
Импорттаушы дәрілік 
заттарды таңбалау 
жүйесінде қалай 
жұмыс істеуі керек?



Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 25 сәуірдегі № 242 қаулысы

1. Таңбалау жүйесіне тіркеліңіз
Дәрілік заттарды импорттаушы дәрілік заттар айналымына 
қатысушы ретінде заңды тұлға басшысының немесе жеке 
кәсіпкердің ЭЦҚ-сын пайдалана отырып, таңбалау жүйесіне 
тіркелуі қажет. 

2. Шарттарға қол қойыңыз:
- Таңбалау жүйесіне қосылуға арналған үлгілік шарттың 
талаптарымен танысыңыз, қабылдаған жағдайда оған ЭЦҚ 
арқылы қол қойыңыз;
- Таңбалау кодтарын сатып алуға арналған үлгілік шарттың 
талаптарымен танысыңыз, қабылдаған жағдайда оған ЭЦҚ 
арқылы қол қойыңыз;
Кодтарды сатып алуға арналған үлгілік шартқа қол қойылғаннан 
кейін ТТҚ АЖ ТБС кіру және таңбалау кодтарына тапсырыс беру 
үшін OMS ID ұсынылады.

3. Қызметкерлерді қосыңыз (қажет болса)
ТТҚ АЖ-да құжаттарды қарауға, қол қоюға және басқа да 
іс-әрекеттерге құқықтарды өз қызметкерлеріне беру қажет болған 
кезде ЗТ басшысы пайдаланушыларды қосуға құқылы. 

4. Қосымша деректерді толтырыңыз 

Жеке кабинетке кіріп, қосымша деректерді (қатысушының түрі, 
тауар тобы, деректемелер, өндірістік алаңдар) толтыру қажет. 
Қосымша деректерді енгізу «Сақтау» батырмасын басу арқылы 
аяқталады.

Маңызды! NCALayer бағдарламалық қамтылымын алдын ала 
орнатуды және https://pki.gov.kz/-те ЭЦҚ ресімдеуді ұмытпаңыз.

Тіркелу үшін https://elk.prod.markirovka.ismet.kz/login-kep 
сілтемесі бойынша өтіңіз 



6. Ұлттық каталогтың Тауар 
карточкаларын модерациялау

Барлық бағандары міндетті түрде толтырылған тауар карточкасы 
модерацияға жіберіледі және модерациядан сәтті өткеннен 
кейін Тауар карточкасы Ұлттық каталогта жарияланады.

8. Тапсырысты басқару станциясы модуліне 
құрылғыны қосыңыз (қажет болған жағдайда)

Тапсырысты басқару станциясы модулінде Құрылғы қосымша 
бетін таңдап, құрылғыны жасаңыз (өндіріс алаңдарының санына 
сәйкес бірнеше құрылғыны жасауға болады). API құралдары 
арқылы интеграцияда өндірушінің барлық құрылғылары үшін 
бірыңғай OMS ID пайдаланылады, ал әр құрылғыда 
(платформада) жеке токендер болады.

7. Жеке шотты толтырыңыз
Профильде Шоттарды басқару бетін таңдаңыз, ҚҚС қосылған 
төлем сомасы мен төлем шоты жіберілуі қажет электрондық 
мекенжайды енгізіп, «Тапсырыс беру» батырмасын басыңыз.

5. Дәрілік затты Ұлттық тауарлар 
каталогына тіркеңіз

- GTIN болған жағдайда
Ұлттық тауарлар каталогы модуліне өтіңіз, өндіруші туралы 
мәліметтерді толтырыңыз, тауарды «Тұтынушы орамы» 
бөлімінде тіркеңіз.
- GTIN болмаған жағдайда
GS1 Kazakhstan қауымдастығына кіру қажет. Мұны ТТҚ АЖ-да 
«GS1-мен өзара әрекеттесу» қосымша бетінде жасауға болады. 
Бұдан кейін Ұлттық тауарлар каталогы модулінде өндіруші 
туралы деректерді толтыру, тауарды «Тұтынушы орамы» 
бөлімінде тіркеу қажет.



9. Data Matrix таңбалау кодтарына тапсырыс беріңіз
Тапсырысты басқару станциясының модуліне өту керек. Жүйе 
жасаған Data Matrix кодтары PDF және CSV форматында басып 
шығару үшін жүктеледі.

10. Тауарға таңба салыңыз

Data Matrix таңбалау кодтары тікелей әдіспен немесе стикеттеу 
әдісімен жасалады. Data Matrix таңбалау кодтары тауардың әр 
бірлігіне таңбалануы керек. Data Matrix таңбалау кодтарын 
қолдану туралы есеп жасалады.

11. Айналымға енгізу туралы хабарлама жасаңыз

Импорттаушы: 
-ЕАЭО-ға мүше мемлекеттер болып табылмайтын 
мемлекеттердің аумағынан дәрілік заттарды әкелу кезінде 
Қазақстан Республикасының кеден органдары ішкі тұтыну үшін 
дәрілік заттарды шығарғаннан кейін; 
–ЕАЭО мүше мемлекеттердің аумағынан дәрілік заттарды әкелу 
кезінде ҚР-ға тауарларды әкелу туралы хабарламада 
импорттаушының мәлімдеген сәйкестендіру кодтарын растау 
туралы мәліметтердің нәтижелері бойынша әкелінген дәрілік 
заттарды импорттаушының қоймасына қабылдағаннан кейін 
ТТҚ АЖ-ға айналымға енгізу туралы хабарламаны 
қалыптастырады және ЭЦҚ арқылы қол қояды.

12. Дәрілік заттарды айналымның басқа 
қатысушысына беру

Импорттаушы қабылдау-беру актісін қалыптастырады және 
дәрілік заттарды айналымның басқа қатысушысына 
(дистрибьюторға) береді. Көтерме немесе бөлшек сатушы актіні 
растаған кезде тауардың иесі өзгереді.
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Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, әрқашан цифрлы таңбалау
бойынша «жедел желіге» жүгіне аласыз – тел. 8 800 080 65 65 


