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«Достық» автомобиль өткізу пунктінде  

электрондық кезектің автоматтандырылған жүйесін пайдалана отырып, 

Қазақстан Республикасынан шығу кезінде автомобиль көлік құралдарын 

өткізуді ұйымдастырудың уақытша схемасы 

 

 

1-тарау. Жалпы ережелер 

 

1. Осы «Достық» автомобиль өткізу пунктінде электрондық кезектің 

автоматтандырылған жүйесін пайдалана отырып, Қазақстан Республикасынан 

шығу кезінде автомобиль көлік құралдарын өткізуді ұйымдастырудың уақытша 

схемасы (бұдан әрі – Уақытша схема) Қазақстан Республикасының Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті төрағасының 2013 жылғы 30 қарашадағы № 504 

бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы 

арқылы адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды автомобиль 

өткізу пункттерінде, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

шекарасы арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орындарда өткізуді 

ұйымдастырудың үлгілік схемасының 7-тармағын ескере отырып, сондай-ақ, 

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары – Қазақстан 

Республикасының Қаржы министрі Е. Жамаубаевтың 2022 жылғы 19 

қыркүйектегі № Б-721 хаттамалық тапсырмасының 5-тармағын іске асыру үшін 

әзірленді және «Достық» автомобиль өткізу пунктінде (бұдан әрі – өткізу 

пункті) электрондық кезектің автоматтандырылған жүйесін (бұдан әрі – ЭКЖ) 

пайдалана отырып, Қазақстан Республикасынан шығу кезінде автомобиль көлік 

құралдарын өткізуді ұйымдастырудың уақытша тәртібін айқындайды. 

Уақытша схеманы әзірлеу мен қабылдаудың мақсаты көлік 

құралдарының, жүктер мен тауарлардың өткізу пунктіне кіру кезектілігін 

қалыптастыру процесінің айқындығы мен цифрландырылуын қамтамасыз 

етуге, Қазақстан Республикасынан шығатын көлік құралдарының Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік шекарасын (бұдан әрі - мемшекара) кесіп өту 

тәртібін жетілдіруге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының транзиттік-

көліктік және экспорттық әлеуетін арттыруға бағытталған ЭКЖ тестілеу болып 
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табылады. 

2. Осы Уақытша схемада пайдаланылатын негізгі ұғымдар: 

1) ЭКЖ – Қазақстан Республикасынан шығу кезінде автомобиль көлік 

құралдарының автомобиль өткізу пункттеріне кіру уақытын брондауға 

арналған бағдарламалық-аппараттық кешен; 

2) күту аймағы – өткізу пунктінің тәуліктік өткізу мүмкіндігін ескере 

отырып айқындалатын сыйымдылықпен өткізу пунктіне тікелей жақын 

орналасқан және ЭКЖ-да тіркелген көлік құралдарын орналастыруға арналған 

арнайы жабдықталған алаң; 

3) тіркеуші – Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы 

заңнамасына сәйкес айқындалатын ЭКЖ жұмысын басқаруды, ЭКЖ-ның 

жұмыс істеуін, оған қолжетімділікті және сүйемелдеуді қамтамасыз ететін 

заңды тұлға; 

4) есептік жазба – ЭКЖ пайдаланушының логині/парольі; 

5) пайдаланушы – ЭКЖ пайдаланатын жеке немесе заңды тұлға; 

6) брондау – өткізу пунктіне белгілі бір күнде және уақытта келу және 

кіру үшін жеке немесе заңды тұлғаны және оның көлік құралын СЭО-да тіркеу 

процесі; 

7) әкімші кабинеті – өткізу пунктінің аумағында адамдардың, көлік 

құралдарының, жүктер мен тауарлардың қозғалысын нақты уақыт режимінде 

қарауды қамтамасыз ететін ЭКЖ-да шекара қызметі және (немесе) мемлекеттік 

кірістер органдары (бұдан әрі – МКО) лауазымды адамдарының арнайы жеке 

кабинеті. 

Осы Уақытша схемада пайдаланылатын өзге де ұғымдар Қазақстан 

Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес қолданылады. 

3. ЭКЖ тестілеу өткізу пунктінде 2022 жылғы 23 қарашадан бастап ЭКЖ 

тіркеушісі ерікті негізде пайдаланушы келісімін жасаған иелерімен немесе 

жүргізушілерімен жүк автомобиль көлік құралдарына қатысты жүзеге 

асырылады. 

ЭКЖ тіркеушісінің қызмет көрсетуі өтеусіз негізде жүзеге асырылады. 

4. Қазақстан Республикасынан шығу кезінде адамдардың, көлік 

құралдарының, жүктер мен тауарлардың өткізу пунктінің аумағына кіру 

тәртібін бақылауды Шекара қызметінің және (немесе) МКО лауазымды 

адамдары әкімші кабинеті арқылы жүзеге асырады. 

5. Өткізу пунктіндегі кеден бекетінің баланс ұстаушысы тиісті 

аппараттық (инфрақұрылымдық) бөлігінің, оның ішінде бейнекамералардың, 

шлагбаумдардың, электрондық таблолардың жұмыс істеуін және ЭКЖ-ға 

қосылуын қамтамасыз етеді. 

6. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген 

жағдайларды қоспағанда, тіркеуші, Шекара қызметінің және МКО лауазымды 

адамдары ЭКЖ жұмыс істеуін қамтамасыз ету нәтижесінде алынған 

мәліметтерді жария етуге құқылы емес. 

7. Өткізу пунктіне көлік құралдарының кіруін ЭКЖ-да тіркеу Қазақстан 

Республикасы ратификациялаған үкіметаралық келісімдер мен «Автомобиль 
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көлігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы негізінде жануарларды, тез 

бұзылатын және қауіпті жүктерді тасымалдау кезінде басым тәртіппен 

(кезектен тыс) жүзеге асырылады. 

 

 

2-тарау. Электрондық кезектің автоматтандырылған жүйесінде 

тіркеу және брондау тәртібі 

 

8. ЭКЖ-да тіркеу жүзеге асырылады (таңдау бойынша): 

1) «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес берілетін және пайдаланылатын 

электрондық-цифрлық қолтаңбаныны (бұдан әрі – ЭЦҚ) қолдана отырып ЭКЖ 

сайты арқылы; 

2) ЭКЖ мобильді қосымшасы арқылы. 

ЭКЖ-да тіркеу кезінде  пайдаланушы келісіміне қол қойылады. 

9. Электрондық кезекті брондау мынадай әрекеттерді: 

1) ЭКЖ-да қажетті күн мен уақытты, не бірінші бос уақытты және 

мемшекарадан кесіп өту үшін болжанатын өткізу пунктінің атауын таңдау; 

2) көлік құралы үшін сенімді жүргізушілердің санын айқындау; 

3) көлік құралы иесінің деректерін көрсету (резидент/бейрезидент, заңды 

тұлға/жеке тұлға, аты, тегі, Қазақстан Республикасының резиденті үшін – жеке 

сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН), бейрезидент 

үшін – ЖСН/БСН болған кезде);  

4) жүргізушінің (жүргізушілердің) (резидент/бейрезидент, аты-жөнін, 

туған күнін, телефонын, электрондық мекенжайын, жеке басын 

куәландыратын құжатты, құжатты берген елді, құжаттың нөмірін және оның 

қолданылу мерзімін) және көлік құралының (тіркелген елі, көліктің нөмірлік 

белгісі, тіркеменің нөмірлік белгісі, көлік құралының/шассидің сәйкестендіру 

нөмірі) деректерін көрсетуді көздейді. 

Бұл ретте пайдаланушы ЭКЖ-да өзінің дербес деректерін жинауға, 

сақтауға және өңдеуге өзінің келісімін білдіреді. 

10. ЭКЖ-да электрондық кезекті броньдау пайдаланушылар енгізетін 

деректер мен мәліметтер және оларды ішкі істер, цифрлық даму, 

агроөнеркәсіптік кешен, жеке және заңды тұлғаларды тіркеу, салықтық 

әкімшілендіру, құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы 

орталық атқарушы органдардың, сондай-ақ басқа да мемлекеттік органдардың, 

ұлттық операторлардың және «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік 

корпорациясының деректерімен және мәліметтерімен, ЭКЖ-ны олардың 

ақпараттық жүйелерімен интеграциялау жолымен салыстыру негізінде жүзеге 

асырылады.  

11. ЭКЖ: 

1) «Заңды тұлғалар» немесе «Жеке тұлғалар» мемлекеттік деректер 

базасымен ЭКЖ-ның ақпараттық өзара іс-қимылы нәтижесінде ЭКЖ 

пайдаланушының есептік жазбасының болуын; 
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2) «Автомобиль» мемлекеттік деректер базасымен ЭКЖ-нің ақпараттық 

өзара іс-қимылы арқылы көлік құралын мемлекеттік тіркеудің болуын; 

3) «Автомобиль» мемлекеттік деректер базасымен ЭКЖ-нің ақпараттық 

өзара іс-қимылы арқылы көлік құралына тиісті санаты бар жүргізуші 

куәліктері бойынша мәліметтердің болуын; 

4) ЭКЖ-нің құқықтық статистика және арнайы есепке алу органдарының 

ақпараттық жүйесімен ақпараттық өзара іс-қимылы арқылы жүргізуші мен 

көлік құралын іздестіру туралы мәліметтің болмауын; 

5) ЭКЖ-нің ауыл шаруашылығы техникасының мемлекеттік тізілімімен 

ақпараттық өзара іс-қимылы арқылы техниканы тіркеудің болуын; 

6) ЭКЖ-нің «Е-лицензиялау» мемлекеттік деректер базасымен 

ақпараттық өзара іс-қимылы арқылы халықаралық автомобиль тасымалдарына 

рұқсаттың (рұқсаттардың) болуын; 

7) ЭКЖ-нің Деректер бірыңғай сақтандыру базасымен ақпараттық өзара 

іс-қимылы арқылы көлік құралдары иелерінің азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігін сақтандыру шартының (шарттарының) болуын; 

8) ЭКЖ-нің салық төлеушінің кабинетімен ақпараттық өзара іс-қимылы 

арқылы бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша салық берешегінің, 

оның ішінде көлік құралына салынатын салықтың болмауын; 

9) ЭКЖ-нің «Әкімшілік өндірістердің бірыңғай тізілімі» деректер 

базасымен ақпараттық өзара іс-қимылы арқылы жол жүру қағидаларын 

бұзғаны үшін төленбеген айыппұлдардың болмауын; 

10) ЭКЖ-нің Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, инновациялар 

және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің «Мобильдік үкімет» ақпараттық 

жүйесінің «Цифрлық құжаттар» сервисімен ақпараттық өзара іс-қимылы 

арқылы цифрлық құжаттардың, оның ішінде жеке басын куәландыратын 

құжаттардың, жүргізуші куәлігінің, көлік құралын иеленудің болуын; 

11) ЭКЖ-нің «BTSD Cloud E-Sign» ақпараттық жүйесімен ақпараттық 

өзара іс-қимылы арқылы тұлғаның биометриялық сәйкестігін; 

12) «Мобильді азаматтар базасында» тіркелген мәліметтердің «Мобильді 

үкімет» ақпараттық жүйесінің «Мобильді азаматтар базасы» компонентімен 

ЭКЖ-нің ақпараттық өзара іс-қимылы арқылы жеке тұлғаның телефон 

нөмірімен сәйкестігін; 

13) ЭКЖ-нің Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарын 

басқару жөніндегі ұлттық операторының («Қазавтожол» акционерлік 

қоғамының) деректерімен ақпараттық өзара іс-қимылы арқылы Қазақстан 

Республикасының ақылы жолдары бойынша берешегінің болмауын автоматты 

түрде тексереді. 

12.  ЭКЖ енгізген деректерді автоматты түрде тексеруі: 

1) осы Уақытша схеманың 11-тармағының 1), 4), 7), 9), 13) 

тармақшаларында көрсетілген деректермен Қазақстан Республикасының 

бейрезиденттерге қатысты жүзеге асырылады; 
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2) осы Уақытша схеманың 11-тармағының 1) - 12) тармақшаларында 

көрсетілген деректермен Қазақстан Республикасының резидентіне қатысты 

жүзеге асырылады. 

13. ЭКЖ осы Уақытша схеманың 12-тармағында көзделген 

ерекшеліктерді ескере отырып, осы Уақытша схеманың 11-тармағының 1) - 7) 

тармақшаларында көрсетілген деректермен пайдаланушының енгізілген 

деректерін автоматты түрде тексерудің оң нәтижелерінің қорытындылары 

бойынша пайдаланушыға күні мен болжамды уақытын (уақыт аралығын) 

көрсете отырып, мемшекара арқылы шығу үшін броньның реттік нөмірін 

береді. 

Осы Уақытша схеманың 11-тармағының 1) - 7) тармақшаларында 

көрсетілген пайдаланушы енгізген деректер интеграциялық өзара іс-қимыл 

арқылы расталмаған жағдайда, ЭКЖ пайдаланушыға бронь беруден бас 

тартады. 

ЭКЖ-да брондау бронь беруден бас тарту себептерін жойғаннан кейін 

мүмкін болады. 

14. Көлік құралын ЭКЖ-да тіркеу осы көлік құралы бойынша белсенді 

бронь болмаған кезде жүзеге асырылады. 

15. ЭКЖ-дағы ықтимал брондаулардың саны өткізу пунктінің өткізу 

мүмкіндігін ескере отырып және күнтізбелік 30 (отыз) күннен аспайтын кезеңге 

қалыптастырылады. 

 

 

3-тарау. Электрондық кезектің автоматтандырылған жүйесін 

пайдалана отырып, өткізу пункті арқылы автомобиль көлік 

құралдарын өткізу тәртібі 

 

16. Көлік құралының күту аймағына келу қажеттілігі туралы ақпарат 

пайдаланушының ЭКЖ-дағы жеке кабинетінде (бұдан әрі – жеке кабинет) 

ЭКЖ-дағы броньдау күні мен уақытына дейін кемінде 24 (жиырма төрт) сағат 

бұрын көрсетіледі. Бұл ретте пайдаланушыға қосымша тиісті «push-хабарлама» 

немесе «СMС-хабарлама» жіберіледі. 

17. Қазақстан Республикасынан шыққан кезде өткізу пунктіне кіру көлік 

құралы ЭКЖ-да тіркелген жағдайда жүзеге асырылады. 

Өткізу пунктіне кірген және одан шыққан кезде көлік құралының 

мемлекеттік тіркеу нөмірінің белгісін бейнекамерамен оқу жүзеге асырылады. 

18. Көлік құралының ЭКЖ жұмыс істейтін өткізу пунктіне кіруі, ЭКЖ 

белгілеген кезектілікке сәйкес күту аймағынан жүзеге асырылады. 

19. Күту аймағынан шығу және өткізу пунктіне жіберу үшін көлік 

құралын шығару ЭКЖ белгілеген кезектілікке сәйкес жүзеге асырылады. 

Көлік құралын шақыру туралы ақпарат ЭКЖ жеке кабинетінде жазғы 

уақытта кемінде 60 (алпыс) минут немесе тиісті күні бронь уақытына дейін 

қысқы уақытта 120 (жүз жиырма) минут бұрын көрсетіледі, бұл ретте 
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пайдаланушыға қосымша тиісті «push-хабарлама» немесе «СМС-хабарлама» 

жіберіледі. 

20. Көлік құралы брондаудың белгіленген күні мен уақытында өткізу 

пунктіне келмеген жағдайда электронды кезек ЭКЖ-да жойылады. Көлік 

құралы ЭКЖ-да қайта тіркеуден өтеді. 

 

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі 

директорының орынбасары – 

Шекаралық бақылау департаментінің 

бастығы полковник  

_____________ Б. Абсаматов 

 2022 жылғы 11 қараша 

Қазақстан Республикасы 

Қаржы министрлігі 

Мемлекеттік кірістер комитеті 

төрағасының орынбасары  

 

_____________ Қ. Жұмағұлов 

2022 жылғы 8 қараша 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


