
 

  

Қазақстан Республикасының  

аумағын карантиндік  

объектілерден және бөтен текті  

түрлерден қорғау жөніндегі  

қағидаларға 

1-қосымша 

  Нысан 

________________________________________________________________ 

(құжатты берген уәкілетті орган ведомствосы аумақтық бөлімшесінің атауы) 

 

Карантиндік фитосанитариялық бақылау және қадағалау актісі 

 

 

_________________ 

(берілген күні) 

 

 

 

 
№ ____________ 

 

Мен, уәкілетті лауазымды адам, ___________________________________ 

(лауазымы, аты, әкесінің аты (бар болса), тегі) 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ келіп түскен 

(елдің атауы) 

________________________________________________________ шыққан 

(елдің атауы) 

фитосанитариялық сертификат _________________________________________ 

(фитосанитариялық сертификаттың нөмірі, берілген күні) 

________________________________________________________ берілген 

(елдің атауы) 

____________________________________________________________________ 

(карантинге жатқызылған өнімнің атауы мен саны) 

карантинге жатқызылған өнімге және __________________________ көлік 

құралына карантиндік бақылау және қадағалау жүргіздім. 

экспорттаушы (жөнелтуші): ________________________________________ 

(ұйымның атауы, мекенжайы) 

импорттаушы (алушы): ____________________________________________ 

(ұйымның атауы, мекенжайы) 

_______________________ нәтижесінде ____________________анықталды 

(іс-шараның атауы) 

________________________________________________________________ 

Карантинге жатқызылған өнімді талдау немесе сараптау үшін 

____________________ мөлшерінде үлгілер (сынамалар) іріктеліп алынды 



(тиісті өлшем бірлігінде) 

_______________________________________________ үлгісімен іс-әрекет 

Мынадай карантиндік фитосанитариялық іс-шаралар белгіленеді: _______ 

________________________________________________________________ 

Акт жүк иесінің (өкілінің) қатысуымен жасалды: _______________________ 

(қолы) 

________________________________________________________________ 

(аты, әкесінің аты (бар болса), тегі) 

Өсімдіктер карантині жөніндегі мемлекеттік инспектор: 

_______________             _____________________________________ 

(қолы)                   (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі) 

Мөрдің орны 

  

Карантиндік фитосанитариялық  

және бақылау және қадағалау  

актісіне 

қосымша 

р/с № 

Карантинге 

жатқызылған 

өнімнің атауы 

Фитосанитариялық 

сертификаттың 

нөмірі 

Карантинге жатқызылған 

өнімнің саны (тиісті өлшем 

бірлігінде) 

Іріктеліп алынған орташа үлгілер 

(сынамалар) 

саны 
өлшем 

бірлігі 

үлгімен іс-

қимыл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Өсімдіктер карантині жөніндегі 

      мемлекеттік инспектор 

       _____________       ___________             ________________________________  

      Мөрдің орны                (қолы)                    (аты, әкесінің аты (бар болса), тегі) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  

Приложение 1 к Правилам по  

охране территории  

Республики Казахстан от  

карантинных объектов и  

чужеродных видов 

  Форма  

      _________________________________________________________________ 

(наименование территориального подразделения ведомства уполномоченного 

органа, выдавшего документ) 

 

Акт карантинного фитосанитарного контроля и надзора 

 

 

от ______________ 

     (дата выдачи) 

 

 

 

 

№ __________ 

 

       

Мною, уполномоченным должностным лицом, __________________________ 

_____________________________________________________________________ 

             (должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

проведен карантинный фитосанитарный контроль и надзор подкарантинной 

продукции: 

_____________________________________________________________________ 

             (наименование и количество подкарантинной продукции) 

и транспортных средств: 

__________________________________________________, 

                               (номер транспортного средства) 

поступивших из: 

__________________________________________________________ 

                               (наименование страны) 

происхождением: 

_________________________________________________________ 

                               (наименование страны) 

фитосанитарный сертификат: 

______________________________________________, 

(номер фитосанитарного сертификата, дата выдачи) 

выданный: 

______________________________________________________________ 

                         (наименование страны) 

экспортер (отправитель): 

__________________________________________________ 

                               (наименование организации, адрес) 



импортер (получатель): 

___________________________________________________ 

                               (наименование организации, адрес) 

В результате 

____________________________________________________________ 

                               (наименование мероприятия) 

установлено: 

___________________________________________________________ 

Для анализа или карантинной фитосанитарной или лабораторной экспертизы 

подкарантинной продукции отобраны образцы (пробы) в количестве 

_____________________________________________________________________ 

                   (в соответствующих единицах измерения) 

Действие с образцом: _____________________________________________ 

Предписываются следующие карантинные фитосанитарные мероприятия: 

____________________________________________________________________ 

Акт составлен в присутствии собственника (представителя) груза: _________ 

_____________________________________________________________________ 

       (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

 

Государственный инспектор по карантину растений:  

______________________________________________________________ 

      (подпись)              (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

 

Место печати 

  

Приложение к акту 

карантинного фитосанитарного 

контроля и надзора 

№ п/п 

Наименование 

подкарантинной 

продукции 

Номер 

фитосанитарного 

сертификата 

Количество подкарантинной 

продукции (в 

соответствующих единицы 

измерения) 

Отобранные средние образцы 

(пробы) 

количество 
единицы 

измерения 

действие с 

образцом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Государственный инспектор по карантину растений 

 

Место печати _________ _______________________________________________ 

                           (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при его наличии)) 

 


