
Медициналық авиация нысанында 

медициналық қызметтерді сатып алудың 

№ _____ шарты  

 

Астана қ.                            2023 ж. «___» _______ 

 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің «Ұлттық шұғыл медицинаны 

үйлестіру орталығы» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік 

кәсіпорны, бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп 

аталатын, атынан Жарғы негізінде әрекет ететін 

Басқарма Төрағасы А.С. Баянбаев бірінші 

тараптан және «Орындаушы» деп аталатын 

_____________________________________ 
екінші тараптан, әрбір тарап бұдан әрі Тарап деп 

аталатын, ал бірге Тараптар болып табылатын, 

Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 41-

бабы 3, 4-тармақтарының, Қазақстан 

Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 

30 наурыздағы № 236 бұйрығымен бекітілген, 

Мемлекеттік тапсырманы әзірлеу және орындау 

қағидаларының 3-бөлімі 12-тармағының 

негізінде осы медициналық авиация 

нысанындағы медициналық қызметтерді сатып 

алудың келісім-шартын (бұдан әрі - Шарт) 

келесідей жасасты: 

 

1. Шарттың мәні 

1.1. Орындаушы осы Шарттың 1-Қосымшасына 

сәйкес, бекітілген білікті мамандардың 

кезекшілік кестесіне сай Тапсырыс берушінің 

өтінімі бойынша медициналық авиация 

нысанында Тапсырыс берушінің әуе көлігі 

арқылы медициналық қызметтерді (бұдан әрі - 

Қызмет) ұсынуға міндеттенеді. 

Орындаушы бекітілген білікті мамандардың 

кезекшілік кестесіне сәйкес, медициналық 

авиацияның медициналық қызметтерін көрсете 

алады, оның ішінде бетпе-бет консультация 

және/немесе пациенттерге орнында операция 

жасау, осы Шарттың 2-қосымшасына сәйкес, 

Орындаушының білікті мамандарын тұрақты 

рейстердің әуе көлігімен жеткізу орындалады. 

Пациенттің жай-күйінің ауырлығын ескере 

отырып, қажетті бағытта тұрақты рейстер 

болмаған жағдайда білікті бейінді мамандарды 

жеткізу Тапсырыс берушінің келісімі бойынша 

Медициналық авиацияның әуе кемелерін 

пайдалана отырып жүзеге асырылуы мүмкін. 

Білікті бейінді мамандардың ұшып шығуы 

үшін тұрақты рейстер оның негізгі жұмыс 

кестесін ескере отырып сәйкес келмеген 

Договор № _____ 

закупа медицинских услуг в форме 

медицинской авиации 

 

г. Астана                          «____» _______ 2023 года 

 

Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения 

«Национальный координационный центр 

экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан, 

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

Председателя Правления Баянбаева А.С., 

действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем 

Исполнитель, в лице _______________, с другой 

стороны, каждая из сторон, именуемая в 

дальнейшем Сторона, а вместе именуемые 

Стороны, на основании пунктов 3, 4 статьи 41 

Бюджетного кодекса Республики Казахстан, 

пункта 12 главы 3 Правил разработки и 

выполнения государственного задания, 

утвержденных приказом Министра финансов 

Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 

236, заключили настоящий Договор закупа 

медицинских услуг в форме медицинской авиации 

(далее – Договор) о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставлять 

медицинскую помощь в форме медицинской 

авиации (далее - Услуга), в соответствии с 

Приложением 1 к настоящему Договору, по заявке 

Заказчика, согласно утвержденного графика 

дежурства, квалифицированных профильных 

специалистов Исполнителя, воздушным 

транспортом Заказчика. 

    Исполнитель может предоставлять Услуги, а 

именно проведение очной консультации и/или 

операции на месте пациентам, согласно 

утвержденного графика дежурства 

квалифицированных профильных специалистов 

Исполнителя, в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Договору, по заявке Заказчика, 

регулярными рейсами воздушного транспорта. 
В случае отсутствия регулярных рейсов в 

необходимом направлении с учетом тяжести 

состояния пациента доставка квалифицированных 

профильных специалистов может быть 

осуществлена с использованием воздушных судов 

медицинской авиации по согласованию с 

Заказчиком. 

В случае несоответствия регулярных рейсов для 

вылета квалифицированных профильных 



жағдайда, пациенттің жай-күйінің ауырлығын 

ескере отырып, азаматтық авиацияның әуе 

кемелерімен алып жүруге болмайтын маманның 

медициналық аппаратурасы болған жағдайда, 

маманды жеткізу Орындаушыдан хат ұсынылған 

кезде медициналық авиацияның әуе кемелерін 

пайдалана отырып жүзеге асырылады. 

Егер Орындаушы медициналық авиацияның 

медициналық көмегін орындаған болса, осы 

Шарттың  2-қосымшасына  сәйкес Астана 

қаласынан білікті мамандарды қажетті орынға 

және кері жеткізу үшін Тапсырыс беруші 

тұрақты рейстерге жолаушылар билетін алу 

арқылы жүзеге асырылады. 

Тапсырыс беруші Орындаушының білікті 

бейінді мамандары үшін әуе көлігінің тұрақты 

рейстеріне жолаушылар билеттерін сатып алған 

жағдайда Орындаушы шығыстарды өтеу үшін 

Тапсырыс берушіге жолаушылар билеті мен 

жолаушылар купонының түпнұсқасын ұсынуға 

міндеттенеді. 

Орындаушы медициналық авиация нысанында 

(бұдан әрі-қызмет) Тапсырыс беруші 

ұйымдастырған қашықтықтан медициналық 

қызметтер (Бұдан әрі – ҚМҚ) форматында 

медициналық көмек көрсете алады. Қызмет 

телекоммуникациялық технологиялар арқылы 

нақты клиникалық жағдайды талқылау процесі 

болып табылады. 

1.2. Тапсырыс берушінің әуе көлігі арқылы 

орындаушы көрсеткен қызметтің 1 (бір) 

сағатының бағасы осы Шартқа 1-қосымшаға 

сәйкес белгіленеді. 

Орындаушы әуе көлігінің тұрақты рейстері 

арқылы көрсеткен қызметтің 1 (бір) сағатының 

бағасы осы Шартқа 2-қосымшаға сәйкес 

белгіленеді. 

ҚМҚ жүргізу арқылы орындаушы көрсеткен 

қызметтің бағасы осы Шартқа 3-қосымшаға 

сәйкес белгіленеді. 

1.3. Тапсырыс беруші көрсетілген медициналық 

қызметтер актісі, орындалған жұмыстар 

(көрсетілген қызметтер) актісі және шот-фактура 

негізінде осы Шартқа 1-қосымшаға сәйкес нақты 

көрсетілген қызметтер үшін Орындаушыға төлем 

жүргізеді. 

Тапсырыс беруші Орындаушыға нақты 

көрсетілген қызметтер үшін осы Шартқа 2-

қосымшаға сәйкес көрсетілген медициналық 

қызметтер актісінің, орындалған жұмыстар 

(көрсетілген қызметтер) актісінің және шот-

фактураның негізінде, сондай-ақ Қызмет көрсету 

кезінде білікті маман пайдаланған жолаушылар 

специалистов с учетом его графика основной 

работы, наличии медицинской аппаратуры у 

специалиста, которую нельзя провезти воздушными 

суднами гражданской авиации, с учетом тяжести 

состояния пациента, доставка специалиста 

осуществляется с использованием воздушных судов 

медицинской авиации при предоставлении письма 

от Исполнителя.  

В случае осуществления Исполнителем 

Услуги, в соответствии с Приложением 2 к 

настоящему Договору, доставка 

квалифицированных профильных специалистов из 

города Астана к месту назначения и обратно 

осуществляются Заказчиком путем приобретения 

им пассажирских билетов на регулярные рейсы 

воздушного транспорта. 

При приобретении Заказчиком пассажирских 

билетов на регулярные рейсы воздушного 

транспорта для квалифицированных профильных 

специалистов Исполнителя, Исполнитель 

обязуется предоставить Заказчику оригинал 

пассажирского билета и пассажирского купона, 

для возмещения расходов. 

Исполнитель может оказывать медицинскую 

помощь в форме медицинской авиации (далее-

Услуга) в формате дистанционных медицинских 

услуг (далее – ДМУ) организованных Заказчиком. 

Услуга представляет собой процесс обсуждения 

конкретного клинического случая посредством 

телекомуникационных технологий. 

1.2. Цена 1 (одного) часа оказанной Исполнителем 

Услуги посредством воздушного транспорта 

Заказчика, устанавливается согласно Приложения 

1 к настоящему Договору. 

Цена 1 (одного) часа оказанной Исполнителем 

Услуги посредством регулярных рейсов 

воздушного транспорта, устанавливается согласно 

Приложения 2 к настоящему Договору. 

Цена оказанной Исполнителем Услуги, 

посредством проведения ДМУ устанавливается, 

согласно Приложения 3 к настоящему Договору. 

1.3. Заказчик производит оплату Исполнителю за 

фактически оказанные Услуги, согласно 

Приложения 1 к настоящему Договору, на 

основании Акта оказанных медицинских услуг, 

Акта выполненных работ (оказанных услуг) и 

счет-фактуры. 

Заказчик производит оплату Исполнителю за 

фактически оказанные Услуги, согласно 

Приложения 2 к настоящему Договору, на 

основании Акта оказанных медицинских услуг, 

Акта выполненных работ (оказанных услуг) и 

счет-фактуры, а также на основании оригинала 

пассажирского билета и пассажирского купона, 



билеті мен жолаушылар купонының түпнұсқасы 

негізінде, білікті бейінді маманның стационарда 

нақты тұрғанын растайтын құжаттарды ұсынған 

кезде төлем жүргізеді. 

Осы Шарттың 2-қосымшасына сәйкес қызмет 

көрсету уақыты Тапсырыс берушіге тәулігіне 8 

(сегіз) сағаттан аспайтын ұзақтықта көрсетілуі 

тиіс және 3 (үш) тәуліктен аспауы тиіс. 

Орындаушының білікті бейінді маманының 

стационарда болу уақыты Тапсырыс берушінің 

талаптарына сәйкес тікелей өзі толтырған 

нысанмен расталады. 

Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар 

(көрсетілген қызметтер) актісі және осы Шартқа 

3-қосымшаға сәйкес шот-фактура негізінде ҚМҚ 

жүргізу арқылы қабылданған көрсетілген 

қызметтер үшін Орындаушыға төлем жүргізеді. 

1.4. Ауа-райының қолайсыздығынан, әуе 

кемесінің қону алаңының болмауынан, 

науқастың туыстарының бас тартуы, 

ұйымдастырушылық және басқа себептерінен 

ұшып қайтып келген ӘК байланысты 

көрсетілмеген Қызметі төлемге қабылданбайды. 

1.5. Тапсырыс беруші пациенттің медициналық 

картасынан үзінді көшірменің және 

Орындаушының хатының негізінде азаматтық 

авиацияның тұрақты рейстерінің әуе 

кемелерімен және жерүсті көлігімен тасымалдау 

мүмкін болмаған кезде республикалық маңызы 

бар қалалардың және астананың медициналық 

ұйымдарында білікті медициналық көмек алған 

пациентті тұрғылықты жері бойынша 

медициналық ұйымдарда емдеуді одан әрі 

жалғастыру үшін тасымалдау бойынша 

Орындаушыға көмек көрсетеді. Пациентті 

тасымалдау осы өңірдің медициналық авиация 

бөлімшесінен медициналық авиацияны тарта 

отырып, республикалық маңызы бар қалалардың 

және астананың медициналық ұйымы дәрігерінің 

алып жүруімен медициналық қызмет көрсетуге 

өтінім болған кезде ұйымдастырылады және 18 

жасқа дейінгі баланың бір туысымен ілесіп 

жүруге жол беріледі. Бұл ретте Орындаушы 

пациент үшін оны тасымалдау кезінде толық 

жауапты болады. 

 

2. Тараптардың міндеттері 

2.1. Орындаушы: 
2.1.1. Орындаушының медициналық 

маман(дар)ын өтінім түскен соң 1(бір) сағаттан 

кеш емес мерзімде, Тапсырыс берушінің 

орналасқан жеріне – Астана қ, Есіл ауд., 

Қорғалжын шоссесі, 13/2 ғим., 2т.е.б., Тапсырыс 

использованного квалифицированным 

профильным специалистом при оказании Услуги, 

при предоставлении подтверждающих 

документов фактического нахождения 

квалифицированного профильного специалиста в 

стационаре. 

Время оказания Услуги, согласно Приложения 

2 настоящего Договора, должно предъявляться 

Заказчику, продолжительностью не более 8 

(восьми) часов в сутки и не должно превышать 3 

(трех) суток.  

Время нахождения квалифицированного 

профильного специалиста Исполнителя в 

стационаре подтверждается заполненной 

непосредственно им формы, в соответствии с 

требованиями Заказчика. 

Заказчик  производит  оплату Исполнителю за 

принятые оказанные Услуги, посредством 

проведения ДМУ на основании Акта 

выполненных работ (оказанных услуг) и счет-

фактуры, согласно Приложения 3 к настоящему 

Договору. 

1.4. Вылеты с не оказанной Услугой в связи с 

возвратом воздушного судна (далее - ВС) 

неблагоприятными метеоусловиями, отсутствием 

посадочной площадки для ВС, отказа 

родственников пациента; организационными и 

иными причинами не принимаются к оплате. 

1.5. Заказчик на основании выписки из 

медицинской карты пациента и письма 

Исполнителя оказывает содействие Исполнителю 

по транспортировке пациента, получившего 

квалифицированную медицинскую помощь в 

медицинских организациях городов 

республиканского значения и столицы, для 

дальнейшего продолжения лечения в 

медицинских организациях по месту проживания, 

при невозможности транспортировки наземным 

транспортом и на воздушном судне регулярных 

рейсов гражданской авиации. Транспортировка 

пациента организовывается при наличии заявки из 

отделения медицинской авиации данного региона 

на оказание медицинской услуги с привлечением 

медицинской авиации, в сопровождении врача 

медицинской организации городов 

республиканского значения и столицы и 

допускается сопровождение одним 

родственником ребенка до 18 лет. При этом 

Исполнитель несет полную ответственность за 

пациента на момент его транспортировки. 

 

 2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 



берушінің мобильді бригадасының құрамына 

қосу үшін жіберу, не білікті маман(дар)ын 1(бір) 

тәуліктен кеш емес мерзімде кейінге 

қалдырылмайтын және шұғыл медициналық 

көрсетілімдер кезінде Қазақстан Республикасы 

аумағында медициналық авиация формасында 

медициналық көмек көрсету үшін тұрақты әуе 

көлігі рейстері арқылы Қызметтерді көрсету 

орнына Қазақстан Республикасы Еңбек 

кодексінің талаптарына сәйкес жіберу ( кейін 

қайтару). 

2.1.2. Білікті мамандарды жіберу бойынша 

Стандарт және медициналық авиация нысанында 

медициналық көмек көрсету бойынша кесте, 

сондай-ақ ҚМҚ жүргізілу арқылы Қызмет 

көрсету бойынша кесте бекітілсін. 

Ай сайын Тапсырыс берушінің өкіліне бейін 

бойынша білікті мамандардың (негізгі және 

қайталанатын) бекітілген кезекшілік кестесін, 

олардың байланыс деректерін және кестемен 

танысу туралы қолын көрсете отырып, ағымдағы 

айдың 25 күнінен кешіктірмей келесі айға ұсыну.   

2.1.3. Осы Шарттың талаптарына сәйкес, 

Қызметтерді көрсету бойынша қабылданған 

міндеттерді уақытылы және сапалы көрсетуді 

қамтамасыз ету. 

2.1.4. Көрсетілген қызметтер үшін Тапсырыс 

беруші төлеген сомадан: 

Қызмет көрсету шеңберінде тартылған 

Орындаушының білікті бейінді мамандарының 

еңбекақысын төлеуге кемінде 80%-н жіберу. 

Орындаушы мамандарының еңбегіне ақы 

төлеуге бағытталған ақшалай қаражат көлемін 

және оның жеке деректерін (Т.А.Ә., атқаратын 

лауазымы, біліктілік санаты) көрсете отырып 

көрсетілген медициналық қызмет актілерін 

ұсыну. 

2.1.5.Өтінімді орындағаннан кейін Тапсырыс 

берушіге (Тапсырыс берушінің Өкіліне) осы 

Шарттың орындалғанын тексеру жүргізу үшін 

қажетті «Денсаулық сақтау саласындағы есепке 

алу құжаттамасының нысандарын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің міндетін атқарушысының 

2020 жылғы 30 қазандағы № ҚР ДСМ-175/2020 

бұйрығымен (әрі қарай – 175-Бұйрық) 

белгіленген талаптарға сәйкес өтінімнің 

орындалуы туралы есеп беру құжаттарының 

түпнұсқаларын, сондай-ақ осы Шарттың 

орындалғанын тексеру жүргізу үшін қажетті 

басқа да құжаттардың түпнұсқаларын дереу 

ұсыну. 

2.1.1. Направлять в соответствии с требованиями 

Трудового Кодекса Республики Казахстан, 

квалифицированных профильных специалистов в 

срок не позднее 1 (одного) часа, после 

поступления заявки, к месту нахождения 

Заказчика - г. Астана, р-н Есиль, шоссе 

Коргалжын, зд.13/2, н.п.2, для включения в состав 

мобильной бригады Заказчика, либо направлять 

квалифицированных профильных специалистов в 

срок не позднее 1 (одних) суток к месту оказания 

Услуг (туда и обратно) регулярными рейсами 

воздушного транспорта для оказания на 

территории Республики Казахстан медицинской 

помощи в форме медицинской авиации, при 

неотложных и экстренных медицинских 

показаниях. 

2.1.2. Утвердить Стандарт по направлению 

квалифицированных профильных специалистов, 

График по оказанию медицинской помощи в 

форме медицинской авиации, а также по оказанию 

Услуг, посредством проведения ДМУ. 

   Ежемесячно предоставлять представителю 

Заказчика утвержденный График дежурств, 

квалифицированных профильных специалистов 

(основной и дублирующий), с указанием их 

контактных данных и подписи об ознакомлении с 

графиком, в срок не позднее 25 числа текущего 

месяца на следующий месяц. 

2.1.3. Своевременно и качественно обеспечить 

выполнение принятых на себя обязательств по 

оказанию Услуг в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

2.1.4. От суммы, оплаченной Заказчиком за 

оказанные Услуги направлять: 

Не менее 80 % на оплату труда 

квалифицированных профильных специалистов 

Исполнителя, задействованных в рамках оказании 

Услуг. Предоставлять Акты оказанных 

медицинских услуг с указанием объема денежных 

средств, направленных на оплату труда 

специалистов Исполнителя и его личных данных 

(Ф.И.О., занимаемая должность, 

квалификационная категория). 

2.1.5. После выполнения заявки, незамедлительно 

предоставлять Заказчику (Представителю 

Заказчика) оригиналы отчетных документов о 

выполнении заявки, в соответствии с требованиями 

установленные приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 30 

октября 2020 года № ҚР ДСМ-175/2020 «Об 

утверждении форм учетной документации в области 

здравоохранения» (далее – Приказ-175), 

необходимую для проведения проверки исполнения 

настоящего Договора, а также другие оригиналы 



2.1.6. Қазақстан Республикасының заңнамасына 

сәйкес, тегін медициналық көмектің кепілдік 

берілген көлемін халыққа көрсету бойынша 

бұзушылықтарды болдырмау (медициналық 

қызметтерді толық емес көлемде және тиісінше 

емес сапада көрсету, азаматтардан тегін 

медициналық көмектің кепілдік берілген 

көлеміне кіретін қызметтерді көрсеткені үшін 

ақы алу). 

2.1.7. Тапсырыс берушінің шұғыл медицинаны 

талдау және үйлестіру басқармасымен 

көрсетілген қызметтерді салыстырып тексеру 

аяқталғаннан кейін ай сайын көрсетілген 

медициналық қызметтер актісін, орындалған 

жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісін және 

шот-фактураны, 175-Бұйрығына сәйкес 

бекітілген нысанмен медициналық авиацияның 

ілеспе парақтарына (н-№ 088/е) талондардың 

түпнұсқаларын есепті айдан кейінгі айдың 10-на 

(оныншы) дейінгі мерзімде oomr@emcrk.kz 

электрондық поштаға ұсыну. 

2.1.8. Орындаушының стационарында 

пациенттерге кейінге қалдырылмайтын және 

шұғыл медициналық көрсетілімдер кезінде ЖМК 

және ЖТМҚ көрсету үшін Тапсырыс берушімен 

келісу арқылы пациенттерді қабылдау және 

жатқызу бойынша тәулік бойы қызметті 

ұйымдастыру. 

2.1.9. Тапсырыс берушінің өкілінен және жіберіп 

жатқан медициналық ұйымнан жеткізіліп жатқан 

пациент туралы ақпаратты қабылдап алу, 

байланысты жүзеге асыру. 

2.1.10. Медициналық авиация арқылы 

тасымалдауға дейін Тапсырыс берушімен келісу 

арқылы Орындаушы стационарына пациенттерді 

жатқызуға кепілдік беру. 

2.1.11. Медициналық авиация желісі бойынша 

емдеуге жатқызылған пациенттерге 

шығарылғаннан кейін, 2.1.7-т.құжаттармен бірге 

Тапсырыс берушіге ұсыну. 

2.1.12. Қазақстан Республикасындағы төтенше 

жағдайлар (ТЖ) және шұғыл және кезек 

күттірмейтін медициналық көрсеткіштер кезінде 

ЖМК және ЖТМҚ көрсету және Тапсырыс 

берушімен келісу арқылы Орындаушы 

стационарына пациенттерді жатқызуға орын 

дайындау және жатқызуды жүзеге асыру. 

2.1.13. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті 

орган бекіткен нысандар бойынша есепті 

құжаттарды жүргізу. 

2.1.14. Медициналық авиация нысанындағы 

медициналық қызметтерді көрсетуге қатысатын 

мамандарға есепті тіркеу журналын жүргізу. 

документов необходимые для проведения проверки 

исполнения настоящего Договора. 

2.1.6. Не допускать случаи нарушения по 

предоставлению населению гарантированного 

объема бесплатной медицинской помощи 

(оказание медицинских услуг в не полном объеме 

и ненадлежащего качества, взимание оплаты с 

граждан за услуги, входящие в гарантированный 

объем бесплатной медицинской помощи), в 

соответствии с законодательством Республики 

Казахстан.  

2.1.7. По окончанию сверки оказанных Услуг с 

Управлением анализа и координации экстренной 

медицины Заказчика, предоставлять ежемесячно 

Акт оказанных медицинских услуг, Акт 

выполненных работ (оказанных услуг) и счет-

фактуру, оригиналы талонов к сопроводительным 

листам медицинской авиации (ф - №088/у) 

утвержденной формы согласно Приказу-175 в срок 

до 10 (десятого) числа месяца, следующего за 

отчетным месяцем, на электронную почту 

oomr@emcrk.kz. 

2.1.8. Организовать круглосуточную службу по 

приему и госпитализации по согласованию с 

Заказчиком, для оказания СМП и ВТМУ пациенту 

в стационаре Исполнителя, при неотложных и 

экстренных медицинских показаниях. 

2.1.9. Осуществлять связь и принимать 

информацию о доставляемом пациенте от 

представителя Заказчика и отправляющей 

медицинской организации.  

2.1.10. Гарантировать госпитализацию пациента в 

стационаре Исполнителя по согласованию с 

Заказчиком до начала транспортировки 

воздушным транспортом Заказчика. 

2.1.11. После выписки пациента 

госпитализированным по линии медицинской 

авиации, совместно с документами п.2.1.7 

предоставлять Заказчику. 

2.1.12. Зарезервировать (подготовить) место и 

осуществить госпитализацию пациента по 

согласованию с Заказчиком для оказания СМП и 

ВТМУ при неотложных и экстренных 
медицинских показаниях, и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) в Республике Казахстан. 

2.1.13. Вести учетно-отчетную документацию по 

формам, утвержденным уполномоченным 

органом в области здравоохранения. 

2.1.14. Вести Журнал учетной регистрации 

квалифицированных профильных специалистов, 

принимающих участие в оказании медицинской 

помощи в форме медицинской авиации. 

2.1.15. Представлять по запросу Заказчика 

необходимую документацию по оказанным 



2.1.15. expertiza@emcrk.kz электрондық 

поштасына көрсетілген Қызметтер бойынша 

қажетті құжаттарды Тапсырыс берушінің өтінімі 

бойынша ұсыну. Орындаушыдан Тапсырыс 

берушіге  қажетті құжаттарды ұсыну мерзімі 3 

(үш) жұмыс күнінен аспауы қажет. 

2.1.16. Тапсырыс берушіге немесе үшінші бір 

тұлғаларға зақымданудан немесе Орындаушы 

персоналының тарапынан ӘК, медициналық 

авиацияның мамандандырылған автокөлігінде 

орналасқан медициналық және басқа да 

жабдықтардың істен шығу нәтижесінде болған 

шығындардың орнын өтейді. 

Тапсырыс берушіге жолаушылар купонын 

бермеген жағдайда (жоғалтқан және т.б.) 

шығындарын өтейді. 

    Жолаушылар билетін және жолаушылар 

купонын жоғалқан жағдайда, медициналық 

авиация медициналық қызметтері үшін ақы 

төлеу осы Шарттың 2 қосымшасына сәйкес, 

жолаушылар билеті құнын алып тастаған күйінде 

жүзеге асырылады. 

2.1.17. «ҚМҚ жүргізілу бойынша 

консультациялық көмек көрсету: 

• күрделі пациенттердің диагнозын анықтау 

(түзету) немесе растау; 

• сирек, ауыр немесе атиптік-ағатын 

ауруларда диагностикалау әдістері мен емдеу 

тактикасын анықтау; 

• ауруды диагностикалау мен емдеу үшін 

қажетті маманның немесе жеткілікті клиникалық 

тәжірибесінің болмауы; 

• бірнеше медициналық ұйымдардың 

білікті мамандарының қатысуымен 

консилиумдар өткізу; 

• пациентті медициналық авиация желісі 

бойынша жоғары деңгейдегі медициналық 

ұйымға тасымалдау көрсетілімдерін анықтау; 

• пациентті тасымалдауға арналған көлік 

түрін/типін келісу; 

• консультация беру үшін қажетті білікті 

мамандардан пациенттердің географиялық 

қашықтығы. 

ҚМҚ аяқталғаннан кейін консультант Тапсырыс 

берушіге осы бұйрыққа 2-қосымшаға сәйкес 

«Телекоммуникациялық жабдықтарды 

пайдаланып, телемедициналық консультациялар, 

лекциялар, семинарлар өткізу ережесін және 

бейнеконференцбайланысы сеансы өткізу бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық 

сақтау министрінің 2010 жылғы 18 мамырдағы № 

352 бұйрығына сәйкес бекітілген нысандағы 

қорытындының түпнұсқасын (099-7/е(е) нысаны) 

Услугам, на электронный адрес 

expertiza@emcrk.kz. Срок предоставления 

необходимой документации Исполнителем 

Заказчику не должен превышать 1 (одни) сутки. 

2.1.16. Возмещать убытки Заказчику или третьим 

лицам за порчу или выведение из строя 

персоналом Исполнителя медицинского и иного 

оборудования, расположенного на борту 

воздушного транспорта Заказчика, санитарном 

автотранспорте. 

    Возмещать убытки Заказчику за 

непредоставление  

(утеря и др.) пассажирского билета и 

пассажирского купона. 

    При утере пассажирского билета и/или 

пассажирского купона, оплата за Услуги, согласно 

Приложения 2 к настоящему Договору, 

производятся за минусом стоимости 

пассажирского билета. 

2.1.17. Предоставить консультативную помощь по 

проведению ДМУ: 

• определение (коррекция) или 

подтверждение диагноза сложных пациентов; 

• определение методов диагностики и 

тактики лечения в редких, тяжелых или атипично-

протекающих заболеваниях; 

• отсутствие необходимого 

квалифицированного профильного специалиста 

или достаточного клинического опыта для 

диагностики и лечения заболевания; 

• проведение консилиумов с участием 

квалифицированных профильных специалистов 

нескольких медицинских организаций. 

• определение показаний к транспортировке 

пациента по линии медицинской авиации в 

медицинскую организацию уровнем выше. 

• согласование типа/вида транспорта для 

транспортировки пациента.    

• географическая удаленность пациентов от 

квалифицированных профильных специалистов, 

которые необходимы для консультации. 

По завершению ДМУ консультант предоставляет 

Заказчику оригинал заключения (форма 099-7/у 

(е)) утвержденной формы согласно приказа 

Министра здравоохранения Республики Казахстан 

от 18 мая 2010 года № 352 «Об утверждении 

Правил проведения телемедицинских 

консультации, лекции, семинаров с 

использованием телекоммуникационных средств 

и проведения сеансов видеоконференцсвязи» в 

течение первых суток, согласно приложения 2 к 

настоящему приказу» на электронную почту 

dispetcher.sc@emcrk.kz. В случае 

mailto:expertiza@emcrk.kz
mailto:expertiza@emcrk.kz


dispetcher.sc@emcrk.kz электрондық ұсынуға 

міндетті. Қорытынды мерзімінде ұсынылмаған 

жағдайда, тапсырыс беруші ҚМҚ-ға төлем 

жүргізбейді. 

2.2. Тапсырыс беруші: 
2.2.1. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігі тарапынан уақытылы 

қаржыландыру болған жағдайда, Орындаушы 

ұсынған 1.3.тармағында көрсетілген 

құжаттарына Тапсырыс беруші қол қойған соң, 

Орындаушыға нақты көрсетілген қызметтер 

үшін  ай сайын келесі есептік айдың 25 (жиырма 

бес) күніне дейін төлемді жүргізуге. 

2.2.2. Көрсетілген қызметтерді қабылдау 

мерзімін Тапсырыс беруші осы Шарттың 2.1.15-

тармағын Орындаушы орындамағанға дейін 

кейінге қалдыруы мүмкін. 

2.2.3. Орындаушыдан осы Келісімшарт 

талаптарына сәйкес, Қызметтерді уақтылы және 

сапалы көрсетуді талап етуге, осы Келісімшарт 

бойынша міндеттердің тиісті орындауын және 

олардың көлемі мен сапасын тексеруге. 

2.2.4. Орындаушы Қызметтер көрсету кезінде, 

Тапсырыс берушінің әуе кемесінің түрін, 

сонымен қатар әуекомпаниясының рейсін, 

бағасын, тарифін таңдауды жүзеге асыруға. 

2.2.5. ТМК жүргізілу туралы шешім Тапсырыс 

берушінің диспетчерлік қызметіне және өңірлік 

медициналық авиация бөлімшелеріне пациенттің 

орналасқан стационарлық пациенттің ауру 

тарихынан үзінді көшірме түрінде өтінім түскен 

кезде қабылданады. 

Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасы келіп 

түскен көшірмені зерделейді, телефон арқылы 

денсаулық сақтау субъектісінің 

телемедициналық орталығының және денсаулық 

сақтау саласындағы білім беру және ғылым 

ұйымының үйлестірушісімен байланысады және 

оған көшірмені жібереді, ТМК 

қатысушыларының күнін, уақытын және 

құрамын келісуге міндетті. 

 

3. Тараптардың жауапкершілігі 

3.1. Осы Шарт бойынша жартылай немесе 

толықтай міндеттерді орындамағаны үшін 

Тараптарға Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес жауапкершілік артады.  

3.2. Өз міндеттемелерін орындамағаны немесе 

тиісінше орындамағаны үшін Орындаушы 

Тапсырыс берушіге орындалмаған күн үшін 

төленбеген соманың 0,1% мөлшерінде айыппұл 

төлейді, бірақ төленбеген соманың 5% аспайды. 

непредоставления Заключения в срок, Заказчик не 

оплачивает ДМУ.  

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Осуществлять оплату Исполнителю за 

фактически оказанные Услуги после подписания 

Заказчиком представленных Исполнителем 

документов, указанных в пункте 1.3. ежемесячно в 

срок до 25 (двадцать пятого) числа следующего за 

отчетным месяцем, при своевременном 

поступлении финансирования со стороны 

Министерства здравоохранения Республики 

Казахстан. 

2.2.2. Срок принятия оказанных Услуг Заказчиком 

может быть отложен, до выполнения 

Исполнителем требований, предусмотренных п. 

2.1.15. настоящего Договора. 

2.2.3. Требовать от Исполнителя своевременного и 

качественного оказания Услуг, в соответствии с 

условиями настоящего Договора, проверять их 

объем и качество и надлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

2.2.4. Осуществлять выбор типа воздушного судна 

Заказчика, при оказании Услуг Исполнителем, а 

также рейса, стоимости, тарифа авиакомпании. 

2.2.5. Решение о проведении ДМУ принимается 

при поступлении заявки в виде выписки из 

медицинской карты амбулаторного, 

стационарного пациента (далее - Выписка) в 

ситуационный центр Заказчика и отделения 

Медицинской авиации. 

Ответственное лицо Заказчика изучает 

поступившую Выписку, по телефону связывается 

с координатором телемедицинского центра 

субъекта здравоохранения и организации 

образования и науки в области здравоохранения и 

высылает ему выписку, согласовывает дату, время 

и состав участников по проведению ДМУ. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. За частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору Стороны 

несут ответственность в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан.  

3.2. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств Исполнитель 

уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от 

неоплаченной суммы за каждый день 

неисполнение, но не более 5% от неоплаченной 

суммы. 

3.3. За несвоевременную оплату Заказчик 

уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от 

неоплаченной суммы за каждый день просрочки, 

но не более 5% от неоплаченной суммы. 



3.3. Мерзімі кешіктірілген төлем үшін Тапсырыс 

беруші Орындаушыға әр кешіктірілген күн үшін 

төленбеген соманың 0,1% мөлшерінде айыппұл 

төлейді, бірақ төленбеген соманың 5% -нан 

аспайды. 

3.4. Осы Шарт бойынша жартылай немесе 

толықтай міндеттерді орындамағаны үшін 

Тараптар, егер бұл орындамаушылық белгісіз 

күштердің салдарынан туындап, бұл жағдай 

туралы Тараптар болжай алмай, дұрыс шаралар 

қолдана алмайды.  

 

4. ФОРС-МАЖОР 
4.1. Соғыс іс-қимылдары, табиғи немесе дүлей 

апат, індет және т.б. сияқты іс-қимылдары 

сияқты бой бермейтін күш салдарынан және 

уәкілеттік органдардың қандайда бір 

шешімдеріне байланысты осы Шарт бойынша 

міндеттерді толықтай немесе жартылай 

орындамау үшін Тараптардың ешқайсысы жауап 

бермейді. Осылайша осы Шарт бойынша 

міндеттерді орындау мерзімі осы жағдайлар мен 

олардың салдарына тең уақытқа шегінеді. 

4.2. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде 

Орындаушы Тапсырыс берушімен ақылдасып, 

форс-мажорлық жағдайлардың сипаты мен 

ұзақтығына байланысты шығындар сомасын, 

сонымен қатар осы салдарды жұмсартуды 

келіседі. 

4.3. Егер көрсетілген жағдайлар 30 (отыз) 

күнтізбелік күннен астам уақытқа созылса, онда 

Тараптардың әрбіреуі айыппұл төлемей осы 

Шарттың күшін жоюға құқылы. 

4.4. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған кезде, 

осы Шарт бойынша өз мінеттерін тоқтауға 

мәжбүр болған Тарап, тез арада өзіне қолжетімді 

құрал арқылы барлық жағдайды толықтай 

сипаттаумен екінші Тарапты жазбаша түрде 

хабарлау және осы жағдайларды жою үшін күш 

салу қажет. 

 

5. Сақтандыру 

5.1. «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін 

пайдалану және авиация қызметі туралы» 

Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 

шілдедегі № 339-IV Заңының 87-бабына сәйкес 

азаматтық авиацияның ӘК-нің меншік иелері 

мен пайдаланушылары өзінің азаматтық – 

құқықтық жауапкершіліктерін сақтандыруы тиіс. 

Тапсырыс берушінің ӘК пайдаланушылары 

арасындағы Шарттарда ұшу уақыты кезінде 

медициналық маманның (-дардың), пациенттің (-

тердің) және алып жүруші тұлғаның (-лардың) 

3.4. Стороны освобождаются от ответственности 

за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это 

неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после 

заключения договора в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не 

могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами.  

 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Ни одна из Сторон не будет нести 

ответственность за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по настоящему 

Договору, если неисполнение будет являться 

следствием таких обстоятельств, как военные 

действия, наводнение, землетрясение и другие 

стихийные бедствия или какие-либо решения 

компетентных органов. При этом срок исполнения 

обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени этих 

обстоятельств и их последствий. 

4.2. Во время действия любого форс-мажорного 

обстоятельства Исполнитель консультируется с 

Заказчиком и согласует расходы, сумма которых 

будет зависеть от характера и продолжительности 

форс-мажорных обстоятельств, а также 

способности смягчить их последствия. 

4.3. Если указанные обстоятельства будут длиться 

более 30 (тридцати) календарных дней, то каждая 

из Сторон вправе аннулировать настоящий 

Договор без выплаты неустойки. 

4.4. В случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств, Сторона, вынужденная 

приостановить выполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, должна посредством 

доступных ей средств в письменном виде 

немедленно известить другую Сторону с 

описанием всех подробностей этих обстоятельств 

и немедленно приложить все усилия для 

устранения последствий. 

 

5. Страхование 

5.1. В соответствии со ст. 87 Закона Республики 

Казахстан от 15 июля 2010 года № 339-IV «Об 

использовании воздушного пространства 

Республики Казахстан и деятельности авиации», 

собственники (владельцы) и эксплуатанты ВС 

гражданской авиации обязаны страховать свою 

гражданско-правовую ответственность. В 

Договорах Заказчика с Эксплуатантами ВС 

предусмотрена обязанность обеспечивать на 

время полета страхование гражданско-правовой 



азаматтық – құқықтық жауапкершілігін 

сақтандыруды қамтамасыз ету міндеті 

ескерілген. «Тасымалдаушының жолаушылар 

алдындағыазаматтық-құқықтық жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру туралы» Қазақстан 

Республикасының 2003 жылғы 1 шілдедегі 

№444-ІІ Заңына сәйкес әуе көлігі құралын 

басқаратын, жолаушылар мен олардың мүлкін 

тасымалдауды жүзеге асыратын тұлға өзімен 

бірге тасымалдаушының жауапкершілігін 

міндетті сақтандыру жөніндегі сақтандыру 

полисін алып жүруге міндетті. 

 

6. Шарттың әрекет ету мерзімі 

6.1. Осы Шарт қол қойылған сәттен бастап 

күшіне енеді, және 2023 жылғы 01 қаңтардан 

2023 жылдың 31 желтоқсанға дейін әрекет етеді. 

6.2. Осы Шарт мынадай жағдайларда бұзылуы 

мүмкін: 

- Тараптардың өзара келісімі бойынша; 

- осы Шартты болжамды бұзғанға дейін 10 (он) 

күнде екінші Тарапқа жазбаша хабарлама жіберу 

арқылы Тараптардың талабы бойынша; 

- осы Шартты болжамды бұзғанға дейін 10 (он) 

күнтізбелік күнінен кешіктірмей екінші Тарапқа 

жазбаша хабарлама жіберу арқылы қандайда бір 

Тарап Шарт талаптарын бұзған жағдайда 

біржақты тәртіпте. 

6.3. Тараптар осы Шартты бұзғаннан кейін 5 

(бес) жұмыс күн ішінде осы Шарт бойыша өзара 

есептесуді жүргізіп, өзара есептесу актісіне қол 

қоюға міндетті. 

6.4. Тапсырыс беруші Шартты бұзған жағдайда 

Орындаушы Тапсырыс берушіге Келісімшартты 

бұзумен байланысты туындаған шығындарды 

шығармауға міндеттенеді. 

 

 

 

7. Қосымша шарттар 

7.1. Осы Шартта реттелмеген барлық басқа 

жағдайларда Тараптар Қазақстан 

Республикасының қолданыстағы заңнамасын 

басшылыққа алады.  

7.2. Тараптар барлық дауларды және 

келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешуге 

тырысады. 

7.3. Осы Шарт бойынша барлық даулар және 

одан туындайтын жағдайлар талап ету арыз 

тәртібін міндетті сақтаудан соң, Астана қ. 

Мамандандырылған ауданаралық экономикалық 

сотында қарастырылады. 

ответственности медицинских специалиста (ов), 

пациента (ов), сопровождающего (их) лица (иц)). 

    В соответствии с Законом Республики 

Казахстан от 1 июля 2003 года №444-ІІ «Об 

обязательном страховании гражданско-правовой 

ответственности перевозчика перед 

пассажирами», лицо, управляющее воздушным 

транспортным средством, осуществляющее 

перевозку пассажиров и их имущества, обязано 

иметь при себе страховой полис по обязательному 

страхованию ответственности перевозчика.  

 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента 

его подписания и действует с 01 января 2023 года 

по 31 декабря 2023 года. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по взаимному согласию Сторон; 

- по требованию одной из Сторон с 

предварительным 

 письменным уведомлением другой Стороны за 10 

(десять) календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения настоящего Договора; 

- в одностороннем порядке при нарушении какой-

либо из сторон условий настоящего Договора, с 

предварительным уведомлением другой Стороны 

не менее чем за 10 (десять) календарных дней до 

предполагаемой даты расторжения настоящего 

Договора. 

6.3. Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней со дня расторжения настоящего Договора 

произвести по нему сверку взаиморасчетов и 

подписать Акт сверки взаиморасчетов. 

6.4. В случае расторжения Договора Заказчиком, 

Исполнитель обязуется не предъявлять Заказчику 

убытки, возникшие в связи с расторжением 

Договора.  

 

7. Дополнительные условия 

7.1. Во всем ином, не урегулированном в 

настоящем Договоре, Стороны будут 

руководствоваться положениями 

законодательства Республики Казахстан. 

7.2. Стороны будут стремиться решать все споры 

и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора, путем переговоров.   

7.3. Все споры по настоящему Договору и 

вытекающие из него подлежат рассмотрению в 

Специализированном межрайонном 

экономическом суде г. Астаны, после 

обязательного соблюдения претензионного 

порядка. 



7.4. Егер осы Шартты орындаумен байланысты 

тараптардың біріне талап ету арызы қойылса, 

онда екінші Тарап өзара ынтымақтасып, талап 

ету арызы қойылған Тарапты қорғайды, осы істі 

талқылауға қатысады. Егер үшінші тараптың 

талап ету арызы біруақытта екі Тарапқа да 

қойылса, олар өзара үшінші жаққа қарсы 

қорғауды жүзеге асырады. 

7.5. Осы Шарт қазақ және орыс тілдерінде, екі 

данада, бірдей заңдық күшіне ие әрбір тарапқа 

бір-бірден жасалынды. 

7.6. Осы Шарттың барлық қосымшалары оның 

ажырамас бөлігі болып табылады. 

7.7. Осы Шарттың қазақ және орыс тілдеріндегі 

мәтінінде әртүрлі оқулар болса, Тараптар орыс 

тіліндегі мәтінді басшылыққа алады. 

 

 

 

 

 

8. Тараптардың мекенжайы және 

реквизиттері 

Тапсырыс беруші: 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 

министрлігінің «Ұлттық шұғыл медицинаны 

үйлестіру орталығы» шаруашылық жүргізу 

құқығындағы республикалық мемлекеттік 

кәсіпорны  
010000, Астана қ., Есіл ауданы, Қорғалжын 

шоссесі, 13/2 ғимарат, 2 т.е.б. 

БСН 130240021888 

ЖСК KZ73070KK1KS00045004 

БСК KKMFKZ2A 

ҚР ҚМ «Қазынашылық комитеті» 

Кбе 16 

 

Басқарма Төрағасы 

 

____________________ А.С. Баянбаев 

м.о. 

 

 

Орындаушы: 

 

 

____________________  
м.о. 

7.4. В случае, если одной из Сторон настоящего 

Договора предъявлен иск какой-либо третьей 

стороной в связи с выполнением настоящего 

Договора, то другая Сторона сотрудничает и 

защищает Стороны, которой предъявлен иск, и в 

случае необходимости, участвует в 

разбирательстве такого дела. Если иск третьей 

стороны будет предъявлен одновременно обеим 

Сторонам, они совместно осуществляют защиту 

против такового. 

7.5. Настоящий Договор составлен на казахском и 

русском языках в 2 (двух) идентичных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

7.6. Все приложения к настоящему Договору 

являются его неотъемлемой частью. 

7.7. В случае возникновения разночтений между 

текстами настоящего Договора на казахском и 

русском языках, Стороны руководствуются текстом 

на русском языке. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик:   

Республиканское государственное 

предприятие на праве хозяйственного ведения 

«Национальный координационный центр 

экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан  
010000, г. Астана, район Есиль, шоссе 

Коргалжын, здание 13/2, н.п.2. 

БИН 130240021888               

ИИК KZ73070KK1KS00045004 

БИК KKMFKZ2A 

РГУ «Комитет Казначейства МФ РК» 

Кбе 16         

 

Председатель Правления   
 

____________________ А.С. Баянбаев 

м.п. 

 

 

 

Исполнитель: 

 

 

____________________  

м.п. 

 

 
 

 

 

 



Приложение 1 к Договору № _____  

от __________ 2023 года 

 

2023 жылғы _____ № ____  

Келісім-шартына 1-қосымша 

 

Перечень и стоимость Услуг, оказываемых посредством воздушного транспорта Заказчика 

 

№ п/п Наименование 

Стоимость 

за                  

1 (один) час 

оказанной 

услуги, в 

тенге 

               

1. Медицинские услуги по медицинской авиации (на 1 врача) 

1 
Оказание консультативной медицинской помощи пациенту в 

медицинской организации 
12 000 

2 
Оказание консультативной медицинской помощи пациенту с 

последующей его транспортировкой в медицинскую организацию 
15 000 

3 Проведение операции по месту нахождения пациента  17 000 

               

2. Медицинские услуги по медицинской авиации (на 2 врача и более) 

1 
Оказание консультативной медицинской помощи пациенту в 

медицинской организации 
20 000 

2 
Оказание консультативной медицинской помощи пациенту с 

последующей его транспортировкой в медицинскую организацию 
23 000 

3 Проведение операции по месту нахождения пациента  25 000 

Примечание: 

1. Оплата за медицинскую услугу по медицинской авиации производится по фактическому 

времени выполнения Оперативной заявки Заказчика, без учета времени вынужденной стоянки 

воздушного судна (ВС) без пациента, по техническим, метеорологическим или иным причинам, 

не зависящих от Заказчика. 

2. Оплата за оказание медицинской услуги по медицинской авиации (2 врача и более) 

производится из расчета за 1 (один) полет вне зависимости от количества человек, участвующих 

в оказании Услуг. 

3. Привлеченным квалифицированным профильным специалистам оплачивается только 

одна услуга (консультация или операция). Оплата производится врачу реаниматологу и/или 

неонатологу в случаях использования при транспортировке пациента своего медицинского 

оборудования/техники. 

 
 

 

 

Заказчик:    

Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения 

«Национальный координационный центр 

экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан  

 

Председатель Правления   
 

 

____________________ А.С. Баянбаев 

м.п. 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  
м.п. 

 

  



Приложение 2 к Договору № _____  

от __________ 2023 года 
 

2023 жылғы _____ № ____  

Келісім-шартына 2-қосымша 
 

Перечень и стоимость Услуг, оказываемых посредством регулярных рейсов воздушного 

транспорта 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость 

за                  

1 (один) 

час 

оказанной 

услуги, в 

тенге 

               

1. Медицинские услуги по медицинской авиации (на 1 врача) 

1 
Оказание очной консультативной медицинской помощи пациенту в 

медицинской организации 
12 000 

2 
Оказание очной консультативной медицинской помощи пациенту с 

последующей его транспортировкой в медицинскую организацию 
15 000 

3 Проведение операции по месту нахождения пациента  17 000 

               

2. Медицинские услуги по медицинской авиации (на 2 врача и более) 

1 
Оказание очной консультативной медицинской помощи пациенту в 

медицинской организации 
20 000 

2 
Оказание очной консультативной медицинской помощи пациенту с 

последующей его транспортировкой в медицинскую организацию 
23 000 

3 Проведение операции по месту нахождения пациента  25 000 

 

Примечание: 
1. Оплата за оказание медицинской услуги по медицинской авиации (оказанных на 

воздушном транспорте регулярного рейса) производится с момента прибытия 

квалифицированного профильного специалиста из аэропорта в стационар, но не более 8 (восьми) 

часов в сутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:    

Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения 

«Национальный координационный центр 

экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан  

 

 

Председатель Правления   
 

 

____________________ А.С. Баянбаев 

м.п. 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  
м.п. 

 

  



Приложение 3 к Договору № _____  

от __________ 2023 года 

 

2023 жылғы _____ № ____  

Келісім-шартына 3-қосымша 
 

Перечень и стоимость Услуг, в формате дистанционных медицинских услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Стоимость, в 

тенге* 

Оказания медицинской помощи в форме медицинской авиации, в формате 

дистанционных медицинских услуг  

1 ДМУ с участием 1 квалифицированного специалиста 5 000 

2 ДМУ с участием 2-х квалифицированных специалистов 4 000 

3 ДМУ с участием 3-х и более квалифицированных специалистов 3 000 

 

 

Примечание: 

 

* Оплата за Услуги оказанные в формате ДМУ производится за каждого 

квалифицированного профильного специалиста, с учетом привлеченных из других медицинских 

организаций, но не более чем за 5 квалифицированных профильных специалистов. 

 

 

 

 

 

Заказчик:    

Республиканское государственное предприятие 

на праве хозяйственного ведения 

«Национальный координационный центр 

экстренной медицины» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан  

 

 

Председатель Правления   
 

 

____________________ А.С. Баянбаев 

м.п. 

 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  
м.п. 

 

  


