
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы адамдарды, көлік құралдарын, 
жүктерді және тауарларды өткізу пункттерінде өткізуді ұйымдастырудың үлгілік 
схемаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының 2013 жылғы 30 
қарашадағы № 504 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 
жылы 17 қаңтарда № 9070 тіркелді.
      Ескерту. Бұйрықтың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының 30.12.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін № 100 қе
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      "Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы туралы" 2013 жылғы 16 
қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы 56-бабының  сәйкес  42) тармақшасына
БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған:
      1) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы адамдарды, көлік 
құралдарын, жүктерді және тауарларды әуе (авиациялық) өткізу пункттерінде өткізуді 
ұйымдастырудың ;үлгілік схемасы
      2) 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 схемасы
      3) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы адамдарды, көлік 
құралдарын, жүктерді және тауарларды теміржол өткізу пункттерінде, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу жүзеге асырылатын
өзге де орындарда өткізуді ұйымдастырудың ;үлгілік схемасы
      4) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы адамдарды, көлік 
құралдарын, жүктерді және тауарларды теңіз (өзен) өткізу пункттерінде, сондай-ақ 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу жүзеге асырылатын
өзге де орындарда өткізуді ұйымдастырудың үлгілік .үлгілік схемасы
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 
30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі осы 
бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіпте Қазақстан Республикасы Әділет 
министрлігінде мемлекеттік тіркелуін және ресми жариялануын қамтамасыз етсін.



      3. Осы бұйрық ол алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа 
енгізіледі.
Төрағасы Н. Әбіқаев
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Қазақстан Республикасы

Премьер-Министрінің орынбасары -

Қазақстан Республикасының

Қаржы министрі

________________ Б. Сұлтанов
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Қазақстан Республикасы Ұлттық
қауіпсіздік комитеті Төрағасының

2013 жылғы "30" қарашадағы
№ 504 бұйрығымен

бекітілген

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы
адамдарды, көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды әуе
(авиациялық) өткізу пункттерінде өткізуді ұйымдастырудың
үлгілік схемасы
1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының 30.12.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін № 100 қе
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      1. Осы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы адамдарды, 
көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды әуе (авиациялық) өткізу пункттерінде 
өткізуді ұйымдастырудың үлгілік схемасы (бұдан әрі – Үлгілік схема) бақылаушы 
органдар бөлімшелерінің (бұдан әрі – бақылаушы органдар) Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік шекарасын (бұдан әрі – Мемлекеттік шекара) әуе (
авиациялық) өткізу пункттерінен (бұдан әрі – өткізу пункттері) кесіп өтетін адамдарға, 
әуе кемелеріне, жүктер мен тауарларға қатысты шекаралық, кедендік, 
санитарлық-карантиндік, карантиндік фитосанитарлық, мемлекеттік 
ветеринарлық-санитарлық бақылауды және/немесе қадағалауды, сондай-ақ авиация 
қызметінің іс-қимылын жүзеге асыру кезінде өткізуді ұйымдастыруды айқындайды.



      Ескерту. 54-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының 30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      55. Өткізу пунктінен шығу кезінде шекаралық наряд оның сыртқы тексеруін жүзеге 
асырады. Поезды тексеру барысында Мемлекеттік шекара бұзушылары немесе поезд 
құрамына еніп кеткен адамдар анықталған жағдайда, шекаралық наряд поезды тоқтату 
және бұзушылықтың жолын кесу бойынша шараларды қабылдау үшін теміржол 
станциясы бойынша кезекшіге дереу хабарлайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметінің ең жақын бөлімшесіне баяндайды.

 

Қазақстан Республикасы Ұлттық
қауіпсіздік комитеті Төрағасының

2013 жылғы "30" қарашадағы
№ 504 бұйрығымен

бекітілген

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы адамдарды, көлік 
құралдарын, жүктерді және тауарларды теңіз (өзен) өткізу пункттерінде, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу 
жүзеге асырылатын өзге де орындарда өткізуді ұйымдастырудың үлгілік 
схемасы

      Ескерту. Тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының 30.12.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін № 100 қе
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

1-тарау. Жалпы ережелер

      Ескерту. 1-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының 30.12.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін № 100 қе
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      1. Осы Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы адамдарды, 
көлік құралдарын, жүктерді және тауарларды теңіз (өзен) өткізу пункттерінде, 
сондай-ақ Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу жүзеге 
асырылатын өзге де орындарда өткізуді ұйымдастырудың үлгілік схемасы (бұдан әрі - 
Үлгілік схема) шекаралық, кедендік, көліктік, санитариялық-карантиндік, карантиндік 
фитосанитариялық, мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық бақылауды және (
немесе) қадағалауды бақылаушы органдар (бұдан әрі – бақылаушы органдар) 
бөлімшелерінің жүзеге асыру дәйектілігін, сондай-ақ теңіз (өзен) порттары 
әкімшіліктерінің (бұдан әрі – порт әкімшілігі) теңіз (өзен) өткізу пункттерінде, 
сондай-ақ Мемлекеттік шекара арқылы өткізу жүзеге асырылатын өзге де орындарда (
бұдан әрі - өткізу пункттері) Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасын 



кесіп өтетін адамдарға, теңіз (өзен) кемелеріне, жүктер мен тауарларға қатысты 
іс-қимылын анықтайды.
      Ескерту. 1-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 
30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      2. Өткізу пункттерінде шекаралық, кедендік, көліктік, санитарлық-карантиндік 
қадағалауды, карантиндік фитосанитарлық бақылау мен қадағалауды, мемлекеттік 
ветеринарлық-санитарлық бақылауды және қадағалауды, теңіз (өзен) кемелеріне (бұдан
әрі – кемелер), оған тиелген автомобильдерге, теміржол вагондарына, контейнерлерге, 
жүктер мен тауарларға (бұдан әрі – көлік құралдарына), жолаушыларға, кеме 
экипажының мүшелеріне, көлік құралдарының жүргізушілеріне, экспедиторларға және 
басқа да көлік құралдарын (жүктерді) алып жүретін адамдарға қатысты жүргізіледі.
      3. Өткізу пункттерінде шекаралық, кедендік, көліктік, санитарлық-карантиндік 
қадағалауды, карантиндік фитосанитариялық бақылауды және қадағалауды, 
мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық бақылау және қадағалауды, Кедендік одақ және 
Қазақстан Республикасының заңнамаларында белгіленген өкілеттіктер шектерінде 
бақылаушы органдар жүзеге асырады.
      4. Бақылаушы органдар бақылау жүргізу уақытын азайту, функциялар мен 
іс-қимылдардың қайталануын болдырмау, сондай-ақ кемелерді, олардағы 
жолаушыларды, көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды негізсіз ұстауға жол бермеу 
бойынша шаралар қолданады.
      5. Кемелерге қатысты бақылау операцияларын жүзеге асыру кезегін кеме 
капитандарынан (кеме иелерінен немесе олардың уәкілетті тұлғаларынан) кеменің 
келуі (кетуі) туралы ақпараттардың келіп түсу уақыттарына сәйкес порт әкімшілігі 
анықтайды.
      Алдағы тәуліктерде бір уақытта шекаралық, кедендік және өзге де бақылау 
түрлеріне жатқызылатын кемелердің санын бақылау органдарының келісімі бойынша 
порт әкімшілігі анықтайды.
      6. Кемелердің бақылаудың барлық түрлері айлақтарда, рейдтік жүк түсіру 
тұрақтары кешендерінде немесе порт тұрақтарында жүзеге асырылады.
      Кемеге шекаралық, кедендік және өзге де бақылау түрлерін жүргізу орнын бақылау 
органдарымен келісім бойынша кемелердің, жүк түсіру технологиясы мен портта 
жолаушыларға қызмет көрсету түрлері мен ерекшеліктеріне және порттың 
сипаттамасына байланысты порт әкімшілігі анықтайды.
      7. Шетелден келген кемелерге бақылауды порт пен бақылаушы органдардың 
өкілдерінен құралған комиссия құрамы жүзеге асырады. Кейбір жағдайларда қызметтік
қажеттілікке байланысты комиссия құрамына басқа қызметтердің, ұйымдар мен 



ведомстволардың өкілдері кіргізіледі. Сұйықтарды тасымалдайтын кемелерді ресімдеу 
кезінде комиссия құрамына өрт сөндіру күзетінің өкілдері, ал круиздік жолаушылар 
кемелерін бақылау кезінде туристік фирмалардың өкілдері қосылады.
      Комиссияны порт әкімшілігі шақыртады. Порт әкімшілігі комиссия мүшелерін 
оларға жүктелген функцияларын орындау үшін шетелге бағыт алған кемелерге 
жеткізуді қамтамасыз етеді.
      Кеменің бортында комиссияның жұмыс бірізділігі шекаралық наряд ауысымының 
жетекшісі комиссияның жұмысы басталмас бұрын нұсқау жүргізу барысында 
белгілейді. Шетелден келген кеменің бортына бірінші болып санитарлық-карантиндік 
қадағалау бөлімшесінің лауазымды тұлғасы көтеріледі. Өз міндеттерін аяқтаған 
комиссия мүшелері барлық комиссия мүшелері жұмыстарының аяқталуына қарамастан
кемеден кете алады. Шекаралық наряд ауысымының жетекшісі шекаралық бақылау 
жұмыстары аяқталысымен барлық комиссия мүшелерінің кемеден кеткеніне көз 
жеткізгеннен кейін кемеден ең соңында кетеді.
      8. Шетелдік кемелердің капитандары порт әкімшілігіне кемедегі 
санитариялық-эпидемиологиялық жағдай туралы ақпарат береді. Капитандары кемедегі
санитарлық-эпидемиологиялық жағдай туралы ақпарат бермеген кемелердің портқа 
алдын-ала санитарлық бақылаусыз кіруіне тыйым салынады. Мұндай жағдайларда 
санитарлық бақылау кеменің тоқтаған орнында жүргізіледі, содан соң оларға портқа 
және тұрақтарға (айлаққа) кіруге рұқсат беріледі.
      Порт әкімшілігі Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара 
қызметінің шекаралық бақылау бөлімшесімен бірге (әрі қарай – шекаралық бақылау 
бөлімшесі) лоцмандардың кемелерді кездестіретін жер жөнінде келіседі. Жеке 
жағдайларда шекаралық бақылау бөлімшесі шекаралық нарядтардың кемелерді 
шығарып салу бойынша шаралар қолданады.
      9. Көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды тиеу (түсіру), жолаушыларды, көлік 
құралдарының жүргізушілерін және басқа да көлік құралдарын (жүктерді) алып 
жүретін адамдарды түсіру (отырғызу), сондай-ақ жүк операцияларын орындауды 
қамтамасыз ететін порт қызметкерлерін кіргізу кейбір жағдайларда кеме келгеннен 
кейін, шекаралық және кедендік бақылау жүргізілгенге дейін шекаралық және кедендік
бақылау бөлімшелерінің лауазымды тұлғаларының рұқсатымен жүзеге асырылады.
      10. Кеме кететін мерзімде көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды тиеу (түсіру), 
жолаушыларды, көлік құралдарының жүргізушілерін және басқа да көлік құралдарын (
жүктерді) алып жүретін адамдарды түсіру (отырғызу) аяқталуы тиіс, ал жүк 
операцияларын орындауды қамтамасыз ететін порт қызметкерлері шекаралық және 
кедендік бақылау аяқталғанға дейін кемеден кетуі қажет.
      11. Кемелердің экипаж мүшелерінің құжаттарын тексеру кеме бортында жүзеге 
асырылады.



      Кеме жолаушыларының құжаттарын шекаралық және кедендік бақылау 
жолаушыларға қызмет көрсетуге арналып арнайы жабдықталған ғимараттарда, 
үй-жайларда, теңіз (өзен) вокзалдарында, ал круиздік жолаушылар – тікелей кемеде 
жүзеге асырылады. Круизде жүрген адамдардың құжаттарын тексеру кемеден түсіп, 
кемеге отырған сайын жүзеге асырылады.
      Көлік құралдары жүргізушілерінің, экспедиторлардың және басқа да көлік 
құралдарын (жүктерді) алып жүретін адамдардың шекаралық және кедендік бақылауы 
олардың кеме бортынан жағаға түскеннен кейін арнайы жабдықталған және осы 
мақсатқа арналған терминалдар арқылы жүзеге асырылады.
      12. Кемелермен тасымалданатын көлік құралдарын бақылау арнайы жабдықталған 
алаңдарда, эстакадаларда және басқа да ғимараттарда жүзеге асырылады.
      13. Теңіз (өзен) өткізу пункттеріндегі шекаралық бақылау адамдарды, көлік 
құралдарын, жүктер мен тауарларды Мемлекеттік шекара арқылы өткізуді 
ұйымдастыру схемасы (бұдан әрі – өткізуді ұйымдастыру схемасы) бойынша жүзеге 
асырылады, ол:
      1) жолаушылардың келуі мен кетуін жеке-жеке ресімдеуді;
      2) экипаж мүшелерінің құжаттарын бортта, рейдте ресімдеуді;
      3) экипаж мүшелерінінің, круиздік жолаушылардың жағаға (кемеге) түсуін (
қайтуын) бақылауды;
      4) өткізу пунктінде оның аумағына және шетелге шығатын кемелердің тұрағына 
бөгде адамдардың кіруіне тыйым салынатын режимнің сақталуын;
      5) келетін (кететін) кемелерді ресімдеу жөніндегі комиссияның үйлесімді және 
келісілген іс-қимылын қамтамасыз етуі тиіс.
      14. Кедендік бақылау бөлімшесі жүргізетін кемелерді кедендік ресімдеу кезіндегі 
бақылау сипатындағы іс-шаралар:
      кеме құжаттарын, кеме экипаж мүшелерінің, жолаушылардың, көлік құралдары 
жүргізушілерінің, экспедиторлар және басқа да жүкпен бірге ілесіп жүретін 
адамдардың құжаттарын тексеру жүргізіледі;
      кеме жүк қоймаларының немесе контейнерлерінің техникалық жай-күйі тексеріледі;
      кемедегі жүк қоймаларында және контейнерлерінде тақтайшалардың барын, 
кедендік мөрлер мен пломбалардың жағдайлары, пломбылайтын баулардың бүтіндігі 
тексеріледі;
      жүк уақытша сақтау қоймаларына немесе кедендік бақылау аймағындағы сақтауға 
рұқсат беретін белгі қойылады.
      15. Әрбір теңіз (өзен) өткізу пункттерінде оның ерекшеліктеріне байланысты (
санаттары, сыныптары, инфрақұрылымының және техникалық жарақтануының дамуы, 
жыл уақыты) Үлгілік схеманың негізінде бақылау органдары басшыларының және порт
әкімшілігінің бірлескен шешімімен өткізуді ұйымдастыру схемасы әзірленеді және 
бекітіледі.



      Оның ерекшеліктерін ескере отырып, әрбір өткізу пункті үшін әзірленген теңіз (
өзен) өткізу пунктіндегі өткізуді ұйымдастыру схемасында бақылаушы органдардың 
бақылауды жүзеге асыру ұзақтығы белгіленеді.

2-тарау. Адамдар, көлік құралдары, жүктер мен тауарлар Қазақстан 
Республикасының аумағына келген кездегі бақылаушы органдардың іс-қимылы

      Ескерту. 2-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының 30.12.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін № 100 қе
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      16. Қазақстан Республикасының аумағына келген адамдардың, көлік құралдары, 
жүктер мен тауарлардың бақылауын жүзеге асырудың бірізділігі:
      1) кеме капитаны (кеме иесі немесе уәкілетті тұлға) порт әкімшілігіне кеменің келуі 
туралы алдын ала өтінім береді.
      Кеменің келуіне алдын ала өтінім 72 сағат бұрын беріледі, 24 сағат бұрын 
расталады, өткізу уақыты 72 сағаттан аз болған кезде – кеме порттан шығар алдында 
хабарланады;
      2) порт әкімшілігі (порт капитаны) кеменің келуі туралы тапсырысты бақылау 
органдарға береді;
      3) порт әкімшілігі кеме капитанын (кеме иесіне немесе уәкілетті тұлғаға) кеме 
тұрағын хабарлайды;
      4) порт әкімшілігі бақылаушы органдарға кеменің келу уақыты мен тұрақтау орны 
туралы кем дегенде 4 сағат бұрын хабарлайды;
      5) кеме иесі немесе уәкілетті тұлға кедендік бақылау бөлімшесіне Кеден одағы мен 
Қазақстан Республикасының кедендік заңнамаларына сәйкес алдын ала ақпараттар 
береді;
      6) кеме капитаны (кеме иесінің немесе уәкілетті тұлғаның) кедендік бақылау 
бөлімшесінің лауазымды тұлғасына Кеден одағы мен Қазақстан Республикасының 
кедендік заңнамаларында көзделген құжаттарды береді;
      7) порт әкімшілігі келіп түскен ақпаратты шекаралық бақылау бөлімшесіне береді.
      Кемеге бақылаушы органдардың лауазымды тұлғаларын жеткізу теңіз (өзен) 
портының көліктерімен жүзеге асырылады.
      17. Келген кемені, кеме бортындағы экипаж мүшелерін, жолаушыларды, көлік 
құралдарын, жүктер мен тауарларды бақылау бойынша бақылау органдарының 
әрекеттері мынандай бірізділікте жүзеге асырылады:
      1) Мемлекеттік шекара арқылы адамдарды және жүктерді тасымалдау кезінде 
жүктердің санитарлық-эпидемиологиялық жағдайының және адамдардың денсаулық 
жағдайының нашарлау қауіпі болған жағдайда санитарлық-эпидемиологиялық 
қадағалау:



      кемедегі санитариялық-эпидемиологиялық жағдай туралы алдын ала берілген 
ақпараттарды бағалау және талдау;
      кеменің медициналық-санитарлық құжаттарын тексеру;
      кемедегі көлік құралдарына (асхана, су жүйелері, қалдықтарды жиналуы мен 
жойылуы) және де жұқпаларды тасымалдаушы және таратушылардың барына (
кемірушілер, масалар) санитарлық тексеру жүргізуге шешім қабылдау немесе олардың 
барын анықтау;
      медициналық тексеріп қарау (сұрау, термометрия);
      аса қауіпті жұқпалы ауру жұқтырған ауру адамды анықталған жағдайда 
жүргізілетін жедел іс-шаралар жоспарын жасау;
      шекаралық бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғасына Мемлекеттік шекарадан 
кеме және кеме экипажының мүшелері мен жолаушыларының өту ықтималдығы 
туралы хабарлау;
      2) шекаралық бақылау:
      кеме капитанына сауалнама жүргізу;
      жолаушыларды түсіру, олардың құжаттарын тексеру, Мемлекеттік шекарадан 
өткізу туралы шешім қабылдау;
      кеме экипажының кемені тексергені туралы кеме журналындағы жазбаларды 
тексеру (тек Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Туы астындағы кемелерде);
      құжаттарды тексеру, кеменің экипаж мүшелерін Мемлекеттік шекарадан өткізу 
туралы шешім қабылдау;
      кеме капитанына жағаға шығуға рұқсат берілмеген кеме экипажының мүшелері 
туралы ақпарат беру;
      3) кемемен тасымалданатын және кеменің керек-жарақтары ретінде қолданылатын 
жүк, тауарлар және көлік құралдары, сондай-ақ кеме экипаж мүшелерінің жеке 
заттарын, кемені бақылауға қатысты кедендік бақылау бөлімшесінің лауазымды 
тұлғаларының іс-қимылы құжаттарда көрсетілген нақты мәліметтер және радиациялық 
бақылау нәтижелері негізінде іске асыру;
      4) кемемен тасымалданатын және кеменің керек-жарақтары ретінде қолданылатын 
жүктер, тауарлар және көлік құралдары, сондай-ақ кеме экипаж мүшелерінің жеке 
заттарын, кеме жайларын мүдделі мемлекеттік бақылаушы органдардың лауазымды 
тұлғаларымен бірлесіп тексеру;
      5) кемемен тасымалданатын және кеменің керек-жарақтары ретінде қолданылатын 
жүктер, тауарлар мен көлік құралдары, сондай-ақ кеме экипаж мүшелерінің жеке 
заттарын, кемені Мемлекеттік шекара арқылы өткізу туралы мемлекеттік бақылаушы 
органдарының лауазымды тұлғаларымен шешім қабылдау;
      6) кемемен тасымалданатын және кеменің керек-жарақтары ретінде қолданылатын 
тауарлар және көлік құралдары, кеме экипаж мүшелерінің жеке заттарын, кемеге 
қатысты қабылданған шешім туралы шекаралық және кедендік бөлімшелердің 



лауазымды тұлғаларының кеме капитанына (кеме иесі немесе өкілетті тұлғаға) ақпарат 
беруі;
      7) кеме капитанына (кеме иесі немесе өкілетті тұлғаға) Қазақстан Республикасымен 
және Қазақстан Республикасының заңнамаларымен ратификацияланған халықаралық 
келісімдерге және 2004 жылғы 6 шілдесіндегі Қазақстан Республикасының "Iшкi су 
көлiгi туралы"  сәйкес ресімделген құжаттарды тапсыру.Заңына
      18. Бақылаушы органдар кемемен келген көлік құралдарын, жүктер мен тауарларды
, сондай-ақ көлік құралдарының жүргізушілерін, экспедиторларды және басқа да көлік 
құралдарын (жүктерді) алып жүретін тұлғаларды (жүктерді) бақылау бойынша 
іс-қимылдары келесі ретпен іске асырылады:
      1) шекаралық бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғалары көлік құралдары 
жүргізушілерінің, экспедиторлардың және басқа да көлік құралдарын, жүктер мен 
тауарларды алып жүретін тұлғалардың құжаттарын тексеруі, көрсетілген тұлғалардың 
Мемлекеттік шекара арқылы өткізу туралы шешім қабылдауы;
      2) кедендік бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғаларының кедендік рәсімдерге 
қатысты жүктерді және тауарларды орналастыру мен тауарларды кедендік реттеуге 
байланысты кедендік операцияларды орындауды Кеден одағының және Қазақстан 
Республикасының заңнамаларына сәйкес жүзеге асыруы;
      3) кемемен келген көлік құралдарына, жүктер мен тауарларға бақылаушы 
органдардың лауазымды тұлғаларымен бірлескен тексеріп қарауы және сынамалардың 
(үлгілердің) алынуы;
      4) шекаралық бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғалары кемемен келген көлік 
құралдарын, жүктер мен тауарларды Мемлекеттік шекара арқылы өткізу туралы шешім
қабылдауы.
      19. Бақылаушы органдарының кемемен келген жолаушылар мен тауарлардың (
жолаушылардың жүгі) өтуін бақылау бойынша іс-қимылдары мынадай ретпен жүзеге 
асырылады:
      1) Мемлекеттік шекара арқылы адамдарды және жүктерді тасымалдау кезінде 
жүктердің санитарлық-эпидемиологиялық жағдайының және адамдардың денсаулық 
жағдайының нашарлау қауіпі болған жағдайда санитарлық-эпидемиологиялық 
қадағалау:
      медициналық-санитарлық құжаттар мен медициналық жәрдемге жүгінуді тіркеу 
журналдарын тексеру;
      көлік құралдарына (асхана, су жүйелері, қалдықтарды жиналуы мен жойылуы) 
санитарлық тексеру жүргізу, сондай-ақ жұқпаларды тасымалдаушы және 
таратушылардың бар болуына (кемірушілер, масалар) немесе олардың бар анықтауға 
тексеру жүргізу туралы шешім қабылдау;
      медициналық тексеру (саулнама, термометрия);



      аса қауіпті жұқпалы ауру жұқтырған күдігі бар ауру анықталған жағдайдағы жедел 
іс-шаралар жоспарын құру;
      шекаралық бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғасына жолаушылардың 
Мемлекеттік шекарадан өту мүмкіндігі туралы ақпарат беруі;
      2) шекаралық бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғаларының Мемлекеттік шекара
арқылы өткізу туралы шешім қабылданған жолаушылардың құжаттарын тексеруі;
      3) кедендік бақылау бөлімшесі лауазымды тұлғаларының көлік, 
санитарлық-карантиндік қадағалау, карантиндік фитосанитарлық бақылау мен 
қадағалауды, мемлекеттік ветериналық-санитарлық бақылау мен қадағалауды, 
жолаушылардың құжаттары мен қол жүктерін Кеден одағының және Қазақстан 
Республикасының кедендік заңнамаларының талабына сәйкес келуіне тексеруі, 
радиациялық бақылау жүргізу;
      4) бақылаушы органдар лауазымды тұлғаларының тауарларды (жолаушылардың 
қол жүктерін) Мемлекеттік шекара арқылы өткізу туралы шешім қабылдауы.

3-тарау. Адамдардың, көлік құралдарының, жүктер мен тауарлардың Қазақстан
Республикасының аумағынан кетуі кезіндегі бақылаушы органдардың 
іс-қимылдары

      Ескерту. 3-тараудың тақырыбы жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының 30.12.2020  (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін № 100 қе
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      20. Қазақстан Республикасының аумағынан кететін адамдардың, көлік құралдары 
мен жүктердің бақылауын жүзеге асырудың бірізділігі:
      1) кеме капитаны (кеме иесі немесе оның уәкілетті тұлғасы) порт әкімшілігіне (порт
капитанына) кеменің кетуі туралы алдын ала тапсырыс береді.
      Кеменің кетуіне алдын ала тапсырыс 24 сағат бұрын беріледі, шекаралық, кедендік 
және басқа да тексерудің барлық түрлері жоспарланған уақытынан 4 сағат бұрын 
анықталады, ал кеме келгеннен кейін портта тұру уақыты 24 сағаттан кем болған 
жағдайда кеменің кетуіне жоспарланған уақытынан 4 сағат бұрын беріледі;
      2) порт әкімшілігі (порт капитаны) кеменің кетуі туралы алдын ала тапсырысты 
бақылаушы органдарға береді.
      Порт әкімшілігі кеменің кетуі туралы тапсырысты алғаннан кейін 1 сағат ішінде 
береді, ал кеме келгеннен кейін портта тұрғанына 24 сағаттан кем болса – ақпарат 
алғаннан кейін дереу беріледі;
      3) порт әкімшілігі (порт капитаны) бақылаушы органдарына кеменің кету уақыты 
мен оның тұрағы туралы хабарлайды;



      4) кеме капитаны (кеме иесі немесе оның өкілетті тұлғасы) шекаралық бақылау 
бөлімшесіне кемелік рөлі туралы ақпаратты алдын-ала тексеру үшін шекаралық 
бақылаудың жоспарланған басталу уақытынан 2 сағат бұрын береді;
      5) жүк иесі немесе оның өкілетті тұлғасы кедендік бақылау бөлімшесіне Кеден 
одағының және Қазақстан Республикасының кедендік заңнамаларына сәйкес алдын ала
ақпарат береді.
      Қабылданған шешім туралы тиісті бақылаушы органдардың лауазымды тұлғалары 
кеме капитанын (кеме иесі немесе оның уәкілетті тұлғасына) және порт әкімшілігін 
кеменің порттан жоспарланған кету уақытынан 2 сағат бұрын еркін түрде жазбаша 
мәлімдейді.
      Порт әкімшілігі бақылаушы органдардан түскен ақпараттарды шекаралық бақылау 
бөлімшесіне хабарлайды;
      6) жүк иелері немесе оның уәкілетті тұлғалар кедендік бақылау бөлімшесінің 
лауазымды тұлғаларына тиісті бақылау түрін іске асыру үшін қажетті құжаттарды 
береді.
      21. Кететін кемені, кеме бортындағы экипаж мүшелерін бақылау бойынша бақылау 
органдарының әрекеттері мынандай бірізділікте жүзеге асырылады:
      1) кеме капитанына сауалнама жүргізу;
      2) кеме журналындағы экипаждың кемені тексергені туралы жазбаларын тексеру (
тек Қазақстан Республикасы Мемлекеттік туының астындағы кемелер үшін);
      3) құжаттарды тексеру, кеме экипажының Мемлекеттік шекара арқылы өтуі туралы 
шешім қабылдау;
      4) Мемлекеттік шекара арқылы өтетін адамдардың құжаттарын тексеру.
      22. Бақылаушы органдар кемемен кететін көлік құралдарына, жүктер мен 
тауарларға, сондай-ақ көлік құралдарының жүргізушілеріне, экспедиторларды және 
басқа да көлік құралдарын алып жүретін адамдарға (жүктерге) мынадай бірізділікте 
жүзеге асырылады:
      1) кедендік бақылау:
      Кеменің құжаттамасын, экипаж мүшелерінің және жолаушылардың құжаттарын 
тексеру;
      радиациялық бақылау;
      кеменің жүк қоймаларының немесе контейнерлердің техникалық жағдайын тексеру;
      кемедегі жүк жайлары мен контейнерлердегі кедендік мөрлер мен пломбалардың, 
пломбалық жіптердің бүтіндігін, тақтайшалардың болуын тексеру;
      жүкті уақытша жүк қоймаларына немесе кедендік бақылау аймағына қоюға рұқсат 
беру;
      2) бақылаушы органдардың лауазымды тұлғалары кететін кемелердегі көлік 
құралдарын, жүктер мен тауарларды бірлесіп тексеріп қарайды және өткізу туралы 
шешім қабылдау;



      3) бақылаушы органдардың лауазымды тұлғалары кететін кемелердегі көлік 
құралдары, жүктер мен тауарларға қатысты шешім қабылдау туралы кедендік бақылау 
бөлімшесінің лауазымды тұлғасының жүк иесін немесе оның өкілетті тұлғасын 
ақпараттандыру;
      4) жүк иесіне немесе оның уәкілетті тұлғасына Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған халықаралық шарттарға және 2004 жылғы 6 шілдесіндегі Қазақстан 
Республикасының "Iшкi су көлiгi туралы"  сәйкес ресімделген құжаттарды Заңына
тапсыру;
      5) шекаралық бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғаларымен көлік құралдары 
жүргізушілердің, экспедиторлардың және басқа да көлік құралдарын (жүктерді) алып 
жүретін тұлғалардың құжаттарын тексеру, көрсетілген адамдарды Мемлекеттік шекара 
арқылы өткізу туралы шешім қабылдау.
      23. Кететін кемені, кеме бортындағы, жолаушыларды және тауарларды (
жолаушылардың багаждарын) бақылау бойынша бақылау органдарының әрекеттері 
мынадай бірізділікте жүзеге асырылады:
      1) Мемлекеттік шекара арқылы адамдарды және жүктерді тасымалдау кезінде 
жүктердің санитарлық-эпидемиологиялық жағдайының және адамдардың денсаулық 
жағдайының нашарлау қауіпі болған жағдайда санитарлық-эпидемиологиялық 
қадағалау:
      кемедегі санитарлық-эпидемиологиялық жағдай туралы ақпаратты бағалау және 
талдау;
      кеменің медициналық-санитарлық құжаттамаларын, медициналық пункттін тексеру
;
      медициналық тексеріп қарау (сауалнама, термометрия);
      аса қауіпті жұқпалы ауруды жұқтыру күдігі бар ауру анықталған жағдайдағы жедел 
іс-шаралар жоспарын құру;
      2) Кеден одағының және Қазақстан Республикасының кедендік заңнамаларына 
сәйкес кедендік, санитарлық-карантиндік қадағалау, карантиндік фитосанитарлық 
бақылау және қадағалау, мемлекеттік ветеринарлық-санитарлық бақылау және 
қадағалау бөлімшесі лауазымды тұлғаларының жолаушылардың құжаттары мен жүгін 
тексеруі, радиациялық бақылауды жүргізу және Мемлекеттік шекара арқылы өткізу 
туралы шешім қабылдауы;
      3) шекаралық бақылау бөлімшесі лауазымды тұлғаларының жолаушылардың 
құжаттарын тексеруі және Мемлекеттік шекара арқылы өткізу туралы шешім 
қабылдауы.
      24. Бақылаушы органдардың кеме бортындағы экипаж мүшелерін және кемені, 
тауарларды бақылау бойынша әрекеттері кеменің бортында жүзеге асырылады:



      1) бақылаушы органдардың бақылау операцияларын жүргізуі және шекаралық 
бақылау бөлімшесінің лауазымды тұлғасына кеменің және кеме экипажы мүшелерінің 
Мемлекеттік шекара арқылы өту мүмкіндігі туралы хабарлау;
      2) кеме капитаны (кеме иесінің немесе оның уәкілетті тұлғасы) шекаралық және 
кедендік бақылау бөлімшелері лауазымды тұлғаларына тиісті бақылау түрін іске 
асыруға қажетті құжаттарды тапсырады;
      3) кемеге, сондай-ақ кемемен тасымалданатын және кеме азық-түлігі ретінде 
пайдаланылатын тауарларға және экипаж мүшелерінің жеке заттарына қатысты 
кедендік бақылау:
      кедендік бақылау бөлімшесіне мәлімделген құжаттардағы мәліметтердің 
нақтылығын тексеру және Еуразиялық экономикалық одақтың және Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сәйкес кемеге, тауарларға қатысты кедендік бақылауды
жүзеге асыру;
      кеме келген кезде қойылған кедендік сәйкестендіру құралдарын (пломбалар және 
мөрлер) тексеру;
      кеменің келген кезінде жарияланған және кеменің портта тұрағы кезінде 
қолданылған кеме керек-жарақтарының, кеме азық-түліктері және кеме қосалқы 
бөлшектерінің болуын және олардың декларациядағы кеме азық-түліктері, 
материалдық есепке алу журналдарындағы және "Ішкі су көлігі туралы" 2004 жылғы 6 
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңының  белгіленген кеме 23-бабында
құжаттарындағы (бұдан әрі- кеме құжаттары) жазбаларға сәйкестігін тексеру;
      материалдық есепке алу журналдарында басқа да кеме құжаттарында жарияланған 
тиелген кеме керек-жарақтарының, кеме азық-түліктері және кеме қосалқы 
бөлшектерінің нақты санының сәйкестігін тексеру;
      радиациялық бақылау.
      Мемлекеттік кіріс органдары жоқ өткізу пункттерінде (кедендік бақылау 
заңнамамен көзделмеген теңіз кемелерін ресімдеу кезінде), радиациялық бақылауды 
шекаралық бақылау бөлімшесі кедендік бақылау бөлімшесінің стационарлық 
радиациялық бақылау техникалық құралдарын пайдалану арқылы өткізеді.
      Ескерту. 24-тармаққа өзгеріс енгізілді – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының 30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
      4) мүдделі мемлекеттік бақылаушы органдардың лауазымды тұлғаларының кеменің 
үй-жайларын, сонадай-ақ кемемен тасымалданатын тауарларды және кемеде азық-түлік
ретінде қолданылатын жүктерді, экипаж мүшелерінің жеке заттарын бірлесіп тексеру;
      5) бақылаушы органдардың лауазымды тұлғаларының кемені, кемемен 
тасымалданатын тауарларды және кемеде азық-түлік ретінде қолданылатын жүктерді, 
экипаж мүшелерінің жеке заттарын Мемлекеттік шекара арқылы өткізу туралы шешім 
қабылдау;



      6) шекаралық және кедендік бақылау бөлімшелерінің лауазымды тұлғалары кеме 
капитанын (кеме иесі немесе уәкілетті тұлғаны) кемеге, кеме экипаж мүшелеріне, 
кемемен тасымалданатын тауарларды және кемеде азық-түлік ретінде қолданылатын 
жүктерге, экипаж мүшелерінің жеке заттарына қатысты қабылданған шешімді хабарлау
;
      7) кеме капитанына (кеме иесі немесе уәкілетті тұлғаға) Қазақстан 
Республикасымен ратификацияланған халықаралық келісімдерге және 2004 жылғы 6 
шілдесіндегі Қазақстан Республикасының "Iшкi су көлiгi туралы"  сәйкес Заңына
ресімделген құжаттарды тапсыру.
      25. Кеме капитаны (кеме иесі немесе ол уәкілеттік берген адам) Еуразиялық 
экономикалық одақ және Қазақстан Республикасы заңнамасының өткізу пункттерінде 
бақылаудың барлық түрлерін жүзеге асыру мәселелерін реттейтін талаптарын 
сақтамаған жағдайда бақылаушы органдардың лауазымды адамдарының осы Үлгілік 
схеманың 3-тарауда көрсетілген іс-әрекеттері (бұдан әрі-іс-әрекеттері) тоқтатылады, 
бұл туралы порт әкімшілігіне (порт капитаны) хабарланады.
      Кемедегі бақылаушы органдардың лауазымды адамдарының іс-әрекеттеріне кедергі
келтіретін себептерді жойғаннан кейін кеме капитаны (кеме иесі немесе ол уәкілеттік 
берген адам) порт әкімшілігіне кеменің кетуіне арналған өтінімді қайта береді.
      Бір тәулікте бір кемеде бақылаушы органдардың лауазымды адамдарының 
іс-әрекетін бір ауысудан асырмай ауыстыруға жол беріледі.
      Ескерту. 25-тармақ жаңа редакцияда – ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Төрағасының 30.12.2020 № 100 қе (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.
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