
САРАПТАМА

–––––––––––––––––––––
�лем постпандемиялық 
кезеңнің қам-қарекетіне 
кірісіп, жұқпалы індет сал-
дарынан тұралауға айналған 
экономикасын қалпына 
келтірудің амалдарын қолға 
алып жатыр. Қазақстан 
Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев та дағдарысқа қарсы 
кезекті мемлекеттік шара-
лар пакетін ұсынды. Бұл 
«қа уіпсіздік к$пшігі» дүние-
жүзілік рецессиядан шы-
ғынсыз $туге қалай к$мек-
теседі? Күрделі кезеңде 
отан дық бизнесті қолдау-
дың мемлекеттік тетігі қан-
ша лықты тиімді? Соған 
тоқ талайық. 
–––––––––––––––––––––
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«Казправда» – 
журналистік 
шеберліктің 
кемел мектебі

10-бет

Сералин 
феномені

11-бет

«Бекежан-Асанәлі 
қартайса, 
Төлегендерді кім 
ширықтырады?»

14-бет

EUR/KZT  454.57        USD/KZT  420.16        RUB/KZT  5.72         CNY/KZT  59.27ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:

Жақсылық МҰРАТҚАЛИ,
«Egemen Qazaqstan»

Жергілікті үлес 
ұлғаяды 

Қазір күн тəртібіндегі негізгі 
мəселе – экономиканың өзін өзі 
қамту деңгейін арттыру. Бұл ретте 
Қазақстандағы шикізат өнеркəсібі 
сегментінде өңдеудің тың 
тəсілдерін дамытуға тура келеді. 
Осыны тізбектеген Мемлекет 
басшысы келешекте отандық 
шаруашылықтың құрылымына 
тың көзқараспен қарау керектігіне 
баса мəн берді. Демек, жедел 

түрде экономиканың заманауи 
мазмұны əзірленуге тиіс. Шикізат 
нарығындағы құбылмалы тер-
бе лістер тек табиғи ресурстарға 
ғана үміт арту қате екендігін 
көрсетті. Мұны Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың өзі де растап, энерге-
тика секторында реформа жүргізу 
ар қылы орта мерзімде «жасыл 
энергетикаға» бет бұру аса 
маңызды бағыттардың қатарында 
екенін айтты. Осы орайда алға 

қойылған мақсаттар мен əдіс-
тəсілдерді белгілеп алған артық 
болмас. Президенттің айтуын-
ша, мемлекеттік сатып алу мен 
квазимемлекеттік сектордың са-
тып алу жүйелерін тиімді пайдала-
ну – экономикалық белсенділікті 
қалпына келтірудің бірден-бір 
жолы. Сондықтан отандық та-
уар өндірушілерді қолдауға 
бағытталған мемлекеттік сатып 
алудың ерекше тəртібі биылғы 

тамыз айына дейін жалғасады. 
Инфрақұрылымдық бағдар-

ламалар бойынша жергілікті 
мүмкіндікті пайдалану деңгейін 
40%-дан 60-70%-ға дейін жеткізу 
керек екенін айтқан Қ.Тоқаев 
Үкіметтің, əкімдердің жəне ірі 
компаниялар басшыларының 
жұмысы осы көрсеткіш негізінде 
бағаланатынын ескертті. 

(Соңы 6-бетте)

Дағдарысқа қарсы вакцина
Қазақстандық бизнес дауылға дайын ба?

ТОСЫН ТАБИҒАТ

Ғалымжан ЕЛШІБАЙ,
«Egemen Qazaqstan»

Иə, сəрсенбі күні түс ауа 
нөсер лете жауған жаңбыр əп-
сəтте Тө леби ауданы Жоғарғы 
Қасқа су ауылын əбігерге салды. 
Арна сы тола аққан асау арынды 
Қас қасу өзені жолындағы тас-то-
пырақты, жиегіндегі бірен-саран 
тал-теректі қопара көпірге кеп-
теді. Мұндай екпінге көп шыдас 

бермеген көпір қирап, тас-темірі 
су ағынына ілесе кет кен. Таудан 
құлай ағатын өзен суы кешегі 
сылдыры мен сұлу лы ғын мүлде 
жоғалтқан, түсі суық та гүрілі 
үрейлі.

Осы бір көрініс бала кездегі 
бір оқи ғаны көз алдыма қайта 
əкел ген-ді. Дəл осындай су тас қы-
ны орын алған сол жылы 4-5 жас -
тағы ойын баласы едік. Тас қын су 
бір жылқыны ағызып əке ліп, осы 

көпірге тіреген. Ауыл  дағы ересек 
атаулы сол жыл  қы  ны құтқарудың 
қамында. Өзен суы ның арнасы 
то  лып, жаға  ны ала бастаған. Үл-
кен  дермен жаға ласып көпірге 
жет  кенмін. Ер аза маттардың бірі 
жыл  қы ның жа  лы на жармасып, 
енді бірі құй ры ғынан ұстаған. 
«Құ  ла   ғына су кетіп қалмасын, 
су кір  се, құт  қа ру қиын», деп 
жантала са жыл   қы ға жақындаған 
анам ды бай  қап қал дым. Анамыз 
қару лы кісі еді, жыл  қының қамыс 
құ ла ғын қос қол дай ұстап, еркек-
терге көмек те се бастады. Көп-
шілік əупірімдеп жүріп жылқыны 
құтқарып алды. 

(Соңы 15-бетте)

Қырық жылдан кейін 
қайталанған сел

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ауыл аман. Адам шығыны жоқ. Суға кеткен оншақты 
малдың орны толар. Дегенмен кешегі н$сер жауын к$пшілікті 
үрейлендіріп, к$ңілге қорқыныш ұялатқаны анық. Мұндай 
тасқын суды соңғы қырық жылда к$рмеген қасқасулықтар 
бүгінде ертеңгі күннің қамын жасауда.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

�ріптестік туралы негіздемелік келісімді 
(2014 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан Республикасының 

Үкіметі мен Азия Даму Банкі арасындағы Қазақстан 
Республикасын экономикалық әртараптандыру және 

оның орнықты дамуына, жалпы $суіне жәрдемдесу 
мақсатында ынтымақтастықты күшейту ж$ніндегі 
әріптестік туралы негіздемелік келісімге түзетулер 

мен толықтырулар) ратификациялау туралы

2019 жылғы 27 тамызда Нұр-Сұлтанда жасалған Əріптестік 
туралы негіздемелік келісім (2014 жылғы 4 мамырдағы Қазақстан 
Республикасының Үкіметі мен Азия Даму Банкі арасындағы 
Қазақстан Республикасын экономикалық əртараптандыру жəне 
оның орнықты дамуына, жалпы өсуіне жəрдемдесу мақсатында 
ынты мақ тастықты күшейту жөніндегі əріптестік туралы негізде-
мелік келісімге түзетулер мен толықтырулар) ратификациялансын.

Қазақстан Республикасының Президенті 
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 14 мамыр 
№ 328 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне атом энергиясын пайдалану саласындағы 

азаматтық-құқықтық жауаптылық мәселелері 
бойынша $згеріс пен толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық актілеріне 
өзгеріс пен толықтырулар енгізілсін:

1. «Халықтың радиациялық қауіпсіздігі туралы» 1998 жылғы 
23 сəуірдегі Қазақстан Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1998 ж., №5-6, 48-құжат; 
2004 ж., №23, 142-құжат; 2006 ж., №24, 148-құжат; 2011 ж., №1, 
2, 7-құжаттар; №11, 102-құжат; 2013 ж., №14, 75-құжат; 2014 
ж., №1, 4-құжат; №19-І, 19-ІІ, 96-құжат; 2016 ж., №1, 2-құжат; 
2018 ж., №19, 62-құжат; №23, 91-құжат; №24, 93-құжат):

15-бап «заңнамасына» деген сөзден кейін «жəне Қазақстан 
Республикасының атом энергиясын пайдалану саласындағы 
заңнамасына» деген сөздермен толықтырылсын.

(Жалғасы 15-бетте)

БІЛІМ ЖӘНЕ БІЛІК

Айдана 
ШОТБАЙҚЫЗЫ,
«Egemen Qazaqstan»

Олардың бірі – Қазақстан 
Респуб ликасының азаматы бо-
лып табылмайтын ұлты қазақ 
талапкер, екіншісі – шетелде оқу 
орнын бітіргендер. Биыл алғаш 
рет ҰБТ-ға өтініштің басым бөлігі 
онлайн-режімде қабылданды. 
Ұлттық тестілеу орталы ғының 
директоры Дидар Смағұловтың 
айтуынша, қабыл данған өтінімдер 
саны бұрын ғымен салыстырғанда 
рекорд тық көрсеткішке жет-
кен. Оған онлайн-режімде құжат 
қабылдау ықпал етіпті. 

«Биыл түлектердің 82%-ы 
ҰБТ-ға қатысуға ниет білдірді. 
Талапкерлер саны жыл сайынғы 
70%-дық көрсеткіштен асып 
түсті. Онлайн форматтың ар-
тық  шылығы көп. Ең бас ты сы, 
мектеп түлектеріне то л ық  тай 
еркіндік беріп отыр. Өкі ніш-
ке қарай осы уақытқа дейін 
мектеп əкімшілігі тара пы нан 
үлгерімі төмен оқушы лар дың 
тестілеуді тапсыру мүм кіндігін 
шектеу фактілері орын алған. 
Енді бұл мəселе ше шіл ді», деді 
Д.Смағұлов. 

Министрліктің мəлім де уін -
ше, ҰБТ-ға 131 471 адамнан 
өті ніш түскен, оның ішінде 

111 017-сі – мектепті биыл 
бітір ген дер, 20 454-і – колледж 
жəне бұ рын ғы мектеп түлектері. 
ҰБТ-ға қатысуға 100 мыңнан аса 
өтініш онлайн қабылданды. 

Мектепті  биыл бітіріп, 
ҰБТ-да ең жоғары 140 ұпайды 
əділ жи наған əр түлекке соңғы 
модель  дегі ноутбук сыйға тар-
тыл мақ. Ал тестілеуге кіргізу 
кезінде заңсыз зат табылған та-
лапкер тестілеуге жіберілмейді 
жəне осы жылы ҰБТ тапсы-
ру мүмкін дігінен айыры лады. 
ҰБТ аяқтал ғаннан кейін күн-
тіз белік жылдың 25 тамызына 
дейін бейнебақылау жазбалары 
талданады. Талапкердің тыйым 
са лынған заттарды пай да лан-
ғаны анықталса, оның ҰБТ жəне 
білім беру грантын тағайындау 
конкурсының нəтижелері жо-
йылады. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Негізі ҰБТ-ға $тініш қа был дау мерзімі 10 мамыр да аяқталды. 
Деген мен де Білім және ғылым минис тр лігі екі түрлі санаттағы 
та лапкерге 15 мамырға дейін $тініш беруге бола ты  нын айтады. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Түлектердің 82%-ы ҰБТ-ға 
қатысуға ниет білдірді
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Қазақстан Республикасы Мəдениет 
жəне спорт министрлігі 

Қайрат Болатұлы 
ТҰРЛЫХАНОВТЫҢ

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты 
Тұрлыхановтар отбасына қайғырып 
көңіл айтады. Марқұмның жатқан жері 
жайлы, топырағы торқа болсын.

Оңтүстік Қазақстан медицина ака-
демиясының басшылығы жəне ұжымы

Мұқан Кеңесбекұлы 
ЕГІЗБАЕВТЫҢ

қайтыс болуына байланысты отбасы 
мен туған-туыстарына орны толмас 
қайғыларына ортақтасып көңіл айтады.

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік 
педа гогикалық университетінің ұжымы 
белгілі спортшы Дəулет Тұрлыхановқа 
ағасы 

Қайрат ТҰРЛЫХАНОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына  
ортақтасып көңіл айтады.

2020 жылғы 11 маусымда 
сағат 11.00-де Цифрлық даму, 
инновациялар жəне аэроғарыш 
өнеркəсібі министрі Асқар 
Жұмағалиевтің халыққа есеп 
беру кездесуі өтеді. 

Есеп беру кездесуі Facebook 
ресми парақшасында онлайн 
форматта жүргізіледі.
Сұрақтарыңызды министр дің 

блогына жəне 
87774332704 

WhatsApp нөмеріне, 
suraq@mdai.gov.kz 

электрондық поштасына 
жіберуге болады.

Егер сіз 
«Egemen Qazaqstan» 

газетіне жарнама бергіңіз келсе, 
мына телефондарға 

хабарласыңыз:
Нұр-Сұлтан 37-64-48, 37-60-49. 

Электронды пошта: 
advert@egemen.kz,

egemen_adv@mail.ru
Алматы 273-74-39, ф. 341-08-11. 

Электронды пошта: 
adv@egemen.kz

 (Соңы. Басы 1-бетте)

2. «Атом энергиясын пайдалану тура-
лы» 2016 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңына (Қазақстан 
Республикасы Парламентінің Жаршысы, 
2016 ж., №1, 1-құжат; 2018 ж., №10, 32-құжат; 
2019 ж., №21-22, 90, 91-құжаттар):

1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен 

толықтырылсын:
«1-1) арнайы қарыз алу құқықтары – 

Ха лықаралық валюта қоры айқындаған 
жəне ол операциялар мен мəмілелер үшін 
пайдаланатын есептік бірлік;»;

33) тармақша мынадай редакцияда жа-
зылсын: 

«33) ядролық қондырғы – табиғи уранды 
немесе торийді өндіруге жəне (немесе) 
қайта өңдеуге арналған қондырғыларды 
қоспағанда, үй-жайларды, құрылысжайлар 
мен жабдықтарды қоса алғанда, санамаланған 
қызмет түрлерінің біреуі немесе бірнешеуі: 
ядролық материалды шығару, қайта өңдеу, 
пайдалану, тасымалдау, сақтау, көму жүзеге 
асырылатын қондырғы;»;

мынадай мазмұндағы 33-1), 33-2), 34-1) 
жəне 34-2) тармақшалармен толықтырылсын: 

«33-1) ядролық қондырғылардың біры ң-
ғай операторы – бір алаң шегінде орналас-
тырылған ядролық қондырғылардың басқа 
операторларының дауыс беретін акция-
ларының (жарғылық капиталға қатысу үлес-
терінің) елу пайызынан астамын тікелей жəне 
(немесе) жанама түрде иеленетін ядролық 
қондырғы операторы;

33-2) ядролық қондырғы операторы – 
Қазақстан Республикасының бір немесе 
бірнеше ядролық қондырғыны пайдаланатын 
заңды тұлғасы;»; 

«34-1) ядролық нұқсан – ядролық қондыр-
ғымен немесе ядролық қондырғыдан келіп 
түсетін, онда шығарылған немесе ядролық 
қондырғыға бағытталған ядролық материал-
мен жұмыс істеу нəтижесінде иондан дырушы 
сəулеленудің əсері салдарынан келтірілген, 
адамның өміріне немесе денсаулығына, 
қоршаған ортаға зиянды, сондай-ақ жеке 
жəне заңды тұлғалардың залалдарын, сон-
дай-ақ алдын алу шараларына арналған 
шығын дарды қоса алғандағы нұқсан;

 34-2) ядролық оқыс оқиға – ядролық нұқ-
сан келтіретін немесе ядролық нұқсан кел-
ті ру қаупін туғызатын оқиға не оқиғалар 
сериясы;»;

2) 5-бап мынадай мазмұндағы 8-1) жəне 
8-2) тармақшалармен толықтырылсын:

«8-1) келтірілген ядролық нұқсан ядролық 
қондырғы операторының немесе ядролық 
қондырғылардың бірыңғай операторының 
осы Заңның 26-2-бабында белгіленген 
азаматтық-құқықтық жауаптылық шегінен 
асып түсетін бөлігінде, келтірілген ядролық 
нұқсан толық өтелгенге дейінгі қажетті 
соманы беру арқылы, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасында көзделген 
жағдайларда келтірілген ядролық нұқсанды 
өтеу үшін ақша төлеуді қамтамасыз етеді; 

8-2) осы Заңның 26-2-бабының 2-тарма-
ғында көзделген жағдайларда жəне тəр-
тіппен радиациялық қауіптілігі бірінші 
санаттағы ядролық қондырғы операторының 
азаматтық-құқықтық жауаптылық шегін 
айқындайды;»; 

3) мынадай мазмұндағы 4-1-тараумен 
толықтырылсын: 

«4-1-тарау. Келтірілген ядролық нұқсан 
үшін ядролық қондырғы операторының 
немесе ядролық қондырғылардың бірың-
ғай операторының азаматтық-құқық-
тық жауаптылығы жəне оны қаржылық 
қамтамасыз ету

26-1-бап. Келтірілген ядролық нұқсан 
үшін ядролық қондырғы операторының 
немесе ядролық қондырғылардың біры ң-
ғай операторының азаматтық-құқық тық 
жауаптылығы

1. Осы Заңда көзделген жағдайларды 
қоспағанда, ядролық қондырғы операторы 
немесе ядролық қондырғылардың бірыңғай 
операторы кінəсіна қарамастан, келтірілген 
ядролық нұқсан үшін азаматтық-құқықтық 
жауаптылықта болады.

2. Ядролық қондырғы операторы немесе 
ядролық қондырғылардың бірыңғай опе-
раторы келтірілген ядролық нұқсан опера-
тордың ядролық қондырғысы беретін жəне 
(немесе) онда шығарылған ядролық мате-
риалмен байланысты жəне өзге ядро лық 
қондырғы операторы Қазақстан Респуб-
ликасының заңнамасына жəне (немесе) 
олардың арасында жасалған шарттың талап -
тарына сəйкес ядролық материал үшін жа-
уаптылықты өзіне қабылдаған кезге дейін 
болған ядролық оқыс оқиғадан туын  дады 
деген дəлелдемелер негізінде осын дай нұқ-
сан үшін азаматтық-құқықтық жауап ты лықта 
болады. 

Ядролық оқыс оқиға ядролық нұқсан 
үшін жауаптылық мəселелері бойынша 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттардың тарапы болып 
табылмайтын мемлекет аумағының шегін-
дегі шетелдік заңды тұлғаға берілетін 
ядро лық материалмен байланысты болған 
жағдайда, ядролық қондырғы операторы 
немесе ядролық қондырғылардың бірыңғай 
опера торы ядролық материал оны болатын 
мемлекеттің аумағына жеткізген көлік құра-
лынан түсірілгенге дейін азаматтық-құқық-
тық жауаптылықта болады. 

Ядролық оқыс оқиға ядролық нұқсан 
үшін жауаптылық мəселелері бойынша 
Қазақстан Республикасы ратификациялаған 
халықаралық шарттардың тарапы болып 
табылмайтын мемлекет аумағының шегін-
дегі шетелдік заңды тұлғадан ядролық 
қондырғы операторының немесе ядролық 
қондырғылардың бірыңғай операторының 
келісуі бойынша берілетін ядролық мате-
риалмен байланысты болған жағдайда, 
ядролық қондырғы операторы немесе ядро-
лық қондырғылардың бірыңғай операторы 
ядролық материал əкетілетін мемлекеттің 
аумағынан көлік құралына тиелгеннен кейін 
азаматтық-құқықтық жауаптылықта болады.

3. Осы Заңда көзделген жағдайларды 
қоспағанда, ядролық қондырғы операторының 
немесе ядролық қондырғылардың бірыңғай 
операторының азаматтық-құқықтық жауап-
тылығы келтірілген ядролық нұқсанға оның 
келтірілген жеріне қарамастан қолданылады.

 4. Егер келтірілген ядролық нұқсанмен 
қатар, ядролық оқыс оқиғамен келтірілген 
залалдардан ажырату мүмкін болмайтын 
өзге де залалдар болса, онда мұндай залал-
дар ядролық нұқсан деп танылады жəне 
Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сəйкес ядролық қондырғы операторының 
немесе ядролық қондырғылардың бірыңғай 
операторының өтеуіне жатады.

26-2-бап. Келтірілген ядролық нұқсан 

үшін ядролық қондырғы операторының 
немесе ядролық қондырғылардың бірың-
ғай операторының азаматтық-құқықтық 
жауаптылық шегі

1. Келтірілген ядролық нұқсан үшін 
ядролық қондырғы операторының немесе 
ядр олық қондырғылардың бірыңғай опе-
раторының бір ядролық оқыс оқиғаға 
азаматтық-құқықтық жауаптылық шегі:

1) радиациялық қауіптіліктің бірінші 
санатына жатқызылатын ядролық қондыр-
ғылар үшін бір жүз елу миллион арнайы 
қарыз алу құқықтарын; 

2) радиациялық қауіптіліктің екінші жəне 
үшінші санаттарына жатқызылатын ядролық 
қондырғылар үшін бес миллион арнайы 
қарыз алу құқықтарын құрайды.

2. Ядролық қондырғылардың, ядро лық 
материалдардың, радиоактивті қалдық-
тардың типін, құрамын, қуатын жəне басқа 
да техникалық өлшемдерін, сондай-ақ 
олардың санын ескере отырып, Қазақстан 
Рес публикасының Үкіметі радиациялық 
қауіптілігі бірінші санаттағы ядролық қон-
дырғының операторына келтірілген ядро лық 
нұқсан үшін азаматтық-құқықтық жа уап-
тылықтың өзгеше шегін, бірақ бес миллио н 
арнайы қарыз алу құқықтарына балама 
шектен төмен емес шекті айқындауға құқылы. 

26-3-бап. Келтірілген ядролық нұқсан 
үшін ядролық қондырғы операторының 
немесе ядролық қондырғылардың бір-
ың ғай операторының азаматтық-құ қық-
тық жауаптылығын қаржылық қам та-
ма сыз ету 

1. Уəкілетті органның қарамағындағы ядро-
лық қондырғыларды қоспағанда, ядролық 
қондырғы операторының немесе ядролық 
қондырғылардың бірыңғай операторының 
осы Заңның 26-2-бабында белгіленген 
азаматтық-құқықтық жауаптылық шегінде 
қаржылық қамтамасыз етуі болуға міндетті. 

Бір алаң шегінде орналастырылған бірнеше 
ядролық қондырғыларға қатысты ядролық 
қондырғы операторының немесе ядролық 
қондырғылардың бірыңғай операторының 
азаматтық-құқықтық жауаптылығы ядролық 
қондырғылардың радиациялық қауіптілігінің 
неғұрлым жоғары санаты негізге алына 
отырып, мөлшері бір ядролық қондырғы 
үшін айқындалатын қаржылық қамтамасыз 
етумен ұсынылуы мүмкін.

2. Келтірілген ядролық нұқсан үшін аза-
маттық-құқықтық жауаптылықты қар жы-
лық қамтамасыз ету тəсілдерін ядролық қон-
дырғы операторы немесе ядролық қон дыр-
ғылардың бірыңғай операторы айқын дайды. 

Келтірілген ядролық нұқсанды өтеген 
жағдайда ядролық қондырғы операторының 
немесе ядролық қондырғылардың бірыңғай 
операторының азаматтық-құқықтық жауап-
тылығын қаржылық қамтамасыз ету келті-
рілген ядролық нұқсан үшін ядролық қон-
дырғы операторының немесе ядролық 
қондырғылардың бірыңғай операторының 
азамат тық-құқықтық жауаптылығын сақтан-
ды рудан немесе Қазақстан Республикасының 
заңнамасында көзделген өзгеше қамтамасыз 
етуден тұрады. 

 3. Сақтандырушыны қоса алғанда, ядролық 
қондырғы операторына немесе ядролық 
қондырғылардың бірыңғай операторына осы 
Заңның 26-2-бабында белгіленген азаматтық-
құқықтық жауаптылық шегінде қаржылық 
қамтамасыз ету берген заңды тұлға оны жəне 
уəкілетті органды қаржылық қамтамасыз ету 

тоқтатыла тұратын немесе тоқтатылатын 
күнге дейін кемінде күнтізбелік бір жүз елу 
күн бұрын жазбаша нысанда хабардар етпей, 
біржақты тəртіппен қаржылық қамтамасыз 
етуді тоқтата тұруға немесе тоқтатуға құ-
қылы емес.

4. Ядролық қондырғы операторының 
немесе ядролық қондырғылардың бірыңғай 
операторының азаматтық-құқықтық жа-
уап тылықты қаржылық қамтамасыз етуі нің 
болуын тексеру осы Заңның 7 жəне 7-1-бап-
тарына сəйкес жүзеге асырылады.

26-4-бап. Келтірілген ядролық нұқсан 
үшін ядролық қондырғы операторының 
немесе ядролық қондырғылардың бір ың-
ғай операторының азаматтық-құ қық тық 
жауаптылығын сақтандыру шарты 

1. Келтірілген ядролық нұқсан үшін 
ядролық қондырғы операторының немесе 
ядролық қондырғылардың бірыңғай опера-
торының азаматтық-құқықтық жауап-
тылығын сақтандыру осы Заңда белгіленген 
ерекшеліктер ескеріле отырып, Қазақстан 
Республикасының заңнамасына сəйкес 
жүзеге асырылады.

2. Ядролық қондырғылардың бірың-
ғай операторының бір немесе бірнеше 
ядролық қондырғыға қатысты келтірілген 
ядролық нұқсан үшін ядролық қондырғы 
операторының немесе ядролық қондыр-
ғылардың бірыңғай операторының азамат-
тық-құқықтық жауаптылығын сақтандыруды 
жүзеге асыруға құқығы бар.

3. Келтірілген ядролық нұқсан үшін 
ядро лық қондырғы операторының немесе 
ядролық қондырғылардың бірыңғай опера-
торының азаматтық-құқықтық жауап ты-
лығын сақтандыру шартында мынадай 
талаптар қамтылуға тиіс:

1) ядролық нұқсан қарулы қақтығыс, 
əскери іс-қимылдар, азаматтық соғыс немесе 
көтеріліс салдарынан туындаған, сондай-ақ 
жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның пиғылы 
немесе өрескел абайсыздығы салдарынан 
толық немесе ішінара келтірілгенде осындай 
тұлғаға келтірілген ядролық нұқсанды өтеуді 
төлеу бөлігіндегі жағдайларды қоспағанда, 
ядролық оқыс оқиға болған жағдайда сақтан-
дырушының сақтандыру төлемін жүргізу 
міндеті;

2) осы Заңда көзделген жағдайларды 
қоспағанда, сақтандыру төлемін жүзеге асы руға 
міндетті не жүзеге асырған сақтан дырушыға 
сақтанушының залалдарды (суброгацияны) 
өтеу құқықтарының өтуінен бас тарту; 

 3) пайда алушының, сақтандырылушының, 
сондай-ақ сақтанушының орнына уəкілетті 
органның сақтандырушыны сақтандыру 
жағдайының басталғаны туралы хабардар 
ету құқығы;

4) сақтандырушыны сақтандыру жағ-
дайының басталғаны туралы оның басталған 
кезінен бастап он жұмыс күнінен кешіктірмей 
хабардар ету міндеті. 

4. Бір алаң шегінде орналастырылған 
ядролық қондырғылардың барлығына 
немесе бірнешеуіне қатысты ядролық 
қондырғы операторымен немесе ядролық 
қондырғылардың бірыңғай операторымен 
жа салған, келтірілген ядролық нұқсан 
үшін азаматтық-құқықтық жауаптылықты 
сақтандыру шарты бойынша сақтандыру 
сомасы ядролық қондырғылардың радиа-
циялық қауіптілігінің неғұрлым жоғары 
санаты негізге алына отырып, бір ядролық 
қондырғы үшін айқындалады.

5. Егер ядролық қондырғы операторы 
немесе ядролық қондырғылардың бірыңғай 
операторы сақтандырушы өтеген залалдар 
үшін жауапты жеке немесе заңды тұлғаға 
өзінің талап ету құқығынан бас тартса не-
месе бұл құқықты жүзеге асыру ядролық 
қондырғы операторының немесе ядролық 
қондырғылардың бірыңғай операторының 
кінəсінан мүмкін болмаса, сақтандырушы 
сақтандыру төлемін жүзеге асырудан боса-
тылмайды.

26-5-бап. Талап қоюдың ескіруі 
1. Адамның өміріне немесе денсаулығына 

келтірілген ядролық нұқсанды өтеумен бай-
ланысты талаптар бойынша талап қоюдың 
ескіру мерзімі ядролық оқыс оқиға басталған 
күннен бастап отыз жыл деп белгіленеді. 
Ядролық оқыс оқиға басталған күннен бастап 
отыз жыл өткен соң қойылған талаптар 
өткен уақыт үшін, бірақ талап қоюдың ал-
дындағы үш жылдан аспайтын уақытқа 
қанағаттандырылады.

2. Қоршаған ортаға зиян мен жеке жəне 
заңды тұлғалардың залалдарын, сон-
дай-ақ алдын алу шараларына арналған 
шығындарды қоса алғандағы, келтірілген 
ядролық нұқсанды өтеумен байланысты 
талаптар бойынша талап қоюдың ескіру 
мерзімі ядролық оқыс оқиға басталған 
күннен бастап он жыл деп белгіленеді.

26-6-бап. Регрестік талаптар 
Келтірілген ядролық нұқсан үшін аза-

маттық-құқықтық жауаптылықта болатын 
ядролық қондырғы операторының немесе 
ядролық қондырғылардың бірыңғай опе-
раторының немесе осы Заңда көзделген 
оны қаржылық қамтамасыз ету тəртібімен 
мұндай нұқсанды өтеген кез келген басқа 
заңды тұлғаның:

1) азаматтық-құқықтық шартта көзделген;
2) ядролық нұқсанның келтірілуіне кінəлі 

жеке тұлғаға регресс құқығын қоспағанда, 
кері талап ету (регресс) құқығы жоқ. 

26-7-бап. Ядролық қондырғы опера-
торын немесе ядролық қондыр ғы лар-
дың бірыңғай операторын келтіріл ген 
ядролық нұқсан үшін азаматтық-құ-
қықтық жауаптылықтан босату тəртібі 
жəне негіздері

1. Ядролық қондырғы операторын 
немесе ядролық қондырғылардың бірыңғай 
операторын келтірілген ядролық нұқсан үшін 
азаматтық-құқықтық жауаптылықтан босату 
сот тəртібімен жүргізіледі. 

2. Ядролық нұқсан қарулы қақтығыс, 
əскери іс-қимылдар, азаматтық соғыс немесе 
көтеріліс салдарынан туындады, сондай-
ақ жеке жəне (немесе) заңды тұлғаның 
пиғылы немесе өрескел абайсыздығы 
салдарынан толық немесе ішінара келтірілді 
деген дəлелдемелер болғанда осындай 
тұл  ғаға келтірілген ядролық нұқсанды 
өтеуді төлеу бөлігіндегі жағдайда ядролық 
қондырғы операторы немесе ядролық 
қондырғылардың бірыңғай операторы 
келтірілген ядролық нұқсан үшін азаматтық-
құқықтық жауаптылықтан босатылады.».

2-бап. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған 
күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының  Президенті  
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2020 жылғы 14 мамыр 
№ 329 – VI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне атом энергиясын 
пайдалану саласындағы азаматтық-құқықтық жауаптылық мәселелері бойынша 

"згеріс пен толықтырулар енгізу туралы

(Соңы. Басы 1-бетте)

Ал көпірді су шайып кетті. Сол оқиға, 
жылқының мұңды жанары күні кеше көз 
алдыма қайта оралды. Иə, 40 жылдан 
астам уақыт өте тағы орын алған тасқын 
су Қасқасу өзені бойындағы 4 көпірді 
шайып кетті. Сегіз ірі қара жəне уақ мал 
суға батқан. Оқиға орнына аудан əкімі 
Бауыржан Омарбековтің бастамасымен 
құ рылған жұмыс тобы келіп ауыл тұр-
ғындарына көмектесуде. «Жоғарғы Қас-
қасу ауылында 800-ге жуық халық 150 
отбасы тұрады. Тасқын судан үй лерге 
зақым келген жоқ. Тұрғындарға кө мек 
көрсетіле бастады. Айта кеткен жөн, ауда н 
əкімі Бауыржан Омарбековтің бас тама-
сымен бұған дейін қашыртқылар жаса-
лып, арықтар қазылған болатын. Соның 
да көмегі бүгін тиіп отыр, əйтпесе тасқын 
су тұрғындарға көп залал келтіруі мүмкін 
еді», дейді Қасқасу ауыл округінің əкімі 
Талғат Қамытбеков. Қазіргі таңда ауыл 
қалыпты тіршілігін жалғастыруда, судан 
келер қауіп жоқ.

Нөсерлете жауған жаңбыр салдарынан 
Түркістан облысының Төлеби, Қа зығұрт, 
Сайрам, Ордабасы, Бəйдібек аудандарында 
су тасқыны орын алып, бірқатар ауыл зар-
дап шекті. Ең көп зардап шеккен Төлеби ау-
даны болып отыр. Осы орайда облыс əкімі 
Өмірзақ Шөкеев Төлеби ауданындағы сел-
ден зардап шеккен аумақтарды аралап, тұр-
ғын дармен кездесті. Толассыз жауған нөсер 
жауынның əсерінен өзендердің су деңгейі 
көтеріліп, арық-атыз, қыр-сайлардан жина-
лып аққан су 6 елді мекендегі 215 тұрғын 
үйдің ауласына кір ген. «Бұл соңғы жылда-
ры алғаш рет орын алған табиғи құбылыс. 
Қауіпсіз аумаққа көшірілгендеріңіз дұрыс 
болды. Үйлерді полиция қызметкерлері 
күзетеді. Уайымдамаңыздар. Саман үй 
құласа, өздеріңіз үшін қауіпті. Барлық 
аудандар көмекке келеді», деді Өмірзақ 
Естайұлы ауда н тұрғындарымен кез-
десуінде. Сондай-ақ облыс əкімі жедел 

құрылған штаб отырысын өткізді. Ауданда 
зардап шеккендерге шұғыл көмек көрсету, 
қауіпсіз жерге көшірілгендерді қажетті 
заттармен, ыстық тамақ, киім-кешекпен 
қамтамасыз ету, барлық жағдайларын 
жасау аудан əкімдігіне жүктелді. Көрші 
аудандар көмекке келетін болады. Қа-
жетті материалдар, жұмыс күші, техни-
камен қамтамасыз ету, құлайын деп тұр-
ған үйлерден мүліктерді шығару да мін-
деттелді. Жедел құрылған штабты басқару 
облыс əкімінің орынбасары Мейір жан 
Мырзалиевке жүктелді. Нөсер жауыннан 
үйлері бүлінген азамат тардың шығыны ар-
найы сараптау комис сиясының шешімімен 
анықталады. Жа рамсыз болған үйлер мен 
жөндеуді қажет ететін баспаналарды қайта 
қалпына келтіру жағы қарастырылуда. 
«Жергілікті деңгейдегі төтенше жағдайдың 
салдарын өз күшімізбен жоямыз. Оған 
тəжірибеміз жеткілікті. Сел салдарымен 
күресте Мақтаарал тəжірибесін пай да-
ланамыз. Су шайған аумақтар сек торға 
бөлінген. Оларға көмекке келген аудан-
дардың басшылары жауапты. Жұмы лып 
төтенше жағдайды еңсеруге бар лық мүм-
кіншілік бар», деді облыс əкімі төтенше 
жағдай жөніндегі штаб отырысында.

Аудандағы Екпінді ауылының 4 же-
ке тұрғын үйіне жəне 15 үйдің аула-
сы на су кірген. Достық ауылын су ала 
бас    тағандықтан, тұрғындар эвакуа ция-
ланған. Леңгір қаласындағы Т.Тəжі баев 
атындағы мектеп пен Киелі тас ауы-
лындағы Сұлтан Рабат мектебінде эва-
куациялық орталықтар құрылды. Төлеби 
ауданының əкімі Бауыржан Омарбековтің 
айтуынша, ең күрделі жағдай Сұлтанрабат 
елді мекенінде қалыптасқан. Ауылдың 
Сауран көшесінде жəне Достық елді 
мекеніндегі Жылқыбаев көшесінде нө-
серлі жаңбырдың суы жалпы жиыны     
77 тұрғын үйдің ауласына кірген. Оқиға 
орнына ТЖД-нің 82 қызметкері, 8 дана 
техникасы, 11 мотопомпа жəне жергілікті 
аудан ауыл əкімдіктерінен 25 қызметкер, 

4 дана техника күші жұмылдырылды. 
Ал аудан орталығы Леңгір қаласында 20 
аула су астында қалған. Леңгірдегі №5 
кəсіби-техникалық колледж базасында 
зардап шеккен Сұлтан рабат ауылының 
150 тұрғынына эвакуациялық пункт 
ұйым  дастырылды. Ол жерге 70 адам 
жай   ғастырылды. Тағы 80 адам жақын 
маң дағы туыстарының үйіне орналасқан. 
Қосымша Көксəйек елді мекенінде орна-
ласқан №9 көпсалалы колледжінде 150 
адамға арналған эвакуациялық пункт 
дайындалды. Қазіргі таңда бұл ауылдар-
да су тасу қаупі жоқ. Аудан орталығы 
тұрғындарының айтуынша, мұндай сел 
сонау 1968 жылы болған. Сол кезде тас-
қын сулардан қорғану мақсатында арнайы 
каналдар қазылған. Алайда ол канал-
дар бертініректе бітеліп, тұрғын үйлер 
салынып кеткен. Сондай-ақ тұрғындар 
тасқын судың қала көшелеріне кіруіне 
арық-атыздардың тазаланбауы да себеп 
болғанын айтуда. Көшелердің бойындағы 
екі жақтама арықтар бітеліп қалған. Яғни 
кешегі судың үйлердің аула сына кіргеніне 
тұрғындар өздерін де кінəлі санап отыр.

Нөсерлі жауын салдарынан Түркістан 
облысының тағы үш ауданында тұрғын 
үй аулаларын су басты. Қазығұрт ауда ны 
əкімдігінің мəліметінше, кешкі сағат 19:30 
шамасында өрт сөндіру бөлі мінің байланыс 
торабына Алтынтөбе, Жігерген, С.Рақымов 
ауылдық округтері тұрғындарынан үйдің 
ауласына жаңбыр суы жиналғаны тура-
лы хабар келіп түскен. Аудан əкімдігінің 
хабарлауын ша, оқиға орнына Қазығұрт 
ауданы Тө тенше жағдайлар басқармасы 
мен аудан əкімдігі қызметкерлері дер ке-
зінде шығып, Алтынтөбе ауылдық округі 
мен Қаржан елді мекенінде 2-үй, емхана, 
дəріхана, 2-қоражайдың аулаларына су 
кіргенін анықтаған. Ал Жігерген ауылдық 
округі бо йын ша 30 үйдің аула сына су 
кіргені жəне 4 қора құлағаны тіркелді. 
С.Рақымов ауыл округі Қызылата елді 
мекенінде 4 үй, мешіттің ауласына су 

кіргені анық талған. Көкібел су қоймасының 
(151,0 мың м3) толуына байланысты елді 
мекен дегі 27 отбасының 133 адамы Көкі-
бел мек тебіне эвакуацияланып, азық-
түлік пен, медициналық жабдықтармен 
қам тамасыз етілген. Оқиға орнында өрт 
сөн діру бөлімінің 30 қызметкері, аудан, 
ауыл əкімдігінің 15 қызметкері 6 техни-
ка жəне 5 мотопомпамен үй аулалары-
нан су шығару жұмыстарын жүргізді. 
Апат тан зардап шеккендер жоқ. Қазіргі 
уақытта жағдай толық бақылауға алынып, 
келтірілген залал шығындары есептелуде. 
Сондай-ақ арықтарды тазалау жұмыстарды 
жүргізілуде. 

Ал Сайрам ауданында нɵсерлi жауын-
шашынның салдарынан Ақсукент, Қарасу, 
Қарабұлақ, Манкент ауылдарындағы 
7 үйдің ауласына су жиналған. Аудан 
əкімдігі, ТЖБ басшылығы мен ауыл əкiм-
дерi тарапынан дер кезінде тиісті алдын алу 
шаралары қабылданып, су сорғыш мото-
помпаларымен үй-ауласындағы су сорыл-
ды. Cонымен қатар Бəйдібек ауда нында 
да жауын-шашын салдарынан су тасқыны 
болды. Ақбастау ауылдық округіне қарасты 
Тұрақты елді мекенінде Тұтарық каналы 4 
жерінен бұзылып, ауыл ды су басқан. Аудан 
əкімдігінің мəлі ме тінше, 2 қора құлаған. 
Сонымен бірге қырдағы сай-салалардан 
ағып келген сулардың салдарынан Боралдай 
ауылдық округіндегі Қаратас ауылының 6 
үйіне, Боралдай ауылында 6 үйдің ауласына 
су кірген. Төтенше жағдай қызметкерлерінің 
көмегімен Тұрақты ауылынан 55 адам Ақ-
бастау ауылындағы Ш.Уəлиханов орта мек-
тебіндегі эвакуациялық пунктке орналас-
тырылды. 

Жалпы, Төлеби, Қазығұрт, Бəйдібек 
аудан  дарында 4 үйді су басып, 522 үйдің 
ауласына су кірген, 258 адам қауіпсіз жер ге 
көшірілген. Су тасқыны зардабын жоюға 
612 маман мен 84 техника 47 мотопомпа 
жұмылдырылды.

Түркістан облысы

Қырық жылдан кейін қайталанған сел
ТОСЫН ТАБИҒАТ


