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«CarGoRuqsat» электрондық кезектің 

автоматтандырылған жүйесіне қол жеткізуді ұсыну бойынша 

№ 3/23 пайдаланушы келісімі 

 

Осы «CarGoRuqsat»  электрондық кезектің автоматтандырылған жүйесіне 

қол жеткізуді ұсыну бойынша пайдаланушы келісімі (бұдан әрі - Келісім) 

Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабына сәйкес қосылу 

шарты болып табылады және Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіміне 

сәйкес тіркеуші болып анықталған жарғылық капиталына мемлекеттің 100%-

дық қатысуымен «Ақпараттық-есепке алу орталығы» акционерлік қоғамы (бұдан 

әрі - Тіркеуші) мен  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасындағы 

өткізу пункті арқылы автомобиль көлігімен жүк пен тауарды әкетуді жүзеге 

асыратын жеке немесе заңды тұлға (бұдан әрі – Пайдаланушы), бұдан әрі 

бірлесіп - Тараптар деп аталатындар арасындағы қарым-қатынасты реттейді.     

Осы Келісім жария офертасы болып табылады. «CarGoRuqsat» 

электрондық кезектің автоматтандырылған жүйесіне қол жеткізе отырып, 

Пайдаланушы қосылған және осы Келісімнің барлық шарттарын қабылдаған 

болып есептеледі.    

 

1. Келісімнің мәні 

 

1.1. Пайдаланушы Qoldau.kz веб-порталда (бұдан әрі - Портал) 

Пайдаланушының жеке шотын/есепке алу жазбасын ашу мен жүргізу арқылы 

«CarGoRuqsat» электрондық кезектің автоматтандырылған жүйесіне (бұдан әрі – 

Сервис) қол жеткізуді ұсыну бойынша міндеттемелерін осы Келісімде көзделген 

көлемде және тәртіпте тапсырады, ал Тіркеуші өзіне қабылдайды.  

 

2. Тіркеушінің құқықтары мен міндеттері 

 

2.1. Тіркеуші:  

2.1.1. Сервисті тәулік бойы ұсынуға міндетті. Сервиске кіретін 

қызметтердің тізбесі Келісімнің 4-бөлімінде көрсетілген; 

2.1.2. Пайдаланушыдан Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

шекарасы арқылы автомобиль көлік құралдарын өткізу қызметтерін төлеу 

есебіне түскен ақшалай қаражатты Сервисті (бұдан әрі – мемлекеттік өткізу 

қызметі) пайдалана отырып, мемлекеттік бюджеттің кірісіне үш жұмыс күні 

ішінде төлеуге; 

2.1.3. Пайдаланушының коммерциялық құпиясын білдіретін мәліметтерді 

жария етпеуге, егер олар Сервисті ұсыну кезінде өзіне белгілі болса, Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, 

дербес деректердің құпиялылығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ ақпараттық 

жүйеде оларды өңдеу кезінде дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге; 
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2.1.4. келесі жағдайларда бронь күшін жоюға: 

1) Пайдаланушылардың өтініштері бойынша (сыртқы көздерден алынған 

брондаулар бойынша); 

2) көлік құралын тіркеу мәртебесін ажырату кезінде (белсенді  мәртебесін 

белсенді емес мәртебесіне ауыстыру) міндетті.  

2.2. Тіркеуші қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бар осы Келісімді 

бұзу фактілері анықталған жағдайда Пайдаланушы және оның Сервистегі 

операциялары туралы материалдарды және (немесе) ақпаратты құқық қорғау 

органдарына беруге құқылы. 

2.3. Пайдаланушы осы Келісімнің талаптарын бұзған жағдайда Тіркеуші 

осы Пайдаланушының жеке шотына / есепке алу жазбасына қол жеткізуді 90 

күнтізбелік күнге не сот және (немесе) құқық қорғау органдары процестік шешім 

қабылдағанға дейін не қылмыстық іс қозғалған жағдайда сот үкімі күшіне 

енгенге дейін Пайдаланушының бронь күшін жоюға және/немесе бұғаттауға 

құқылы. 

 

3. Пайдаланушының міндеттері мен құқықтары 

 

3.1. Пайдаланушы: 

3.1.1. электрондық цифрлық қолтаңбасы бар Сервисте, соның ішінде 

бұлтты ЭЦҚ-мен немесе Сервистің мобильді қосымшасы арқылы тіркелуге; 

Бұл ретте бейрезиденттер - көлік құралдарының (тіркемелердің) иелері мен 

жүргізушілері биометриялық сәйкестендіру жүйесін пайдалану үшін Сервиске 

сканерленген көшірмелерді және/немесе фотосуреттерді жүктейді:  

1) төлқұжатты (жеке тұлға үшін); 

2) заңды тұлғаны тіркеу туралы анықтаманы немесе өзге де құжатты; 

3) көлік құралына тиісті санаты бар жүргізуші куәлігін; 

4) көлік құралын (тіркемені)шетелдік тіркеу туралы анықтаманы немесе 

өзге де құжатты. 

Резидент – көлік құралының (тіркеменің) иесі және жүргізушісі шетелдік 

тіркеумен пайдаланған жағдайда Сервиске осындай көлік құралын (тіркемені) 

шетелдік тіркеу туралы анықтаманың немесе өзге де құжаттың сканерленген 

көшірмесін және/немесе фотосуретін жүктеу талап етіледі; 

3.1.2. Тіркеушімен келісім бойынша Сервисті пайдалана отырып 

операцияларды жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ету, соның ішінде оны 

пайдалана отырып, заңсыз операцияларды жасау мүмкіндігін болдырмау үшін 

қажет болатын шамада жұмыстың ішкі қағидаларын түзетуге; 

3.1.3. Тіркеушінің есеп-айырысу шотына мемлекеттік өткізу қызметіне 

ақы төлеуге;  

3.1.4. күту аймағынан шығу және өткізу аймағына кіру кезінде Сервисте 

белгіленген көлік құралдарының кезектілігін сақтауға; 

3.1.5. Сервисте белгіленген күн мен уақытқа сәйкес өткізу аймағына 

келуге міндетті; 

3.1.6. тіркеу кезінде тіркеу нысанында өзі туралы сенімді, толық және 

нақты ақпарат беруге; 
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3.1.7. кезекті брондау кезінде көлік құралдары (тіркемелер), көлік 

құралдарының иелері және жүргізушілер туралы анық емес (көрінеу жалған) 

ақпаратты Сервисте көрсетуге жол бермеуге; 

3.1.8. Қазақстан Республикасының заңнамасын немесе халықаралық 

құқық нормаларын, оның ішінде зияткерлік меншік, авторлық және/немесе 

сабақтас құқықтар саласындағы нормаларды, сондай-ақ Сервистің және оның 

компоненттерінің қалыпты жұмысының бұзылуына әкеп соқтыратын немесе 

әкеп соғуы мүмкін кез келген іс-қимылдарды бұзушы ретінде қарастырылуы 

мүмкін іс-әрекеттер жасамауға; 

3.1.9. Сервис жұмысын сүйемелдеу үшін арнайы құрылған топқа 

жеделхаттарда Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына және 

жалпы қабылданған мораль мен адамгершілік нормаларына қайшы келетін 

Пайдаланушының түсініктемелері мен өзге де жазбаларына жол бермеуге; 

3.1.9. Сервисте жұмыс істеген кезде өзін басқа тұлға ретінде көрсетпеуге, 

құрамында вирустар немесе басқа зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету бар 

материалдарды пайдаланбауға, ақпарат тасығыштарда қолжетімділік 

құпиясөздерін жазбауға, алынған қолжетімділік сәйкестендіргіштерін үшінші 

тұлғаларға бермеуге, өзінің ЭЦҚ (бар болса) пайдалануға; 

3.1.10. терроризм, экстремизм, ұлтаралық алауыздықты қоздыру 

мақсатында және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған 

өзге де мақсаттарда Сервисті және Сервисте алынған ақпаратты пайдаланбауға 

міндетті.  

3.2. Пайдаланушы: 

3.2.1 кезекті брондау күнін бір бронь бойынша үш реттен артық емес 

(бронь күніне дейін екі жұмыс күнінен кешіктірмей) ауыстыруды жүзеге 

асыруға; 

3.2.2 бронды қайтарып алуды жүзеге асыруға құқылы. 

 

4. Сервисті ұсыну тәртібі 

 

4.1. Сервис келесі функционалын қамтиды: 

4.1.1. Тіркеушінің Пайдаланушыға Порталдағы Жеке кабинетте (бұдан әрі 

– Жеке кабинет) Пайдаланушының жеке шотын/есепке алу жазбасын ашу мен 

жүргізу арқылы Сервиске қол жеткізу; 

4.1.2. Пайдаланушының осы Келісімге Қосымшаға сәйкес нысан бойынша 

Келісімге қосылуға өтінім (бұдан әрі – Өтінім) беру;  

4.1.3. Пайдаланушының кезекті брондау тәсілін (белгілі бір күн мен уақыт 

не бірінші бос уақыт), көлік құралының шекарасын, жүру күні мен уақытын кесіп 

өту үшін болжанатын кеден бекетін таңдау; 

4.1.4. Пайдаланушының көлік құралы иесінің, жүргізушінің 

(жүргізушілердің) деректерін, сондай-ақ көлік құралының (тіркеменің) 

деректерін енгізу; 

4.1.5. Сервистің мемлекеттік органдар мен ұйымдардың ақпараттық 

жүйелерімен интеграциялық өзара іс қимылы арқылы Пайдаланушы енгізген 

деректерді Сервиспен автоматты түрде тексеру; 
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4.1.6. Пайдаланушыға өзі енгізген деректерді автоматты түрде тексерудің 

оң нәтижелері бойынша және өткізу пунктінің өткізу қабілетін, реттік нөмірін, 

күнін және Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу 

пунктіне кіру үшін броньдың болжамды уақытын (интервалын) ескере отырып 

беру; 

4.1.7. автоматты түрде тексеру нәтижелері бойынша, ол енгізген деректер 

расталмаған кезде Пайдаланушыға бронь беруден бас тартуды ұсыну; 

4.1.8. көлік құралының күту аймағына келу қажеттігі туралы 

Пайдаланушыға «push-хабарлама» немесе «SMS-хабарлама» жолдау (бронь 

күні мен уақытына дейін кемінде 24 сағат бұрын Пайдаланушының Жеке 

кабинетінде көрсетіледі); 

4.1.9. көлік құралын өткізу аймағына шақыру туралы Пайдаланушыға 

«push-хабарлама» немесе «SMS-хабарлама» жолдау (Пайдаланушының Жеке 

кабинетінде тиісті күні бронь уақытына дейін кемінде 60 минут (жазғы уақытта) 

немесе 120 минут (қысқы уақытта) көрсетіледі);  

4.1.10. кеңес беру желісін жұмыс уақытында ұсыну - нақты уақыт 

режимінде Сервиспен жұмыс жасау бойынша сұрақтарға жауап алу мүмкіндігі: 

- Сервистің бағдарламалық жасақтамасының өзекті нұсқалары бойынша 

көрсетіледі: 

- сағат 09:00-ден бастап 18:00-ге дейін (Астана қ. уақыты бойынша), түскі 

ас сағат 13:00-ден бастап 14:00-ге дейін Сервисте көрсетілген байланыс 

арналары бойынша беріледі. 

4.2. Сервистің дамуына қарай оған кіретін қызметтер тізбесін 

Пайдаланушымен келісім бойынша Тіркеуші өзгерте/кеңейте алады. 

4.3. Пайдаланушы Сервисте және Порталда өзінің дербес деректерін 

жинауға, сақтауға және өңдеуге келісім білдіреді, соның ішінде «Мемлекеттік 

кредиттік бюро» АҚ (бұдан әрі - Бюро), сондай-ақ Бюроның қалауы бойынша 

Пайдаланушының дербес деректерін жинауға/алуға, өңдеуге, оның ішінде 

беруге және Бірыңғай сақтандыру деректер базасынан, сондай-ақ келешекте 

келіп түсетін деректерді қоса алғанда, өзге де мемлекеттік деректер қорларынан 

сақтандыру құпиясын қамтитын мәліметтерді ашуға үшінші тұлғаларға өзінің 

сөзсіз келісімін береді, егер бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына 

қайшы келмесе.  

  

5. Сервис құны, есеп айырысу тәртібі мен мерзімдері 

 

5.1. Сервиске қол жеткізу тегін болып табылады, бірақ мемлекеттік өткізу 

қызметінің құнын төлеуді талап етеді. 

5.2. Мемлекеттік қызметті Пайдаланушының рұқсаттаманы төлеуі банктік 

деректемелер бойынша Тіркеушінің есеп-айырысу шотына ақшалай қаражат 

енгізу жолымен жүзеге асырылады:  

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ; Астана қ., Республика даңғылы, 29-

үй, тел.: (7172) 55 29 81; БСН 050540004455; Банк: «Қазақстан Халық банкі» АҚ; 

ЖСК KZ646010111000242071; БСК HSBKKZKX; ТТК 857, КБе 16. 

5.3. Тіркеуші үшкүндік мерзімде Пайдаланушыдан түскен ақшалай 

қаражатты мемлекеттік бюджеттің кірісіне аударады.  
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5.4. Мемлекеттік өткізу қызмет ақысының мөлшерін салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер түсімдерін қамтамасыз ету саласында 

басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік орган және монополияға қарсы 

органмен келісім бойынша кеден саласындағы уәкілетті орган айқындайды. 

5.5. Мемлекеттік өткізу қызметі үшін төлем болмаған кезде немесе 

Пайдаланушының берешегі болған кезде Тіркеуші Пайдаланушының жеке 

шотына/есепке алу жазбасына қол жеткізуді шектеу арқылы Сервисті ұсынудан 

бас тартады/тоқтатады. Қызмет көрсету Пайдаланушы қарызды толық көлемде 

төлегеннен/өтегеннен кейін қайта жаңартылуы мүмкін. 

 

6. Келісімнің қолданылу мерзімі, оны өзгерту және бұзу тәртібі  
 

6.1. Келісім Өтінім берілген сәттен бастап күшіне енеді және 365 күн 

қолданылады. 

6.2. Тіркеуші Келісімді Тіркеушінің шешімі бойынша кез келген уақытта 

біржақты тәртіппен өзгерте алады. Үшінші тұлғалар үшін Пайдаланушы 

қызметтерінің сапасын арттыру, Пайдаланушыға қойылатын талаптарды 

арттыру және Сервис арқылы Пайдаланушының қызметтерін пайдаланатын 

үшінші тұлғалардың мүддесінде өзге де мән-жайлар бойынша бастамасы 

біржақты тәртіппен өзгертуге негіз бола алады. 

6.3. Келісімді Тіркеуші немесе Пайдаланушы кез келген уақытта біржақты 

тәртіппен бұзуы мүмкін. Келісім бұзылған кезде мемлекеттік өткізу қызметі 

үшін бұрын төленген ақша қайтарылмайды. 

 

7. Еңсерілмейтін күш жағдайлары 

7.1. Тараптардың ешқайсысы Тараптардың еркі мен тілегінен тыс 

туындаған және болжауға немесе болдырмауға болмайтын форс-мажорлық 

жағдайларға байланысты осы Келісім бойынша міндеттемелерді кешіктіргені 

немесе орындамағаны үшін екінші Тараптың алдында жауап бермейді. 

7.2. Осы Келісім бойынша өз міндеттемелерін орындамаған Тарап екінші 

Тарапқа өз міндеттемелерін орындауға кедергі және оның әсері туралы 

хабарлама жіберуге тиіс. 

 

8. Даулы мәселелерді шешу  

 

8.1. Осы Келісім бойынша немесе оған байланысты Тараптар арасында 

туындайтын барлық даулар немесе келіспеушіліктер Тараптар арасындағы 

келіссөздер жолымен шешіледі. 

8.2. Келіспеушіліктерді келіссөздер арқылы шешу мүмкін болмаған 

жағдайда олар заңдарда белгіленген тәртіппен Тіркеушінің орналасқан жері 

бойынша сотта қаралуға тиіс. 

 

9. Тіркеушінің заңды мекенжайы мен деректемелері 
  

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ 

010000, Астана қ., Республика даңғылы, 29-үй, БСН: 050540004455,  
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«Қазақстан Халық банкі» АҚ, КБе: 16 

БСК: HSBKKZKX, ЖСК: KZ646010111000242071 
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«CarGoRuqsat» электрондық кезектің 

автоматтандырылған жүйесіне  

қол жеткізуді ұсыну бойынша 

пайдаланушы келісіміне қосымша 

 

 

«Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ 
                                                                                010000, Астана қ., Республика даңғылы, 29-үй 

 

«CarGoRuqsat» электрондық кезектің 

автоматтандырылған жүйесіне қол жеткізуді ұсыну бойынша 

пайдаланушы келісіміне қосылу үшін 

№ (ЖТ/ЗТ)-ЖСН/БСН-___ өтінімі 

 

Осымен бұдан әрі «Пайдаланушы» _________________________________  
(мемлекеттік және (немесе) орыс тілінде толық атауы) 

деп аталатын, «Cargoruqsat» электрондық кезектің автоматтандырылған 

жүйесіне қол жеткізуді ұсыну бойынша «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ-

мен жасалатын Пайдаланушы келісіміне (бұдан әрі - Келісім) қосылады, сондай-

ақ үлгі нысаны «Ақпараттық-есептеу орталығы» АҚ бекіткен және Qoldau.kz 

веб-порталында ашық қолжетімділікте жарияланған Келісімде белгіленген 

талаптарды орындауға міндеттенеді.  

Қазақстан Республикасынан шыққан кезде Мемлекеттік шекарадағы 

автомобиль өткізу пункттерінде электрондық кезектің автоматтандырылған 

жүйесін енгізу бойынша жобаға қатысу үшін Келісімнің 4-бөлімінде көзделген 

функцияларды орындау мүмкіндігін біздің Жеке кабинетімізде жүзеге асыруды 

сұраймыз. 

 

Пайдаланушының деректемелері: 

1. Резидент/резидент емес. 

2. Мекеменің атауы: __________________________________________________ 
                                                            (Жарғыға сәйкес) 

3. Сәйкестендіру нөмірі (БСН/ЖСН): ____________________________________ 

4. Пайдаланушы/Мекеменің өкілі: _______________________________________ 
                                                                                                     (тегі, аты, әкесінің аты және ЖСН бар болса) 

5. Телефондар: _______________________________________________________ 
                                      (елді мекен кодын қоса алғанда) 

6. Электрондық пошта және басқа байланыс түрлері: _______________________ 

 

Пайдаланушы Келісіммен танысқанын растайды және оның шарттарын 

орындауға міндеттенеді және Келісімге кейіннен енгізілген барлық өзгерістер 

мен толықтыруларды қабылдайды. 

 
Пайдаланушы 20__ жылғы «__» ______ сағат 00:00-де қол қойды және жіберді: 

ЭЦҚ-дан алынған деректер (ЭЦҚ-ға қол қойылған күні мен уақыты) не Тіркеушінің 

SMS-хабарламасына растау. 

 


