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Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету қағидалары 

1. Жалпы ережелер 

      1. Осы Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету қағидалары (бұдан әрi – 
Қағидалар) Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шiлдедегi Азаматтық  кодексiне, 
«Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шiлдедегi Заңына (бұдан әрi 
– «Байланыс туралы» Заң) сәйкес әзiрленген, және Интернет желiсiне қол жеткiзу 
қызметтерiн көрсету тәртiбiн анықтайды. 
      2. Осы Қағидаларда мынадай негiзгi түсiнiктер пайдаланылады: 
      1) ақпарат дестесi – телекоммуникация желiсi бойынша таратылатын байланыс 
хабарламасы және құрамында оның байланыс торабымен байланысуға қажеттi деректер 
болады; 
      2) деректердi тарату желiсi – барлық ақырғы құрылғылардың арасында хабарламалармен 
алмасуды қамтамасыз ететiн деректердi тарату арналарымен және коммутацияланатын 
құрылғылармен (желi тораптарымен) бiрiктiрiлген ақырғы байланыс құрылғыларының 
(терминалдардың) жиынтығы; 
      3) деректердi тарату желiсiне қол жеткiзудi ұсынудың техникалық  мүмкiндiгi – бiр 
уақытта байланыс торабының iске қосылмаған құрастырылған сыйымдылығының болуы, 
оның әрекет ету аумағында пайдаланушылық  (ақырғы) жабдықты және байланыс торабы 
және пайдаланушылық (ақырғы) жабдық  арасында абоненттiк байланыс линиясын құруға 
мүмкiндiк беретiн iске қосылмаған байланыс линияларын деректердi тарату желiсiне қосу 
сұратылады; 
      4) деректердi тарату хаттамасы – ақпарат дестелерiнiң құрылымына және 
телекоммуникация желiсiнiң құрылғылары арасында ақпарат дестелерiмен ауысу алгоритмiне 
талаптардың формалданған жинағы; 
      5) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметi – Интернет желiсiн пайдалана отырып, 
мәлiметтердi қабылдау, тарату, өңдеу және сақтау бойынша қызмет; 
      6) Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы – Интернет желiсiне қол жеткiзу саласында 
байланыс қызметiн көрсетуге Қазақстан Республикасының лицензиялау туралы заңнамалық 
актiсiнде белгiленген тәртiппен лицензия алған жеке немесе заңды тұлға болып табылатын 
байланыс операторы; 
      7) Интернет желiсiне қоғамдық қол жеткiзу пунктi – пайдаланушыларға қоғамдық  
тамақтану қызметтерiн ұсына отырып немесе ұсынбай, ақылы немесе ақысыз Интернет 
желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн (оның iшiнде Интернет желiсiне сымсыз қол жеткiзу 
қызметтерi) көрсету орны; 
      8) пайдаланушы – Интернет желiсiне қол жеткiзу операторымен немесе Интернет желiсiне 
қоғамдық  қол жеткiзу пунктiмен ұсынылатын, ақылы немесе ақысыз негiзде Интернет 
желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн алатын жеке немесе заңды тұлға. 

2. Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету тәртiбi 

      3. Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету кезiнде туындайтын Интернет 
желiсiне қол жеткiзу операторының абоненттермен өзара қарым-қатынасы мемлекеттiк және 
орыс тiлдерiнде жүргiзiледi. 



      4. Интернет желiсiне қол жеткiзу операторлары Интернет желiсiне қол жеткiзу желiлерi 
бойынша берiлетiн ақпараттарды жедел iздестiру қызметтерi туралы заңнамада және 
Қазақстан Республикасының қылмыстық  процессуалдық  заңнамасында белгiленген жағдайда 
және тәртiпте осы құқықтарды шектеу жағдайларынан басқа жағдайда, құпиялылығын 
қамтамасыз етедi. 
      5. Мемлекеттiк органдарға Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету кезiнде 
қажеттi жағдайда олардың талабы бойынша ақпараттық  қауiпсiздiктi қамтамасыз ету 
(ақпаратты қорғау) бойынша бiрлескен жұмыстарды орындауға шарттар жасалуы мүмкiн. 
      6. Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерi барлық  санаттағы пайдаланушыларға тең 
жағдайда көрсетiледi. 
      7. Абонент абоненттiк жолға жалғауға жататын абоненттiк құрылғыны ұсынады, егер 
Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шартта басқасы белгiленбесе. 
      8. Абоненттермен тiкелей өзара қарым-қатынас жасайтын Интернет желiсiне қол жеткiзу 
операторының филиалдарының, офистерiнiң және өзге ақпараттық орталықтардың, 
құрылымдық бөлiмшелерiнiң жұмыс режимi Интернет желiсiне қол жеткiзу операторымен 
белгiленедi және абоненттердiң назарына ақпаратты Интернет желiсiне қол жеткiзу 
операторының интернет ресурсында орналастыру, және (немесе) бұқаралық  ақпарат 
құралдарында, және (немесе) абоненттерге қызмет көрсету орындарында ақпаратты 
орналастыру арқылы, операторға қолжетiмдi барлық  тәсiлдермен жеткiзiледi. 
      9. Интернет желiсiне қол жеткiзу операторымен абоненттерге көрсетiлетiн байланыс 
қызметтерiнiң тiзiмi байланыс саласындағы уәкiлеттi органмен берiлген лицензия және оның 
Интернет желiсiне қол жеткiзу желiсiнiң техникалық  мүмкiндiктерiмен анықталады. 
      10. Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы абоненттерге Интернет желiсiне қол жеткiзу 
қызметтерiн көрсетумен байланысты ақпаратты ұсыну мақсатында ақпараттық  
анықтамалық  қызмет көрсету жүйесiн құрайды. 
      11. Ақпараттық анықтамалық қызмет көрсету жүйесiнде тегiн және ақылы ақпараттық 
анықтамалық  қызметтер көрсетiледi. 
      12. Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы тәулiк бойы мынадай ақпараттық  
анықтамалық  қызметтердi тегiн көрсетедi: 
      1) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiне тарифтер туралы, Интернет желiсiне қол 
жеткiзу қызметтерiн көрсету аумағы туралы ақпарат бередi; 
      2) абонентке оның жеке шотының жай-күйi және Интернет желiсiне қол жеткiзу 
қызметтерiне төлем бойынша берешек туралы, сонымен қоса абонентпен алынған қызметтер: 
уақыты, деректердi таратуды өткiзу жылдамдығы, алынған және (немесе) жiберiлген ақпарат 
көлемi туралы ақпарат бередi; 
      3) абоненттен Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн пайдалануға кедергi келтiретiн 
техникалық бұзушылықтары туралы ақпаратты қабылдауды жүзеге асырады; 
      4) көрсетiлетiн Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерi туралы ақпарат бередi. 
      13. Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы биллинг арқылы абонентпен алынған 
қызметтер: уақыты, деректердi таратуды өткiзу жылдамдығы, алынған және (немесе) 
жiберiлген ақпарат көлемi туралы ақпараттың автоматты есебiн жүзеге асырады. 
      14. Абонентке Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерi осы Қағидаларда белгiленген 
тәртiппен Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шартты жасасқаннан 
немесе қайта жасасқаннан соң ғана көрсетiледi. 
      15. Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шарт жазбаша нысанда 2 
(екi) данада, әрбiр тарап үшiн бiр данадан, Қазақстан Республикасы азаматтық 
заңнамасымен анықталған тәртiпте жасалады және онда мынадай деректемелер болуы қажет: 
      1) шартты жасасу күнi және орны; 
      2) Интернет желiсiне қол жеткiзу операторының атауы; 
      3) Интернет желiсiне қол жеткiзу операторының есеп айырысу шотының деректемелерi; 
      4) Интернет желiсiне қол жеткiзу операторына берiлген лицензияның деректемелерi; 
      5) шарттың қолданылу мерзiмi; 
      6) абонент туралы мәлiметтер (заңды тұлғалар үшiн – бизнес-сәйкестендiру нөмiрi, 
қосылған құн салығы бойынша есепке қойылғандығы туралы куәлiктiң деректерi; жеке 
тұлғалар үшiн – телефон нөмiрлерi, сәйкестендiру коды, электрондық поштаның мекенжайы, 
пошталық мекенжайы, дара сәйкестендiру нөмiрi) көрсетiлген құжаттардың көшiрмелерiн 
қоса бере отырып; 
      7) жабдықты орнататын орын; 



      8) жабдықтың түрi; 
      9) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiнiң сапалық көрсеткiштерi (Интернет 
желiсiне қол жеткiзу желiсiнде деректердi өткiзу жылдамдығы, ақпарат дестелерiнiң жоғалуы, 
ақпарат дестелерiн тарату кезiндегi уақыттық  кiдiрiс, ақпарат таратудiң дұрыстығы); 
      10) шотты жеткiзу тәсiлi; 
      11) тараптардың құқықтары, мiндеттемелерi және жауапкершiлiгi; 
      12) тарифтiк жоспар. 
      16. Интернет желiсiне қол жеткiзу операторының абонентке Интернет желiсiне қол 
жеткiзу қызметтерiн көрсетуде техникалық мүмкiндiгi бола тұра, Интернет желiсiне қол 
жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шарт жасасудан бас тартуға жол берiлмейдi. 
      17. Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шарт мынадай 
жағдайларда өз әрекетiн тоқтатады: 
      1) егер абонентке «Байланыс туралы» Заңда, осы Қағидаларда және шартта белгiленген, 
Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсетумен байланысты талаптарын бұзуына 
орай Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету тоқтатылса; 
      2) егер абонентке, көрсетiлген Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiнiң төлемi 
бойынша өз мiндеттемелерiн орындамаумен байланысты, күнтiзбелiк отыз күн iшiнде 
Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету тоқтатылса; 
      3) Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiнiң нормаларымен, Интернет желiсiне 
қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шартпен көзделген басқа жағдайларда. 
      18. Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шарт абоненттiң 
бiржақты шарттан бас тартқан жағдайында бұзылды деп саналады. Абонент Интернет 
желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шарттан бас тарту туралы өтiнiштi ұялы 
байланыс операторына жазбаша нысанда ұсынады. Интернет желiсiне қол жеткiзу 
қызметтерiн көрсетудi нақты тоқтату бұл жағдайда Интернет желiсiне қол жеткiзу 
операторымен абоненттiң өтiнiшiнде көрсетiлген күнiнен бастап жүргiзiледi. 
      Абонентке Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шартты бұзу, 
сондай-ақ  абонентке Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсетудi тоқтату оны бар 
берешектерiн төлеу бойынша мiндеттемелерiнен босатпайды. 
      19. Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету кезiнде Интернет желiсiне қол 
жеткiзу операторы: 
      1) абонентпен Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шарт 
жасасады; 
      2) абоненттерге көрсетiлетiн байланыс қызметтерi туралы егжей-тегжейлi ақпарат 
ұсынады; 
      3) жедел iздестiру қызметтерiн iске асыратын органдарға Интернет желiсiне қол жеткiзу 
желiлерiнде жедел iздестiру шараларын өткiзудiң ұйымдастырушылық  және техникалық 
мүмкiндiктерiн қамтамасыз етедi; 
      4) телекоммуникация желiлерiнде ұлттық қауiпсiздiк органдарымен келiсiм бойынша 
байланыс саласындағы уәкiлеттi орган белгiлеген талаптарға сәйкес келетiн телекоммуникация 
желiлерiнде жедел iздестiру шараларын жүргiзу үшiн қажеттi техникалық құралдарды 
орнатады; 
      5) абоненттер туралы қызметтiк ақпараттың екi жыл мерзiмде жинақталуын және 
сақталуын iске асырады; 
      6) жедел iздестiру қызметтерiн iске асыратын органдарға абоненттер туралы қызметтiк 
ақпаратқа қол жеткiзудi қамтамасыз етедi; 
      7) Интернет желiсiне қол жеткiзу желiлерiнде жүргiзiлетiн жедел iздестiру шараларын 
жүргiзу нысандары мен әдiстерiнiң ашылуын болдырмау бойынша шаралар қабылдайды; 
      8) жедел iздестiру қызметтерiн iске асыратын органдардың ұсынуы бойынша Интернет 
желiсiне қол жеткiзу операторы абоненттi келесi жазбаша хабардар ету арқылы абонентке 
Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн ұсынуды тоқтата тұрады. Бұл жағдайда абонент 
Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн тоқтату кезеңiнде абоненттiк төлемдi және басқа 
ай сайынғы төлемдердi енгiзуден босатылады; 
      9) өз желiсiнiң жұмысын лицензияға және бiлiктiлiк талаптарға сәйкес қамтамасыз етедi; 
      10) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шарттың талаптарына 
сәйкес Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсетедi, және абоненттердiң назарына 
қажеттi ақпаратты, оның iшiнде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және абоненттермен 
жұмыс орындарында тарифтiк жоспарларды енгiзу немесе өзгерту туралы жеткiзедi; 



      11) Интернет желiсiне қол жеткiзу операторының кiнәсiнен Интернет желiсiне қол жеткiзу 
желiсiне қолжетiмдiлiк болмаған жағдайда, абоненттiң жазбаша өтiнiшi негiзiнде абоненттiк 
төлемдi қайта есептеудi жүргiзедi; 
      12) Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгiленген жағдайлардан басқа, абонентке 
Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн тәулiгiне 24 сағат пайдалану мүмкiндiгiн 
қамтамасыз етедi; 
      13) Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы желiсiн пайдалану бойынша нормативтiк-
техникалық құжаттарға сәйкес, Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету 
барысында айқындалған Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсетудегi 
кемшiлiктердi жояды; 
      14) абоненттердi бұқаралық ақпарат құралдары арқылы желi жұмысын тоқтатуға әкеп 
соққан Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы желiсiндегi iрi апаттар туралы және 
осындай апатты жоюдың болжанған мерзiмдерi туралы хабарландырады; 
      15) абоненттердi байланыс жабдықтарын жартылай немесе толық ағытуға байланысты 
алдын-алу қызметтерi туралы және осы жұмыстарды аталған жұмыстар басталғанға дейiн 
күнтiзбелiк 10 күн бұрын осы жұмыстарды өткiзу мерзiмдерi туралы хабарландырады; 
      16) абоненттiң жазбаша өтiнiшiне, оны алған күнiнен бастап күнтiзбелiк отыз күннен 
кешiктiрмей, жазбаша жауап жолдайды; 
      17) абонентке көрсетiлген Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiне артық  төленген 
ақша қаражатын қайтарады немесе оларды Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiне 
аванс ретiнде есептейдi; 
      18) абоненттердiң үндеуi бойынша шарттың мәтiнiне қосымша төлем алмай, өзгерiстер 
енгiзедi: 
      жеке тұлға үшiн – тегi, аты, әкесiнiң аты, тұрғылықты орнын өзгертумен; 
      заңды тұлға үшiн – ұйымның атауы, мемлекеттiк тiркеу туралы куәлiгiнiң деректемелерi, 
орналасқан орны мен пошталық мекенжайының өзгеруiмен; 
      тарифтi жоспардың өзгеруiмен байланысты; 
      19) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы жасасқан шарттардың 
есебiн жүргiзедi; 
      20) Интернет желiсiне қол жеткiзу операторына берiлген лицензияның шарттарына сәйкес 
телекоммуникация желiсiн пайдаланады; 
      21) Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы абоненттен төлемдi растауды алған немесе 
абонент Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiне төлем бойынша берешектi жойғандығын 
растайтын (Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсетудi тоқтата тұрған жағдайда) 
құжаттарды ұсынған сәтiнен бастап 24 сағаттың iшiнде абонентке Интернет желiсiне қол 
жеткiзу қызметтерiн көрсетудi қалпына келтiредi; 
      22) техникалық  мүмкiндiк болған жағдайда абоненттерге Интернет ресурс арқылы 
тарифтiк жоспарды ауыстыруды iске асыру құқығын ұсынады. 
      20. Абоненттер үшiн Интернет желiсiне қол жеткiзу операторлары туралы және Интернет 
желiсiне қол жеткiзу операторлары көрсететiн қызметтер туралы ақпарат мыналардан 
тұрады: 
      1) Интернет желiсiне қол жеткiзу операторының атауы және (немесе), оның пошталық 
мекенжайы, Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн пайдаланушылар мен абоненттермен 
өзара әрекет ететiн оның құрылымдық бөлiмшелердiң атауы, олардың орналасқан орны, 
жұмыс режимi және байланыс үшiн телефондар; 
      2) байланыс саласындағы уәкiлеттi органмен Интернет желiсiне қол жеткiзу операторына 
берiлген лицензияның нөмiрi және қолданылу мерзiмi; 
      3) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету шарттары және тәртiбi; 
      4) пайдаланылатын абоненттiк интерфейстер және Интернет желiсiне қол жеткiзу 
хаттамалары; 
      5) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсетудегi шектеулер; 
      6) белгiлi бiр тарифтiк жоспар шеңберiнде Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн 
көрсету кезiндегi жеңiлдiктер және Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiне тарифтiк 
жоспарлар; 
      7) тегiн Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерi тiзiмi; 
      8) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн төлеу мерзiмдерi және нысандары; 
      9) абоненттердiң өтiнiштерiн қарау тәртiбi; 
      10) абоненттiң шағымдарын қарау тәртiбi; 



      11) анықтамалық және жөндеу қызметтерiнiң (мұндай қызметтер болған жағдайда) 
телефон нөмiрлерi. 
      Көзделген ақпарат көрнектi және қолжетiмдi нысанда мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде 
Интернет желiсiне қол жеткiзу операторының қызметтерi арқылы абоненттердiң назарына 
жеткiзiледi. 
      21. Интернет желiсiне қол жеткiзу операторымен Интернет желiсiне қол жеткiзу 
қызметтерiн көрсету туралы шартты бiржақты тәртiпте бұзуға жол берiлмейдi. 
      22. Интернет желiсiне қол жеткiзу операторының абонентке Интернет желiсiне қол 
жеткiзу қызметiн көрсету кезiнде абонент өзге қызметтi алу шартын орындамаған жағдайда 
оның құқығын шектеуге жол берiлмейдi. 
      23. Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерi абонентке Интернет желiсiне қол жеткiзу 
операторымен осы Қағидаларға сәйкес онымен шарт жасасқан сәтiнен бастап жиырма төрт 
сағаттан кешiктiрмей ұсынылады. Тарифтiк жоспар бойынша олардың алды-ала төлемiн 
қарастыратын Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету Интернет желiсiне қол 
жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шартпен белгiленген тәртiпте және шарттарда төлемдi 
жасағаннан кейiн, Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерi көрсетiледi. 
      24. Қажеттiлiгiне қарай абонент: 
      1) Интернет желiсiне қол жеткiзу операторынан: 
      Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету мазмұны мен ерекшелiктерi; 
      Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шарт жасасу тәртiбi; 
      тапсырыс берiлген және алынған Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiне төлем 
тәртiбi, көрсетiлген Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiне есеп айырысу ерекшелiктерi; 
      өтiнiштер, шағымдар тарату және оларды қарау тәртiбi, Интернет желiсiне қол жеткiзу 
операторы қызметтерiнiң жұмыс режимдерi туралы ақпаратты алады; 
      2) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн пайдаланғанына төлемдi қайта есептеудi 
немесе есептiк қателiк болған жағдайда абоненттiң өтiнiшiнсiз ақылы Интернет желiсiне қол 
жеткiзу қызметтерiн көрсеткен жағдайда, бұл қызметтердi пайдаланғанына төленген соманы 
қайтаруды талап етедi; 
      3) көрсетiлген Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiнiң сапасына, Интернет желiсiне 
қол жеткiзу операторы қызметтерi мен персоналы жұмысындағы кемшiлiктерге, есеп-айырысу 
кезiндегi қателiктерге шағым түсiредi; 
      4) қосымша Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы жазбаша өтiнiш 
бередi; 
      5) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн абоненттiк немесе уақытылы төлеудi 
таңдайды немесе жүйеде қабылданатын және (немесе) жiберiлетiн ақпараттың көлемi 
бойынша Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн төлеудi жүзеге асырады; 
      6) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн тарифтi жоспармен белгiленген көлемде 
пайдаланады; 
      7) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы шартпен белгiленген 
мерзiмде және уақытылы Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiне төлем енгiзедi; 
      8) шұғыл түрде, жазбаша немесе ауызша (алдағы уақытта ауызша өтiнiш бiлдiрген 
сәтiнен бастап 12 сағаттан кешiктiрмей, жазбаша өтiнiштi ұсынуымен), Интернет желiсiне 
қол жеткiзу операторына жабдықтың бүлiнуi туралы хабарлайды. 
      Абоненттiң Интернет желiсiне қол жеткiзу операторына ауызша үндеуiн бiлдiрген 
жағдайда, абонент өзiнiң Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету туралы 
шарттың деректемелерiн хабарлайды; 
      9) Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн алу үшiн техникалық реттеу саласындағы 
Қазақстан Республикасы заңнамасымен белгiленген талаптарға сәйкес келетiн абоненттiк 
құрылғыларды ғана пайдаланады. 

3. Интернет желiсiне қоғамдық қол жеткiзу пунктерiнiң 
Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету тәртiбi 

      25. Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн көрсету кезiнде Интернет желiсiне 
қоғамдық  қол жеткiзу пунктерiнiң иелерi немесе оған құзыреттi тұлғалар пайдаланушыларға 
Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн тұлғаны куәландыратын құжаттарды көрсету 
бойынша ұсынады. 



      26. Интернет желiсiне қоғамдық  қол жеткiзу пунктерiнiң иелерi немесе оған құзыреттi 
тұлғалар Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн ұсынған пайдаланушылардың 
электрондық  журналын жүргiзедi. Осы электрондық журнал пайдаланушының аты-жөнi 
және әкесiнiң атынан, Интернет желiсiнде жұмыстың басталу және аяқталу уақытынан, 
пайдаланушы жұмыс iстеген компьютердiң нөмiрiнен тұрады. Пайдаланушылар туралы 
мәлiметтердi сақтау 6 айдан кем емес мерзiмдi құрайды. 
      27. Интернет желiсiне қоғамдық  қол жеткiзу пунктерiнiң иелерi немесе оған құзыреттi 
тұлғалар пайдаланушылардың қол жеткiзiлген интернет-ресурстардың электрондық  
журналын жүргiзедi. Осы электрондық журнал компьютердiң сәйкестендiру кодынан, 
интернет-ресурсына кiру күнi және уақытынан, және интернет-ресурстың атауынан тұрады. 
Осы журналды сақтау 6 айдан кем емес мерзiмдi құрайды. 
      28. Интернет желiсiне қоғамдық  қол жеткiзу пунктерiнiң иелерi немесе оған құзыреттi 
тұлғалар жедел-iздестiру қызметiн iске асыратын органдарға қажет болған жағдайда 
пайдаланушылардың қолы жеткiзiлген пайдаланушылардың орнатылатын мәлiметтерiмен 
сақталатын интернет-ресурстардың электрондық журналына және бейнебақылау жүйесiне 
қол жеткiзудi ұсынады. 
      29. Интернет желiсiне қоғамдық  қол жеткiзу пунктерiнiң иелерi немесе оған құзыреттi 
тұлғалар жедел-iздестiру қызметiн iске асыратын органдарға пайдаланушылардың қолы 
жеткiзiлген пайдаланушылардың орнатылатын мәлiметтермен сақталатын интернет-
ресурстардың электрондық журналына және бейне бақылау жүйесiне қол жеткiзудi ұсынған 
кезде оларды арнайы журналда тiркейдi. Осы журналға мынадай мәлiметтер енгiзiледi: 
қызметкердiң аты-жөнi, әкесiнiң аты, бөлiмшенiң аты, қызметкердiң қызметтiк куәлiгiнiң 
нөмiрi, қол жеткiзудi алу күнi және уақыты. 
      30. Интернет желiсiне қоғамдық  қол жеткiзу пунктерiнiң иелерi немесе оған құзыреттi 
тұлғалар бөлменi бейнебақылау жүйелерiмен жабдықтайды, бейнетаспалар 30 күннен кем 
емес мерзiм бойы сақталады. Бейнебақылау жүйелерiнiң камералары бөлменi және 
пайдаланушыларға кассалық  қызмет көрсету орнын толығымен қамтиды. 
      31. Интернет желiсiне қоғамдық  қол жеткiзу пунктерi Қазақстан Республикасының 
заңнамасымен тыйым салынған интернет-ресуртарға қол жеткiзудi шектеуге мүмкiндiк 
беретiн бағдарламалық қамтамасыз етумен жабдықталады. 
      32. Интернет желiсiне қоғамдық  қол жеткiзу пунктерiнде аралық  серверлер арқылы 
интернет-ресурстарына қол жеткiзуде мүмкiндiк беретiн интернет-ресурстарды және 
бағдарламалық  қамтамасыз етудi пайдалануға тыйым салынады. 
      33. Интернет желiсiне қоғамдық  қол жеткiзу пунктерiнiң иелерi немесе оған құзыреттi 
тұлғалар жедел-iздестiру қызметiн iске асыратын органдарға Интернет желiсiне қоғамдық  
қол жеткiзу пунктерiнiң жергiлiктi деректердi тарату желiлерiнде жедел-iздестiру шараларын 
өткiзуге ұйымдастырушылық және техникалық мүмкiндiктердi қамтамасыз етедi. 
      34. Интернет желiсiне қоғамдық  қол жеткiзу пунктерiнiң иелерi немесе оған құзыреттi 
тұлғалар Интернет желiсiне қоғамдық қол жеткiзу пунктерiнiң жергiлiктi деректердi тарату 
желiлерiнде жедел-iздестiру шараларын өткiзу үшiн қажеттi техникалық  құралдарды 
орнатады. 

4. Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерi үшiн есеп айырысу 

      35. Көрсетiлетiн Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiне тарифтер Қазақстан 
Республикасының ұлттық валютасында белгiленедi. 
      36. Абонентпен Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн төлеу үшiн негiздеме 
Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы желiсiнiң биллинг жүйесiмен алынған мәлiметтер 
болып табылады. 
      37. Ағымдық есептiк кезеңде абонентпен пайдаланылған Интернет желiсiне қол жеткiзу 
қызметтерi, олардың пайдалану уақыты, олардың ұзақтығы мен құны, барлық қабылданған 
және жiберiлген ақпараттар туралы ақпарат осы абонентке өтеусiз ұсынылады. 
      38. Абонентпен барлық алынған Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiнiң және өзге 
де қызметтердiң құны есептiк кезеңге жинақталады. 
      39. Абонентпен Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiнiң төлемi шарттың талаптары 
бойынша жүргiзiледi. 
      40. Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы мынадай есеп айырысу тәртiбiн жүзеге 



асырады: 
      1) кредиттiк есеп айырысу тәртiбi; 
      2) аванстық есеп айырысу тәртiбi. 
      41. Кредиттiк есеп айырысу тәртiбi кезiнде абонент Интернет желiсiне қол жеткiзу 
қызметтерiн кредитке пайдалану мүмкiндiгi бар және оларды есептiк кезең өткен соң төлейдi. 
Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы ай сайын абонентке Интернет желiсiне қол жеткiзу 
операторының қолданыстағы тарифтерiне сәйкес шотты ұсынады. 
      42. Аванстық есеп айырысу тәртiбi кезiнде абонент өзiнiң жеке шотына Интернет желiсiне 
қол жеткiзу қызметтерiн төлеу үшiн жеткiлiктi ақша енгiзгеннен кейiн ғана Интернет 
желiсiне қол жеткiзу қызметтерiн пайдалану мүмкiндiгi бар. 
      Интернет желiсiне қол жеткiзу қызметтерiне шартты бұзған жағдайда Интернет желiсiне 
қол жеткiзу операторы абонентке оның жеке шотынан ақшаның қалдығын қайтару 
жүргiзедi. Абонентке тиесiлi ақшаны қайтару абоненттiң қайтару туралы өтiнiшi тiркелген 
күнiнен бастап күнтiзбелiк отыз күн iшiнде жүргiзiледi. 
      43. Абонент абоненттiк төлемақыны төлеуден барлық  жағдайларда босатылады, егер 
Интернет желiсiне қол жеткiзу операторының желiсiнен абоненттiк құрылғыны уақытша 
ажырату абоненттiң осы Қағидаларды бұзуымен байланысты емес мән-жайлармен жүргiзiлген 
болса. 
      44. Интернет желiсiне қол жеткiзу операторының абонент алдында берешегi қалыптасқан 
жағдайларда, Интернет желiсiне қол жеткiзу операторы абоненттiң жазбаша өтiнiшi негiзiнде 
оған қолма-қол немесе қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысанын қолданумен ақшаны 
қайтарады немесе байланыс қызметтерiн төлеудiң аванстауы ретiнде есептейдi. 


