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«Электрондық үкімет», мемлекеттік және мемлекеттік емес
ақпараттық жүйелердің қатысушыларына қызмет көрсететін
Қазақстан Республикасының ұлттық куәландырушы орталығы
Куәландырушы
орталықтардың
электрондық
цифрлық
қолтаңбасының
ашық
кілттерінің
тиесілілігін
және
жарамдылығын
растауды
жүзеге
асыратын
Қазақстан
Республикасының негізгі куәландырушы орталығы
Электрондық-цифрлық қолтаңба – электрондық цифрлық
қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың
дұрыстығын,
оның
тиесілілігін
және
мазмұнының
өзгермейтіндігін растайтын электрондық цифрлық символдар
жиынтығы
Жеке тұлға, оның ішінде дара кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге
асыратын жеке кәсіпкер үшін қалыптастырылатын жеке
сәйкестендіру нөмірі
Заңды тұлғаға, оның ішінде бірлескен кәсіпкерлік түрінде
қызметін
жүзеге
асыратын
дара
кәсіпкер
үшін
қалыптастырылатын бизнес-сәйкестендіру нөмірі
Электрондық цифрлық қолтаңбаның Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілері белгіленген талаптарға сәйкестігін
растау үшін ҚР ҰКО беретін қағаз тасығыштағы құжат немесе
электрондық құжат
ҚР ҰКО жазылушысына белгілі және ЭЦҚ құралдарын пайдалана
отырып электрондық цифрлық қолтаңбаны жасауға арналған
электрондық цифрлық символдардың бірізділігі
Деректердің шифрлануы мамандандырылған контроллерді
пайдаланумен ақпаратты тікелей жинақтауышқа жазған кезде
орындалатын ақпаратты қауіпсіз сақтау құрылғысы. Ақпаратқа
қолжетімділік үшін пайдаланушы жеке паролді көрсетуі тиіс.
Операциялық жүйе – компьютердің ресурстарын басқаруға және
пайдаланушымен өзара іс-қимыл жасауды ұйымдастыруға
арналған өзара байланысқан бағдарламалар кешені
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1. Пайдаланушының компьютеріне қойылатын ең төмен талаптар



Браузер: Internet Explorer 8, Firefox 3+, Opera 10+, Google Chrome, Safari;
Операциялық жүйе: Windows XP/7/8/10, Linux, OS X 10.

2. Жеке кабинетке кіру
Браузерді іске қосыңыз және мекенжай жолында www.pki.gov.kz теріңіз. Келесі парақ
пайда болады (1-сурет).

1-сурет
«Жеке кабинетке кіру» батырмасын басыңыз.
Ашылған терезедегі тізімнен «Кілттерді сақтау» түрін таңдауыңыз қажет – Файлдық жүйе,
жеке куәлік, eToken PRO (Java, 72K), JaCarta, Kaztoken (2-сурет).

2-сурет
«Кілттерді сақтау орнына дейінгі жол» жолында Сіздің тіркеу куәліктеріңіз орналасқан
жолды көрсету керек (3-сурет). Аутентификация кілтін таңдаңыз (AUTH_RSA) және «Ашу»
батырмасын басыңыз.
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3-сурет
«Кіру» батырмасын басыңыз (4-сурет).

4-сурет
Пайда болған диалогтық терезеге Өзіңіздің кілттерді сақтау орнының паролін енгізіңіз
(5-сурет).
Назар аударыңыз! Файлдық жүйеге арналған белгіленген пароль: 123456, Казтокен:
12345678, eToken PRO (Java, 72K), JaCarta: 1234567890.

5-сурет
«Кілттердің тізімін жаңарту» батырмасын басыңыз. Парольді дұрыс енгізген кезде
аутентификация кілті көрсетіледі (6-сурет).
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6-сурет
«Қол қою» батырмасын басыңыз.
Пайдаланушының жеке кабинетіне қош келдіңіз (7-сурет).

7-сурет
Пайдаланушының жеке кабинетіне кіру жүзеге асырылды.
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3. Жеке кабинетте жұмыс істеу
3.1 «Тегі» мәзірі
Пайдаланушының «Тегі» мәзірі ҚР ҰКО тіркеу куәліктерінің пайдаланушысының
профайлы туралы ақпаратты қамтиды (8-сурет).

8-сурет
Профайл деректері пайдаланушының жеке ақпаратын қамтиды. Күйге келтірулерде
интерфейс тілін, сондай-ақ электрондық поштаға хабарламалар жіберуді ажырату мүмкіндігін
таңдай аласыз (9-сурет).

9-сурет
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3.2 «Менің ЭЦҚ» мәзірі
ЭЦҚ-мен жұмыс істеу үшін «Менің ЭЦҚ» қосымша парақ бойынша өтіңіз (10-сурет).

10-сурет
Пайда болатын мәзірден мына тармақшалардың біреуін таңдаңыз:

ЭЦҚ алуға арналған өтінімдер – барлық берілген өтінімдерді көрсетеді (пйдаланушы
қол қойған/қол қоймаған);

ЭЦҚ тізімі – барлық бар ЭЦҚ көрсетеді, сондай-ақ ЭЦҚ кері қайтарып алу.

ЭЦҚ алу – Тіркеу орталығында
ЭЦҚ растамай, өтінімді онлайн режимде
(қолданыстағы ЭЦҚ болған кезде) беруге мүмкіндік береді.

ЭЦҚ мәртебесін тексеру – берілген өтінімнің мәртебесін тексеруге және тіркеу
куәліктерін орнатуға мүмкіндік береді.

Парольді ауыстыру – ЭЦҚ-ның паролін белгіленуі бойынша ауыстыруға мүмкіндік
береді.
Назар аударыңыз! ҚР ҰКО Сіздің парольдерді сақтамайды. Пароль жоғалған жағдайда,
ЭЦҚ қалпына келтірілмейді.
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3.2.1 «ЭЦҚ алуға арналған өтінімдер» бөлімі
Пайда болатын мәзір тізімнен «ЭЦҚ алуға арналған өтінімдер» бөлімін таңдаңыз. Бұл
бөлімде Сіз барлық ЭЦҚ шығаруға арналған өтінімдерді, сондай-ақ өтінімді pki.gov.kz ресми
сайтындағы «Көрсетілетін қызметтер» бөлімі арқылы берген жағдайда көре аласыз.
Жаңа терезеде пайдаланушының ЭЦҚ шығаруға арналған барлық өтінімдері көрсетіледі
(11-сурет).

11-сурет
Егер Сіз өтінімді pki.gov.kz ресми сайтындағы «Көрсетілетін қызметтер» бөлімі арқылы
берсеңіз (бұл бөлім жеке кабинеттің функционалы болып табылмайды), бұл өтінімді Тіркеу
орталығына жүгінбей растай аласыз.
Осы мақсатта қажет өтінімді табыңыз және «Редакциялау» батырмасын басыңыз.
Ашылған терзеде өтінімнің мәртебесін таңдаңыз.
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Өтінімнің мәртебесін өзгеруге келісу туралы қанат белгісін қойып, «Растау» батырмасын
басыңыз (12-сурет).

12-сурет
Өтінімді растау процедурасы аяқталды.
3.2.2 «ЭЦҚ тізімі» бөлімі
Пайда болатын мәзір тізімінен «ЭЦҚ тізімі» бөлімін таңдаңыз.
Жаңа терезеде заңды тұлға қызметкерінің ағымдағы мәртебесімен барлық ЭЦҚ көрсетіледі
(13-сурет).

13-сурет
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Тіркеу куәліктерін кері қайтару үшін тізімнен қажет тіркеу куәліктерін таңдап,
«Редакциялау» батырмасын басыңыз.
Кілттерді сақтау орнын көрсетіңіз (14-сурет).

14-сурет
Қол қоюға арналған тіркеу куәлігіне (RSA) жолды көрсетіп, «Ашу» батырмасын басыңыз
(15-сурет).

15-сурет
«Кіру» батырмасын басыңыз (16-сурет).

16-сурет
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Парольді енгізіңіз (17-сурет).

17-сурет
Тіркеу куәлігін кері қайтару үшін ұсынылған тізімнен кері қайтару себебін көрсетіңіз.
Орындалып отырған іс-әрекеттермен келісу туралы қанат белігісін қойыңыз және «Кері
қайтару» батырмасын басыңыз (18-сурет).

18-сурет
Қол қоюға арналған тіркеу куәлігіне (RSA) жолды көрсетіп, парольді енгізіңіз.
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Тіркеу куәлігін кері қайтару сәтті аяқталды (19-сурет).

19-сурет
Тіркеу куәлігін кері қайтару процедурасы аяқталды.
3.2.3 «ЭЦҚ алу» бөлімі
Бұл бөлімде Тіркеу орталығына растау құжаттарын ұсынуды талап етпейтін жаңа ЭЦҚ
шығаруға болады.
Негізгі жолдар қолданыстағы тіркеу куәлігіне сәйкес автоматты түрде толтырылады.
e-mail, елді мекенді, кілттерді сақтау орны мен Кілттерді сақтау орнына жолды көрсетіңіз.
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Және «Өтінім беру» батырмасын басыңыз (20-сурет).

20-сурет
Жіберілетін өтінімнің дұрыстығын растаудың қанат белгісін қойыңыз және «Растау»
батырмасын басыңыз (21-сурет).

21-сурет
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Парольді енгізіп, «Қол қою» батырмасын басыңыз (22-сурет).

22-сурет
Өтінімнің нөмірін есте сақтаңыз (23-сурет). Осы нөмір бойынша «Берілген өтінімнің
мәртебесі» бөлімі арқылы тіркеу куәліктерін орнатыңыз (3.2.4-т. қараңыз)..

23-сурет
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3.2.4 «Берілген өтінімнің мәртебесі» бөлімі
Өтінімді растағаннан кейін «Менің ЭЦҚ» мәзірін ашыңыз, «Берілген өтінімнің мәртебесі»
бөліміне өтіңіз.
Өтінімнің нөмірін енгізіңіз және «Іздеу» батырмасын басыңыз (24-сурет).

24-сурет
«Кілттерді сақтау орнына дейінгі жолды» көрсетіңіз және «Сертификаттарды жүктеу»
батырмасын басыңыз (25-сурет).

25-сурет

16

Тіркеу куәліктері сәтті орнатылғанын хабарлайтын терезе пайда болады (26-сурет).

26-сурет
Тіркеу куәліктерін шығару аяқталды.
3.2.5 «Парольді ауыстыру» бөлімі
ЭЦҚ паролін ауыстыру үшін «Менің ЭЦҚ» мәзірінің тармағына, одан кейін «Парольді
ауыстыру» бөліміне өту қажет. Ашылған терезеде «Кілттерді сақтау орны» жолындағы Сіздің
тіркеу куәліктеріңіздің орналасқан орнын көрсетіңіз.
Маңызды! «Кілттерді сақтау орны» жолындағы қорғалған тасығышты көрсеткен кезде
пароль нақты қорғалған тасығышқа орнатылады. «Кілттерді сақтау орны» жолында файлдық
жүйені көрсеткен кезде пароль нақты тіркеу куәлігіне орнатылады.
«Кілттерді сақтау орнын» көрсетіңіз. Парольді енгізу жолын көрсетіңіз және «Өзгерту»
батырмасын басыңыз (27-сурет). Сақтау орны ретінде файлдық жүйені таңдаған жағдайда,
парольді ауыстыру үшін тіркеу куәлігін көрсетіңіз. Парольді ауыстыру процедурасын әрбір тіркеу
куәлігі үшін жеке орындау қажет.

27-сурет
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Назар аударыңыз! ҚР ҰКО Сіздің парольдеріңізді сақтамайды. Пароль жоғалған
жайдайда, ЭЦҚ қалпына келтірілмейді.
Пароль сәтті өзгертілді.
Тіркеу куәліктерін алған кезде қиындықтар туындаған жағдайда 1414 телефоны
бойынша техникалық қолдауға немесе support@pki.gov.kz электрондық поштаға
хабарласуды сұраймыз.
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