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Қазақстан Республикасы Премьер-Министрі Канцеляриясының  

2020 жылғы 25тамыздағы №11-13/4171тапсырмасына қатысты 

 

Құрметті Азат Тұрлыбекұлы! 

 

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігіқазақстан-қытай 

шекарасындағы автокөлік құралдарының (бұдан әрі – АКҚ) кептелісіне 

қатысты Сіздің 2020 жылғы 20 тамыздағы №27 хатты қарастырып, келесіні 

хабарлайды. 

Ағымдағы жылдың 17 шілдесінде Үрімші қаласында COVID-19 

жұқтырғандар санының өсуіне байланысты Қытай Халық Республикасының 

Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданында (бұдан әрі-ҚХР ШҰАА) қатаң 

карантиндік шаралар енгізілді. 

ҚХР ШҰАА-ның басқа провинциялармен, сондай-ақ шекаралас 

елдермен, оның ішінде Қазақстан Республикасымен көлік қатынасына 

шектеулер қойылды. 

Қытай тарапы карантин кезінде АКҚ «Нұр жол» өткізу пункті арқылы 

кіру алгоритмін белгіледі, ол жартылай тіркемелері бар бейтарап аймақтан 

жүктерді тасымалдауды көздейді. 

Осыған байланысты, шанағы тартқыштан (тандемдер) ажыратылмайтын 

АКҚ ҚХР аумағына кіруіне тыйым салынды. 

Аталған шаралар тиісінше жүктерді тасымалдау процесін қиындатты 

және «Нұр жолы» өткізу пунктіне кіреберісте АКҚ жиналуына әкелді. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің тапсырмасы бойынша қалыптасқан 

жағдайға байланысты қазақстан-қытай шекарасындағы жағдайды тұрақтандыру 

бойынша шаралар қабылдау үшін құрамында уәкілетті мемлекеттік 

органдардың, Алматы облысы әкімдігінің басшылары, бизнес және қоғам 
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өкілдері, оның ішінде «Атамекен» ҚР ҰКП және «Қазлогистик» СТК бар 

комиссия құрылды. 

Ағымдағы жылдың 19-20 тамызында комиссия өкілдері ҚХР-ға шығуды 

күтіп отырған тасымалдаушылармен көшпелі кездесу өткізді, онда «Нұр жолы» 

өткізу пунктіне өту үшін АКҚ кезегін қалыптастыру алгоритмі қабылданды», 

сондай-ақ, тасымалдаушыларға уәкілетті мемлекеттік органдар тарапынан 

мемлекеттік шекара арқылы ауыр жүкті АКҚ негізсіз жүруіне жол бермеу және 

қазақстан-қытай шекарасында қалыптасқан жағдайды тұрақтандыру бойынша 

қабылданған шаралар бойынша қабылданып жатқан шаралар түсіндірілді. 

Ағымдағы жылдың 20 тамызынан бастап «KTZE – Khorgos Gatewey» 

Құрғақ портының аумағында АКҚ ақы алмай орналастыру қамтамасыз етілді. 

2020 жылғы 9 қыркүйектен бастап «Нұр жолы» өткізу 

пунктіндеэлектродық кезек жүйесі іске қосылды.  

Енді тек www.gocargo.kz сайтында тіркелген АКҚ «Нұр жолы» өткізу 

пунктіне кіру мүмкіндігіне ие. 

Бұл ретте, жүйе тауар санатынан (экспорт, гуманитарилық жүктер және 

т.б), басымдылығы бойынша көлік кезегін айқындайды және ҚР аумағына 

соңғы кірген сәттен бастап АКҚ 14 күннен аз уақыт ішінде қайта жүріп өтуі 

шектелетін болады. 

2020 жылғы 16 қыркүйектегі жағдай бойынша «Нұр жолы» өткізу пункті 

қызмет аумағында АКҚ кептелісі жоқ, Құрғақ портта орналасқан 692 АКҚ 

өткізу пунктіне электрондық кезек жүйесінде қатаң брондалған кезек бойынша 

өтеді. 

 

 

Құрметпен, 

 Министр   Е. Жамаубаев 
 

 
 

 

 

 

 

Орын. Б. Жухин 
тел. 717-414 
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Депутату Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан, 

Руководителю парламентской  

фракции ДПК «Ак жол» 

Перуашеву А.Т. 

 

 
Касательно поручения Канцелярии Премьер-Министра 

Республики Казахстан от 25августа2020 года № 11-13/4171 

 

Уважаемый Азат Турлыбекович! 

 
Министерство финансов Республики Казахстан,рассмотрев Ваше письмо 

от 20.08.2020 года №27 касательно скопления автотранспортных средств (далее 

– АТС) на казахстанско-китайской границе, сообщает следующее. 

В связи с ростом числа заразившихся COVID-19 в г.Урумчи 17 июля 

текущего года в Синьцзян-Уйгурском Автономном Районе Китайской 

Народной Республики (далее – СУАР КНР) введены строгие карантинные 

меры. 

Установлены ограничения на транспортное сообщение СУАР КНР с 

другими провинциями, а также с приграничными странами, в том числе с 

Республикой Казахстан. 

Китайской стороной установлен алгоритм заезда АТС во время карантина 

через пункт пропуска «Нуржолы», который предусматривает перевозки грузов 

с нейтральной зоны с полуприцепами. 

В этой связи введен запрет на заезд на территорию КНР АТС, у которых 

не отделяется кузов от тягача (тандемы). 

Указанные меры соответственно усложнили процесс перевозок грузов и 

привели к скоплению АТС на подъезде к пункту пропуска «Нуржолы».    

В связи со сложившейся ситуацией по поручению Правительства 

Республики Казахстан создана комиссия в составе руководителей 

уполномоченных государственных органов, АкиматаАлматинской области, 

представителей бизнеса и общественности, в том числе НПП РК «Атамекен» и 

СТК «Казлогистик» для принятия мер по стабилизации обстановки на 

казахстанско-китайской границе. 
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19-20 августа текущего года представителями комиссии проведена 

выездная встреча с перевозчиками, ожидающими выезда в КНР, на которой был 

принят алгоритм формирования очереди АТС для проезда на пункт пропуска 

«Нуржолы», также перевозчикам были разъяснены принимаемые со стороны 

уполномоченных государственных органов меры по недопущению 

необоснованных проездов через государственную границу большегрузных АТС 

и принимаемых мерах по стабилизации сложившейся ситуации на 

казахстанско-китайской границе. 

С 20 августа текущего года на территории Сухого порта «KTZE – 

KhorgosGatewey» обеспечено размещение АТС без взимания платы.  

С 9 сентября 2020 года в пункте пропуска «Нур жолы» запущена система 

электронной очереди. 

Теперь возможность заезда на пункт пропуска «Нуржолы» имеют только 

зарегистрированные на сайте www.gocargo.kzАТС. 

При этом система в зависимости от категории товара (экспорт, 

гуманитарные грузы и т.д.) будет распределять очередь АТС по 

приоритетности, а также ограничен повторный проезд АТС с момента 

последнего заезда на территорию РК менее чем за 14 дней. 

По состоянию на 16.09.2020 года на трассе до пункта пропуска 

«Нуржолы» скопления АТС нет, размещенные в Сухом порту 692 АТС 

заезжают в пункт пропуска строго по бронированной очереди в системе. 

 

 

С уважением, 

Министр      Е. Жамаубаев 

 
 


