дер кезділігі 
Экспедитордың қызмет көрсету көлемі, мерзімі, сапасы мен шарттары 

бойынша қызмет көрсетуі экспедитор мен жүк жөнелтуші немесе жүкті 

алушы келіскен талаптар мен белгіленген тəртіппен бекітілген көліктік 

құжаттарға сəйкес келуге тиіс. 

4.6.3 Қауіпсіздік 
Экспедитор көрсететін қызметтер қауіпсіздік талаптары мен мақсатты 

арналуына сəйкес келуге тиіс. 

Көліктік-экспедиторлық қызметтерді көрсету шарттары нормативтік 

құжаттар талаптарына сəйкес келуге тиіс. 

4.6.4 Жүктің сақталуын қамтамасыз ету 
Экспедитор көрсететін қызметтер жүктерді жүкті жөнелтушіден жүкті 

алушыға нормативтік құжат талаптарына сəйкес жоғалтпай, бүлдірмей, 

зақымдамай тасымалдауын қамтамасыз етуге тиіс. 

4.6.5 Қызмет көрсетуші қызметкердің этикасы 

Көліктік-экспедиторлық қызметтер көрсететін қызметкерлер этикалық 

мінез-құлық нормаларын сақтауға тиіс. Жүк жөнелтуші мен жүкті алушыға 

қызмет көрсетуші қызметкердің сыпайылығына, ұқыптылығы мен 

қайырымдылығына кепілдік берілуге тиіс. 

4.6.6 Ақпараттылық 

Экспедитор қызмет көрсеткен кезде жүк жөнелтуші мен жүкті алушыға 

мынадай ақпаратты беруге тиіс: 

- жүктерді əртүрлі көлікпен тасымалдау тəртібі мен шарттары; 
- шарт тараптарына қатысты нормативтік жəне техникалық құжаттар; 

- көрсетілетін қызмет түрлеріне арналған тарифтер мен бағала туралы 

деректер; 

- жалпы пайдаланылатын əртүрлі көліктермен жүктерді тасымалдауды 

ұйымдастыру мен жүзеге асыруға қатысты басқа деректер. 

 

5 Жүктің сақталуына жəне көліктік-экспедиторлық қызмет көрсету 

қауіпсіздігіне қойылатын талаптар 

 

5.1 Жүктердің сақталуы мен көліктік-экспедиторлық қызмет көрсету 

қауіпсіздігі үшін мыналарды сақтау керек: 
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- экспедитордың жауаптылығы бөлігінде жүктерді тасымалдаумен 

байланысты технологиялық процесстерге қойылатын талаптар; 

- жүктерді буып-түю мен таңбалауға, жүктерді тасымалдау құралдары 

мен контейнерлерге тиеу, орналастыру мен бекітудің нормативтік құжаттар 

талаптары; 

- тиеу-түсіру, қоймалық жəне сұрыптау жұмыстары өндірісінде жəне 

тасымалдау, сақтау процесінде жүктерді қорғау тəртібі. 

5.2 Жүктерді буып-түю мен сақтау ГОСТ 15846, ГОСТ 19848, ГОСТ 

26319 жəне Жүктерді тасымалдау ережесіне [1], [2] сəйкес жүргізіледі. 
5.3 Жүк стансаларын жалпы пайдаланылатын орындарда тиеу-түсіру, 

қоймалық жəне сұрыптау жұмыстары ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.3.009 сəйкес 

жүргізіледі. 

5.4 Тиеу-түсіру жұмыстарының өрт қауіпсіздігі мен өндірістің 

қауіпсіздігі Теміржол көлігіндегі қауіпсіздік ережесі бойынша қамтамасыз 

етілуге тиіс. 

5.5 Жүктерді теміржол жылжымалы составында орналастыру мен бекіту 

ГОСТ Р 51133, сондай-ақ Жүктерді тасымалдау ережесінде жəне Жүктерді тиеу 

мен бекітудің техникалық шарттарына [1], [2], [4] сəйкес келуге тиіс. 

5.6 Жүктерді жалпы пайдаланылатын теміржол стансалары орындарына 

əкелу мен осы стансалардан жүктерді шығару үшін пайдаланылатын автокөлік 

құралдары ГОСТ 21398, ГОСТ Р 51709 талаптарына, сондай-ақ Автомобиль 

көлігінің жылжымалы составын техникалық пайдалану ережесіне [5] сəйкес 

келуге тиіс. 

5.7 Көліктік-экспедиторлық қызметтер көрсету кезінде көтеру-көлік 

машиналар мен тиеу-түсіру, қоймалық жəне сұрыптау жұмыстарының өндірісі 

үшін қолданылатын жабдықтар ГОСТ 12.2.003, өнеркəсіптік қауіпсіздік 

саласындағы нормативтік актілер талаптарына, сондай-ақ нақты типтегі 

жабдықтарға арналған техникалық шарттар мен стандарттардың қауіпсіздік 

талаптарына сəйкес келуге тиіс. 

 

6 Бақылау (бағалау) жүргізу тəртібі 

 

6.1 Экспедитор көрсететін қызметтердің сапасын бақылау (бағалау) үшін 

мынадай əдістер пайдаланылады: 

- инспекциялық: берілуі қадағалау органдарымен көзделген міндетті 

құжаттардың болуын бақылау (олардың болуын, жарамдылық мерзімін 

тексеру жолымен); 

- көзбен шолып: объект-интерьерді, қолданылатын жабдықтар мен 

ұйымдастыру техника құралдарын, көтеру-тасымалдау техникасын, автокөлік 

құралдарын, қойма үй-жайлары мен алаңқайлардың жай-күйін, жүктердің 

сақталуын, күзетті жəне т.б. қарау; 

- аналитикалық: құжаттаманы, нақты айтқанда, коммерциялық актілердің 
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ішін жəне олардың орындалуының жай-күйін, шағымдарды жəне 

көрсетілетін қызметтердің сапасын бағалайтын басқа құжаттарды талдау; 

- аспаптық: қоймалық үй-жайлардың газдануын, жұмыс өндірісі 

процесінде жабдықтардың жұмыс режимі мен техникалық жай-күйін жəне 

т.б. бақылау мен айқындау; 

- əлеуметтік: тұтынушылар мен қызмет көрсетуші қызметкерлерге сауал 

жүргізу, сауал нəтижесін талдау жəне т.б. 
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А қосымшасы 

(ақпараттық) 
 

Мемлекеттік стандартқа енгізу себептеріне түсінік берілген 

техникалық ауытқулар тізбесі 

 

А.1 кестесі - Мемлекеттік стандартқа енгізу себептеріне түсінік 

берілген техникалық ауытқулар тізбесі 

 

Бөлім, ішкі бөлім, 

тармақ, тармақша, 

кесте, қосымша 

Түр өзгерту 

2 Нормативтік 

сілтемелер 
Мынадай сілтемемен толықтырылсын: «Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің «Теміржол көлігіндегі 

қауіпсіздік ережесін бекіту туралы» 2007 жылғы 21 

қыркүйектегі № 825 қаулысы». 

2 Нормативтік 

сілтемелер 

Мынадай сілтемемен толықтырылсын: «ҚР СТ 1.9- 

2007 Қазақстан Республикасында шет 

мемлекеттердің халықаралық, өңірлік жəне ұлттық 

стандарттарын, стандарттау бойынша басқа 
нормативтік құжаттарды қолдану тəртібі.» 

2 Нормативтік 

сілтемелер 

«ГОСТ Р 51709-2001 Автокөлік құралдары. Қозғалыс 

қауіпсіздігі шарттары бойынша техникалық жай- 

күйіне қойылатын талаптар. Тексеру əдістері» 

стандарты 

«ҚР СТ ГОСТ Р 51709-2004 Автокөлік құралдары. 

Қозғалыс қауіпсіздігі шарттары бойынша техникалық 

жай-күйіне қойылатын талаптар. Тексеру əдістері» 

стандартымен ауыстырылсын 

3.1.2 тармақша Мынадай жолмен толықтырылсын: 

коммерциялық актілер мен өзге құжаттар негізінде 
шағымдарды ресімдеу 

3.1.4 тармақша Мынадай жолмен толықтырылсын: «қажет кезде, 

клиенттер мен тасымалдаушыға тиекті-пломбалау 

құрылғылары мен тиекті-пломбалау құрылғыларын 

алуға арналған жабдықтарды ұсыну;» 

3.1.8 тармақша Мынадай жолмен толықтырылсын: 

- белгілі бір мерзімге алып өту төлемін кешіктіріп 

несиелеу 

3.1.10 тармақша Мынадай жолмен толықтырылсын: «жүктерді 

тасымалдау үшін қажетті алынбалы жабдықтарды, 
вагондарды, тіркемелер мен контейнерлерді беру;» 

http://www.memst.kz/ru/shop/
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5.3 тармақша Мынаған ауыстырылсын : «Жүк стансаларын жалпы 

пайдаланатын жерлерде тиеу-түсіру, қоймалық жəне 

сұрыптау жұмыстарын ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.3.009 
сəйкес жүргізеді.» 

5.4 тармақша Мынамен толықтырылсын: «Өндірістік қауіпсіздігі 

мен тиеу-түсіру жұмыстарының өрт қауіпсіздігі 

Теміржол көлігіндегі қауіпсіздік ережесі бойынша 
қамтамасыз етілуге тиіс.» 

Библиография Жүктерді тасымалдау ережесі (СССР ЖҚМ 

бекіткен, 09.08.65 ж. тірк.№144у.) нормативтік 

құжаты Жүктерді тасымалдау ережесі (ҚР ККМ 

2004 жылғы 23 қарашадағы № 429-1 бұйрығымен 
бекітілген)» құжатымен ауыстырылсын. 
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[1] Жүктерді тасымалдау ережесі (ҚР ККМ 2004 жылғы 23 
қарашадағы № 429-1 бұйрығымен бекітілген). 

[2] Тікелей аралас қатынастағы емес теңіз порттары мен шекаралас 

стансалар арқылы өтетін экспорттық жəне импорттық жүктерді тасымалдау 

ережесі (СССР ҚЖМ 1991 жылғы 22 қаңтардағы № 257 бекіткен). 

[3] Теміржол көлігінде тиеу-түсіру жұмыстары кезінде қауіпсіздік 

техника мен өндірістік санитария ережесі (СССР ҚЖМ 1990 жылғы 15 

ақпандағы №ЦМ/4771 бекіткен). 

[4] Жүктерді тиеу мен бекітудің техникалық шарттары (СССР ҚЖМ 

1988 жылғы 19 қарашадағы № 61у бекіткен). 
[5] Автомобиль көлігінің жылжымалы составын техникалық пайдалану 

ережесі (РСФСР Көлік министрлігі 1990 жылғы 10 мамырда № 561  

бекіткен). 
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Предисловие 

 

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Республиканским государственным 

предприятием «Казахстанский институт стандартизации и сертификации» и 

Объединением юридических лиц «Экономическая палата города Астаны 

«Союз «Атамекен» 

 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Комитета 

технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан от 22 ноября 2010 года № 521-од 

 

3 Настоящий стандарт модифицирован по отношению к национальному 

стандарту Российской Федерации ГОСТ Р 52298-2004 «Услуги транспортно- 

экспедиторские. Общие требования», путем внесения альтернативных 

требований, что обусловлено дополнением и заменой ссылочных документов 

в разделе «Нормативные документы» и тексте стандарта ссылками на 

соответствующие государственные стандарты, заменой библиографических 

данных и отклонениями в соответствии с требованиями законодательства 

Республики Казахстан. Информация о замене ссылок и отклонениями с 

разъяснением причин их внесения в государственный стандарт приведены в 

приложении А. 

Степень соответствия – модифицированная (MOD) 

 

4 В настоящем стандарте реализованы положения Законов Республики 

Казахстан «О техническом регулировании» от 9 ноября 2004 года № 603-II, 

«О языках в Республике Казахстан» от 11 июля 1997 года № 151-I. 
 

5 СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ 2017 год 
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ 5 лет 

 

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 
 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно 

издаваемом информационном указателе «Нормативные документы по стандартизации», 

а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях 

«Государственные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего 

стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно 

издаваемом информационном указателе «Государственные стандарты» 

 

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично 

воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Комитета 

технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан 
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  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
 

УСЛУГИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИТОРСКИЕ 

 

Общие требования 
 

Дата введения 2012-01-01 
 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает классификацию транспортно- 

экспедиторских услуг, оказываемых на транспорте всех видов 

грузоотправителям и грузополучателям, общие требования к качеству этих 

услуг и методы их контроля. 

Настоящий стандарт распространяется на транспортно-экспедиторские 

услуги, оказываемые транспортно-экспедиторскими предприятиями при 

организации перевозок грузов в прямом и смешанном сообщениях. 

Требования к качеству транспортно-экспедиторских услуг, 

обеспечивающих безопасность для жизни, здоровья, имущества 

потребителей, содержатся в Разделах 4 и 5. 

 

2 Нормативные ссылки 

 

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие 

ссылочные нормативные документы: 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 сентября 

2007 года № 825 «Об утверждении Правил безопасности на 

железнодорожном транспорте». 

СТ РК 1.9-2007 Порядок применения международных, региональных и 

национальных стандартов иностранных государств, других нормативных 

документов по стандартизации в Республики Казахстан. 

СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 Автотранспортные средства. Требования к 

техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы 

проверки 

ГОСТ 12.1.003-83 Система стандартов безопасности труда. Общие 

требования безопасности. 

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. 

Оборудование производственное. Общие требования безопасности. 
ГОСТ 12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы 

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности. 
 

Издание официальное 
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ГОСТ 15846-2002 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и 

хранение. 

ГОСТ 19848-74 Транспортирование грузов в ящичных и стоечных 

поддонах. Общие требования. 

ГОСТ 21398-89 Автомобили грузовые. Общие технические требования. 

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка. 

ГОСТ Р 51133-981) Экспедиторские услуги на железнодорожном 

транспорте. Общие требования. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов по ежегодно издаваемому информационному указателю 

«Указатель нормативных документов по стандартизации» по состоянию на текущий год и 

соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замен, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

3 Классификация транспортно-экспедиторских услуг 

 

3.1 Услуги, оказываемые грузоотправителю и грузополучателю 

экспедитором, подразделяют следующим образом: 

- участие в переговорах по заключению контрактов купли продажи 

товаров; 

- оформление документов, прием и выдача грузов; 
- завоз-вывоз грузов; 

- погрузочно-разгрузочные и складские услуги; 

- информационные услуги; 

- подготовка и дополнительное оборудование транспортных средств; 
- страхование грузов; 

- платежно-финансовые услуги; 

- таможенное оформление грузов и транспортных средств; 
- прочие транспортно-экспедиторские услуги. 

3.1.1 Услуги го участию в переговорах по заключению контрактов купли- 

продажи товаров означают участие в переговорах экспедитора с целью 

выработать правильное решение грузовладельцем по выбору транспортных 

условий, транспортных средств, условий поставки товаров при обеспечении 

сохранности товаров, своевременной и экономичной доставки. 

3.1.2 К услугам по оформлению документов, приему и выдаче грузов 

относят: 
 

 

1) - применяется в соответствии с СТ РК 1.9 
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- оформление товаросопроводительной, товаротранспортной, 

фитосанитарной, карантинной, консульской и т. п. документации и комплекта 

перевозочных документов; 

- оформление переадресовки грузов; 

- оформление коммерческих актов о недостаче, излишках, порче, 

повреждениях и утрате груза и тары; 

- оформление претензий на основании коммерческих актов и иных 

документов; 

- предъявление грузов к перевозке в местах общего и не общего 

пользования на станциях (в портах) отправления; 

- выдачу грузов на станциях (в портах) назначения. 
3.1.3 Услуги по завозу - вывозу грузов, представляют собой услуги по 

доставке грузов от склада грузоотправителя до станции (порта) и от станции 

(порта) до склада грузополучателя автомобильным транспортом экспедитора 

или других организаций, выполняющих указанные услуги на основе 

договора. 

3.1.4 К погрузочно-разгрузочным и складским услугам относят: 
- погрузку и выгрузку транспортных средств, в том числе 

автомобильного транспорта, соответственно на станциях (в портах) 

отправления и назначения, на складах грузоотправителей и 

грузополучателей; 

- сортировку грузов; 

- хранение, подработку и перевалку грузов; 
- комплектование мелких партий товаров в поездные отправки и 

укрупнение грузовых единиц; 

- формирование и расформирование пакетов; 
- прием и выдачу товаров, проверку количества мест, веса, внешнего 

вида груза, состояния тары и упаковки; 

- погрузку грузов в контейнеры и выгрузку из них; 
- крепление крупнотоннажного контейнера на специализированный 

подвижной состав; 

- маркировку грузов; 

- упаковку, увязку, обшивку грузов; 

- при необходимости, предоставление клиентам и перевозчику запорно- 

пломбировочных устройств и оборудования для снятия запорно- 

пломбировочных устройств; 

- ремонт транспортной тары и упаковки. 

3.1.5 К информационным услугам относят: 

- уведомление грузополучателя об отправке грузов по его адресу; 

- уведомление грузополучателя о продвижении груза и подходе к 

станции (порту) назначения; 

- слежение за продвижением груза от станции (порта) отправления до 
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станции (порта) назначения; 

- уведомление грузополучателя или грузоотправителя о подходе 

груженого или порожнего автотранспорта; 

- уведомление грузоотправителя о выдаче груза грузополучателю; 

- уведомление о пересечении грузом Государственной границы; 

- уведомление грузополучателя или грузоотправителя о прибытии груза 

на станцию (в порт) назначения; 

- уведомление о погрузке груза на подвижной состав (борт судна) и 

прибытии к месту назначения; 

3.1.6 К услугам по подготовке и дополнительному оборудованию 

транспортных средств относят: 

- очистку вагонов, трюмов судов, кузовов автомобилей и контейнеров 

от остатков грузов и их промывку; 

- обеспечение грузоотправителей средствами пакетирования; 

- оборудование вагонов, судов, автомобилей устройствами и 

материалами, необходимыми для погрузки и перевозки грузов; 

- предоставление запорно-пломбировочных устройств. 

3.1.7 К услугам по страхованию грузов относят: 

- подготовку и заключение договора страхования; 

- оплату страховых взносов; 

- оформление документов при наступлении страхового случая и 

получение страхового возмещения. 

3.1.8 К платежно-финансовым услугам относят: 

- оформление и оплату провозных платежей, сборов и штрафов; 

- проведение расчетных операций за перевозку и перевалку грузов с 

отдельными станциями, портами и пристанями, за проведение погрузочно- 

разгрузочных, складских и иных работ, выполняемых в начальных, 

перевалочных и конечных пунктах; 

-оформление претензий на основании коммерческих актов и иных 

документов. 

3.1.9 К услугам по таможенному оформлению грузов и транспортных 

средств относят: 

- декларирование грузов в таможенных органах; 

- консультации грузоотправителя и грузополучателя по вопросам, 

связанным с декларированием груза и иного имущества; 

- оформление грузовой таможенной декларации (ГТД) и сопутствующих 

документов на отправляемый (прибывший) груз; 

- выполнение платежей по таможенным сборам. 

3.1.10 К прочим транспортно-экспедиторским услугам относят: 

- разработку и согласование технических условий погрузки и крепления 

грузов; 

- розыск груза после истечения срока доставки; 
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- контроль за соблюдением комплектной отгрузки оборудования; 

- перемаркировку грузов; 
- обслуживание и ремонт универсальных контейнеров 

грузоотправителей; 

- обслуживание рефрижераторных контейнеров; 
- сдачу в аренду вагонов, контейнеров, складов, погрузочно- 

разгрузочных площадок, земельных участков, предназначенных для оказания 

транспортно-экспедиторских услуг; 

- предоставление съемного оборудования, вагонов, прицепов и 

контейнеров, необходимых для перевозки груза; 

- хранение грузов в складских помещениях экспедитора; 

- другие услуги по требованию заказчика. 

 

4 Общие требования к транспортно-экспедиторским услугам 

 

4.1 Услуги, оказываемые потребителю экспедитором, должны 

соответствовать требованиям настоящего стандарта. 

4.2 Транспортно-экспедиторские услуги оказывают на основании 

договора, заключаемого между экспедитором и грузоотправителем или 

грузополучателем на выполнение всего комплекса услуг по организации 

доставки груза или услуг отдельных видов. 

4.3 Транспортно-экспедиторские услуги, оказываемые потребителю при 

перевозке грузов в межгосударственных и международных сообщениях, 

должны соответствовать требованиям международных договоров и 

соглашений, заключенных между Республикой Казахстан и другими 

странами, участвующими в перевозках. 

4.4 При оказании транспортно-экспедиторских услуг оформление 

комплекта перевозочных и других документов проводят в соответствии с 

Правилами перевозки грузов и нормативными правовыми актами, которые 

устанавливают порядок перевозок отдельных категорий грузов по видам 

транспорта в прямых и смешанных сообщениях [1], [2]. 

4.5 Услуги по страхованию грузов, платежно-финансовые услуги, а 

также услуги по таможенному оформлению грузов и транспортных средств 

должны соответствовать законодательству и соответствующим нормативным 

документам. 

4.6 Услуги, оказываемые экспедитором, должны учитывать интересы 

потребителя, мировой опыт и соответствовать таким требованиям, как: 

- комплексность; 

- точность и своевременность исполнения; 

- безопасность; 

- обеспечение сохранности груза; 

- этичность обслуживающего персонала; 
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- информативность. 

4.6.1 Комплексность 

Оказание услуг экспедитором должно обеспечивать получение 

потребителем не только транспортно-экспедиторских услуг, относящихся к 

услугам транспортного комплекса, но и сопутствующих услуг (выполнение 

таможенных и иных формальностей, предоставление в аренду подвижного 

состава и контейнеров, средств механизации погрузочно-разгрузочных работ, 

оказание различных консультационных услуг, страхование груза и 

др.),создающих условия для перевозки груза от грузоотправителя к 

грузополучателю без привлечения посредников и агентов и выполнения 

дополнительных формальностей грузовладельцем. 

4.6.2 Точность и своевременность исполнения 

Оказание услуг экспедитором по объему, срокам, качеству и условиям 

обслуживания должно соответствовать требованиям, согласованным 

экспедитором и грузоотправителем или грузополучателем, и транспортным 

документам, утвержденным в установленном порядке. 

4.6.3 Безопасность 
Услуги, оказываемые экспедитором, должны соответствовать 

требованиям безопасности и целевому назначению. 

Условия оказания транспортно-экспедиторских услуг должны 

соответствовать требованиям нормативных документов. 

4.6.4 Обеспечение сохранности груза 
Услуги, оказываемые экспедитором, должны обеспечивать перевозку 

грузов от грузоотправителя до грузополучателя без потерь, повреждений, 

пропаж и загрязнений в соответствии с требованиями нормативных 

документов. 

4.6.5 Этичность обслуживающего персонала 
Персонал, оказывающий транспортно-экспедиторские услуги, должен 

соблюдать этические нормы поведения. Грузоотправителю и 

грузополучателю должны быть гарантированы вежливость, 

доброжелательность и внимательность обслуживающего персонала. 

4.6.6 Информативность 

При оказании услуг экспедитор должен предоставлять 

грузоотправителю и грузополучателю следующую информацию: 

- правила и условия перевозки грузов на транспорте различных видов; 
- нормативные и технические документы, касающиеся взаимоотношений 

сторон договора; 

- сведения о тарифах и ценах на оказываемые виды услуг; 

- другие сведения, относящиеся к организации и осуществлению 

перевозок грузов на транспорте различных видов общего пользования. 
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5 Требования к сохранности груза и безопасности транспортно - 

экспедиторского обслуживания 

 

5.1 Для сохранности грузов и безопасности транспортно- 

экспедиторского обслуживания необходимо соблюдать: 

- требования к технологическим процессам, связанным с перевозкой 

грузов в части ответственности экспедитора; 

- требования нормативных документов к упаковке и маркировке грузов, 

погрузке, размещению и креплению грузов на транспортных средствах и в 

контейнерах; 

- правила охраны грузов в процессе перевозки, хранения и производства 

погрузочно-разгрузочных, складских и сортировочных работ. 

5.2 Упаковку и маркировку грузов проводят в соответствии с ГОСТ 

15846, ГОСТ 19848, ГОСТ 26319 и Правилами перевозки грузов [1], 

[2]. 

5.3 Погрузочно-разгрузочные, складские и сортировочные работы на 

местах общего пользования грузовых станций проводят в соответствии с 

ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.3.009. 

5.4 Безопасность производства и пожарная безопасность погрузочно- 

разгрузочных работ должна быть обеспечена по Правилам безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

5.5 Размещение и крепление грузов на железнодорожном подвижном 

составе должно соответствовать ГОСТ Р 51133. а также Правилам перевозки 

грузов и Техническим условиям погрузки и крепления грузов [1], [2], [4]. 

5.6 Автотранспортные средства, используемые для завоза грузов на места 

общего пользования железнодорожных станций и вывоза грузов с этих станций, 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 21398, ГОСТ Р 51709, а также 

Правилам технической эксплуатации подвижного состава автомобильного 

транспорта [5]. 

5.7 Подъемно-транспортные машины и оборудование, применяемое для 

производства погрузочно-разгрузочных, складских и сортировочных работ при 

оказании транспортно-экспедиторских услуг, должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.2.003, нормативных актов в области промышленной 

безопасности, а также требованиям  безопасности  стандартов и технических 

условий на оборудование конкретного типа. 

 

6 Правила проведения контроля (оценки) 

 

6.1 Для контроля (оценки) качества услуг, оказываемых экспедиторам, 

используют следующие методы: 

- инспекционный: контроль наличия обязательных документов, выдача 

которых предусмотрена надзорными органами (путем проверки их наличия и 
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срока действия); 

- визуальный: осмотр объекта-интерьера, применяемого оборудования и 

средств оргтехники, подъемно-транспортной техники, автотранспортных 

средств, состояния складских помещений и площадок, хранения грузов, 

охраны и др.; 

- аналитический: анализ документации, а именно анализ содержания 

коммерческих актов и состояния их выполнения, претензий и других 

документов, оценивающих качество оказываемых услуг; 

- инструментальный: контроль и определение загазованности складских 

помещений, технического состояния и режимов работы оборудования в 

процессе производства работ и др.; 

- социологический: проведение опроса потребителей и обслуживающего 

персонала, анализ результатов опроса и др. 
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Приложение А 

(информационное) 
 

Перечень технических отклонений с разъяснением причин их внесения в 

государственный стандарт 

 

Таблица А.1 - Перечень технических отклонений с разъяснением причин 

их внесения в государственный стандарт 

 

Раздел , подраздел, 

пункт, подпункт, 

таблица, 

приложение 

Модификация 

2 Нормативные 

ссылки 

Дополнить ссылкой: «Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 21 сентября 2007 года № 

825 «Об утверждении Правил безопасности на 
железнодорожном транспорте». 

2 Нормативные 

ссылки 

Дополнить ссылкой: «СТ РК 1.9-2007 Порядок 

применения международных, региональных и 

национальных стандартов иностранных государств, 

других нормативных документов по стандартизации в 
Республики Казахстан.» 

2 Нормативные 

ссылки 

Заменить: «ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные 

средства. Требования к техническому состоянию по 

условиям безопасности движения. Методы проверки» 

на «СТ РК ГОСТ Р 51709-2004 Автотранспортные 

средства. Требования к техническому состоянию по 
условиям безопасности движения. Методы проверки» 

Подпункт3.1.2 Дополнить строкой: 

оформление претензий на основании коммерческих 

актов и иных документов 

Подпункт3.1.4 Дополнить строкой: «при необходимости, 

предоставление клиентам и перевозчику запорно- 

пломбировочных устройств и оборудования для снятия 
запорно-пломбировочных устройств;» 

Подпункт3.1.8 Дополнить строкой: 

- кредитование с отсрочкой провозных платежей на 

определенный срок 

Подпункт3.1.10 Дополнить строкой: «предоставление съемного 

оборудования, вагонов, прицепов и контейнеров, 

необходимых для перевозки груза;» 
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Подпункт 5.3 Заменить на : «Погрузочно-разгрузочные, складские и 

сортировочные работы на местах общего пользования 

грузовых станций проводят в соответствии с ГОСТ 
12.1.003, ГОСТ 12.3.009.» 

Подпункт 5.4 Дополнить: «Безопасность производства и пожарная 

безопасность погрузочно-разгрузочных работ должна 

быть обеспечена по Правилам безопасности на 
железнодорожном транспорте.» 

Библиография Заменить нормативные документы: Правила 

перевозок грузов (утвержденным МПС СССР, 

рег.№144у от 09.08.65) на Правила перевозок грузов 

(утверждены приказом МТК РК от 23 ноября 2004 
года № 429-1)». 
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