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Өтінімге енгізілген мәліметтердің шүбәсіздігіне мыналар жауапты: 

МО Жүк жөнелтуші _____________________  __________________  _______________________________________  

                                                (Лауазымы)                        (қолы)                                              (Т.А.Ә.) 
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Приложение 1 

к Правилам перевозок грузов  

железнодорожным транспортом 

Форма ГУ-12 

Заявка (план) на перевозку 

Дата регистрации заявки ________________________ _______ г. 

Перевозчик_______________________________________________________________________________________ 

Грузоотправитель__________________________________________________________________________________ 

Адрес____________________________________________________________________________________________ 

Банк_____________________________________________________________________________________________ 

Подъездной путь___________________________________________________________________________________ 

                                                        (№ договора, наименование, почтовый адрес ветвевладельца) 

на ____________ 20 ____ г. 

Плановая, внеплановая (ненужное зачеркнуть) 

 

наименование станции отправления (наименование номенклатурной группы груза) 
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За достоверность сведений, внесенных в заявку, несу ответственность место печати 

Грузоотправитель ____________________ ____________ _______________________________________________ 

                                         (должность)               (подпись)                             (фамилия имя отчество) 

Дата _____________________ ________ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГУ-12 нысанды өтінім келесі тәртіппен толтырылады: 

"Тасымалдаушы" бағанында – қызметінің шегіне жүк жөнелтуші мен жөнелту станциясы кіретін 

тасымалдаушының атауы көрсетіледі; 

"Жүк жөнелтуші" бағанында – жүк жөнелтушінің дәл толық атауы көрсетіледі; 

"Мекенжай" бағанында – жүк жөнелтушінің почталық мекенжайы, оның байланыс телефоны, факс, 

электронды почтасының мекенжайы (болған жағдайда) көрсетіледі; 

"Банк" бағанында – банктің атауы, банктің барлық деректемелері: банктік жеке код (БЖК), есеп 

айырысу шоты, банктің атауы, жүк жөнелтуші салық төлеушінің тіркелу нөмірі (СТН) көрсетіледі; 

"Кірме жол бағанында" кірме жолдың атауы, шарттың нөмірі, тармақ иесінің почталық мекенжайы 

белгіленеді; 

"Тармақ иесінің келісімі туралы белгі" бағанында тармақ иесі өкілінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы, 

мөр қойылады; 

"________ ____ жылға" жолында жүк жөнелтушінің шамамен тасымалды жүзеге асыратын айы 

көрсетіледі;  

"Жөнелту станциясының атауы" бағанында Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы 

мемлекеттердің, Латвия, Литвия, Эстония Теміржол көлігі жөніндегі кеңесі бекіткен №4 Тарифтік 

басшылыққа (бұдан әрі - №4 Тарифтік басшылық) сәйкес жөнелту станциясының толық атауы 

көрсетіледі; 

"Жоспарлы, жоспардан тыс (керек емесін сызып тастау керек)" жолында – өтінімнің түріне 

байланысты керек емесі сызылып тасталады; 

"жүктің номенклатуралық тобының атауы" бағанында тасымалданатын жүк сәйкес келетін жүктердің 

номенклатурасының атауы көрсетіледі; 

"Вагонның тиесілігі" жолында Вагонның тиесілігі (мүкәммал - 1, меншікті, жалға алынған - 2); 

"Тасымалдау белгісі" бағанында: 

0 - облысаралық 

1 – порт жанындағы станциялар арқылы үшінші елдерге экспорттау, 

2 – шекаралық станциялар арқылы үшінші елдерге экспорттау, 

3 – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдеріне, Латвия Республикасына, Литва Республикасына, 

Эстония Республикасына экспорттау көрсетіледі. 

"Жоспар №" бағанын әр жүктің номенклатурасы бойынша жөнелту станциясында тасымалдаушының 

өкілі толтырады; 

"Бөлімше №" бағанында шекарасында жөнелту станциясы орналасқан жол бөлімшесінің нөмірі 

көрсетіледі; 

"Жөнелту станциясының коды" бағанында № 4 Тарифтік басшылыққа сәйкес жөнелту станциясының 

коды көрсетіледі;  

"Жүктің номенклатуралық тобының атауы" бағанында жүктердің номенклатурасына сәйкес 

көрсетіледі;  

"Жүк жөнелтушінің коды" бағанында жүк жөнелтушіге тасымалдаушы берген төрт белгісі бар код 

пен кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жүктемесінің (ОКПО) коды көрсетіледі; 

"Вагон түрлерінің кодтары" бағанында жүк вагондарының жекелеген түрлерінің тізбесіне сәйкес 

вагондардың түрлерінің коды көрсетіледі; 

"Жүктің дәл атауы" 1-бағанында осы тағайындауға жөнелтілетін жүктің дәл атауы көрсетіледі, 

жүктің қысқартылған немесе толық емес атауын көрсетуге жол берілмейді; 

"Жүк коды" 2-бағанында Жүктердің бірыңғай тарифтік-статистикалық номенклатурасына сәйкес 

жүктің алты белгісі бар коды көрсетіледі; 

"Жүк коды" 3-бағанында Жүктердің үйлестірілген номенклатурасына сәйкес жүк коды көрсетіледі; 

"Жол атауы (қысқаша) және тағайындау станциясының, ауыстырып тиеу пункті мен тағайындау 

пунктінің коды" 4-ші бағанында: 

халықаралық қатынаста - № 4 Тарифтік басшылыққа сәйкес тағайындалған темір жолдың атауы 

(қысқаша) және тағайындау станциясының толық атауы;  

облысаралық қатынаста - № 4 Тарифтік басшылыққа сәйкес тағайындау станциясының толық атауы 

көрсетіледі;  

"Жолдың, тағайындау станциясының, шекара станциясының, ауыстырып тиеу пунктінің, тағайындау 

пунктінің коды" 5-ші бағанында: 

облысаралық қатынаста - № 4 Тарифтік басшылыққа сәйкес тағайындау станциясының коды; 

халықаралық қатынаста – темір жол коды мен тағайындау станциясының коды; 



үшінші елдерге халықаралық қатынаста - Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы 

мемлекеттердің, Латвия, Эстония және Литва республикаларының экспорттық жүктерді беру жөніндегі 

шекаралық станцияларының немесе Экспорттық жүктерді темір жол көлігінен теңіз және өзен көлігіне 

ауыстырып тиеуді жүргізетін порт маңындағы станциялардың тізбесіне сәйкес экспорттық жүктерді теңіз 

және өзен көлігіне ауыстырып тиеуді жүргізетін порт маңындағы станциялардың кодтары мен толық 

атауы көрсетіледі; 

шекаралық станцияның немесе ауыстырып тиеу станциясы атауының қысқартылуына жол 

берілмейді;  

"Тағайындалған елдің коды мен атауы" 6-бағанында жүктерді халықаралық қатынаста үшінші 

елдерге тасымалдаған кезде ғана әлем елдері мен аумақтардың жіктемесіне (атаулар мен кодтар) сәйкес 

тағайындалған елдің коды мен атауы көрсетіледі.  

"Жүк алушының коды мен атауы" 7-бағаны порт жанындағы станциялар арқылы халықаралық 

қатынаста жүктерді тасымалдаған кезде жүк нақты жіберілген жүк алушының дәл толық атауы мен кодын 

және мекенжайын көрсету арқылы толтырылады; 

"1 айдағы тонна саны" 8-бағанында тасымалдануы тоннамен және вагондармен, сондай-ақ 

халықаралық қатынаста және тікелей аралас халықаралық теміржол қатынасында жоспарлаған 

Жүктердің номенклатуралық топтарының тізбесінде көрсетілген жүктер бойынша жүктің брутто салмағы 

бір тоннаға дейінгі дәлдікпен көрсетіледі;  

"Вагон түрлерінің атауы", "Вагон түрлерінің кодтары", "1 айдағы вагондар саны" 9 - 13-бағандарында 

әр тағайындау станциясының вагон түрлері бойынша вагондарының саны көрсетіледі; 

"Барлығы" 14-бағаны, егер тасымалдау жылжымалы құрам түрлерінің біреуінде жоспарланса да 

міндетті түрде толтырылады.  

Жүк тасымалдарының жоспары бойынша айлық өтінімде 10 - 14-бағандар бойынша жиынтығы 

көрсетіледі.  

 

Заявка формы ГУ-12 заполняется в следующем порядке: 

в графе "Перевозчик" - указывается наименование перевозчика, в пределах деятельности которого 

находится грузоотправитель и станции отправления; 

в графе "Грузоотправитель" - указывается точное полное наименование грузоотправителя; 

в графе "Адрес" - указывается почтовый адрес грузоотправителя, его контактный телефон, факс, 

адрес электронной почты (при наличии); 

в графе "Банк" - указываются наименование банка, все банковские реквизиты: банковский 

индивидуальный код (БИК), расчетный счет, наименование банка, регистрационный номер 

налогоплательщика (РНН) грузоотправителя; 

в строке "Подъездной путь" отмечается наименование подъездного пути, номер договора, почтовый 

адрес ветвевладельца; 

в строке "Отметка о согласовании ветвевладельца" ставиться фамилия, имя, отчество представителя 

ветвевладельца, подпись, печать; 

в строке "На ________ ____ год" указывается месяц, в течение которого грузоотправитель 

предполагает осуществить перевозки; 

в графе "Наименование станции отправления" указывается точное наименование станции 

отправления в соответствии с Тарифным руководством № 4, утвержденным Советом по 

железнодорожному транспорту государств-участников Содружества Независимых Государств, Латвии, 

Литвы, Эстонии (далее - Тарифное руководство № 4); 

в строке "Плановая, внеплановая (ненужное зачеркнуть)" - в зависимости от вида заявки 

зачеркивается ненужное; 

в графе "наименование номенклатурной группы груза" указывается наименование номенклатуры 

грузов, которой соответствует данный вид перевозимого груза; 

в строке "Принадлежность вагона" указывается принадлежность вагона (инвентарный - 1, 

собственный, арендованный - 2); 

в графе "Признак перевозки" указывается: 

0 - межобластное 

1 - экспорт в третьи страны через припортовые станции, 

2 - экспорт в третьи страны через пограничные станции, 

3 - экспорт в страны Содружества Независимых Государств, Латвийскую Республику, Литовскую 

Республику, Эстонскую Республику. 



графа "№ плана" заполняется представителем перевозчика на станции отправления по каждой 

номенклатуре грузов; 

в графе "№ отделения" указывается номер отделения дороги, в границах которого находится станция 

отправления; 

в графе "Код станции отправления" указывается код станции отправления в соответствии с 

Тарифным руководством № 4; 

в графе "Код номенклатурной группы груза" указывается в соответствии с номенклатурой грузов; 

в графе "Код грузоотправителя" указывается четырехзначный код грузоотправителя, присвоенный 

грузоотправителю перевозчиком и код общий классификатор предприятий и организации (ОКПО); 

в графе "Коды родов вагонов" указывается коды родов вагонов в соответствии с перечнем отдельных 

родов грузовых вагонов; 

в графе 1 "Точное наименование груза" указывается точное наименование груза, отправляемого в 

данное назначение, сокращенное или неполное наименование груза не допускается; 

в графе 2 "Код груза" указывается шестизначный код груза в соответствии с Единой тарифно-

статистической номенклатурой грузов; 

в графе 3 "Код груза" указывается код груза в соответствии с Гармонизированной номенклатурой 

грузов; 

в графе 4 "Наименование дороги (сокращенное) и станции назначения, пункта перевалки и пункта 

назначения" указывается: 

в международном сообщении - наименование железной дороги назначения (сокращенное) и полное 

наименование станции назначения, в соответствии с Тарифным руководством № 4; 

в межобластном сообщении - полное наименование станции назначения в соответствии с Тарифным 

руководством № 4; 

в графе 5 "Код дороги, станции назначения, погранстанции, пункта перевалки и пункта назначения" 

указывается: 

в межобластном сообщении - код станции назначения в соответствии с Тарифным руководством №4; 

в международном сообщении - код железной дороги и код станции назначения; 

в международном сообщении в третьи страны - коды и полное наименование пограничной станции 

согласно наименованиям пограничных станций железных дорог государств-участниц Содружества 

Независимых Государств, Латвийской, Эстонской и Литовской республик по передаче экспортных грузов 

или припортовых станций, производящих перевалку экспортных грузов на морской и речной транспорт 

согласно Перечню припортовых станций, производящих перевалку экспортных грузов с 

железнодорожного на морской и речной транспорт; 

сокращение наименования пограничной станции и станции перевалки не допускается; 

графа 6 "Код и наименование страны назначения" указывается код и наименование страны 

назначения согласно классификатору стран мира и территории (названия и коды) только при перевозке 

грузов в международном сообщении в третьи страны; 

графа 7 "Код и наименование грузополучателя" заполняется при перевозках грузов в международном 

сообщении через припортовые станции с указанием кода и точного полного наименования 

грузополучателя, в чей адрес фактически отправлен груз; 

графа 8 "Количество тонн в месяц" указывается с точностью до одной тонны вес груза брутто по 

грузам, указанным в Перечне номенклатурных групп грузов, перевозка которых планируется в тоннах и 

вагонах, а также в международном сообщении и прямом смешанном международном железнодорожном 

сообщении; 

графы 9-13 "Наименование родов вагонов", "Коды родов вагонов", "Количество вагонов в месяц" 

указывается количество вагонов по каждой станции назначения по роду вагонов; 

графа 14 "Всего" заполняется в обязательном порядке, даже если перевозка планируется в одном из 

родов подвижного состава. 

В месячной заявке по плану перевозок груза указываются итоги по графам 10-14. 


