
ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне 

рейдерлікке қарсы күресті 
күшейту, кәсіпкерлік қызметті 

мемлекеттік органдар мен 
лауазымды адамдардың заңсыз 

араласуынан қорғау және 
бағалы металдардың заңсыз 

айналымына кедергі келтіретін 
шараларды күшейту мәселелері 

бойынша �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының 
мына заңнамалық актілеріне өзге ріс тер 
мен толықтырулар енгізілсін:

1. 2014 жылғы 3 шілдедегі Қазақстан 
Рес публикасының Қылмыстық кодек сіне:

(Соңы 12-бетте)

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының 
!кімшілік құқық бұзушылық 

туралы кодексіне �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы

1-бап.  2014 жылғы 5 шілдедегі 
Қазақстан Республикасының Əкімшілік 
құқық бұзушылық туралы кодексіне 
мынадай өзгерістер мен толықтырулар 
енгізілсін:

(Соңы 13-бетте)

Мызғымас мемлекеттігіміздің белгісі
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Жартылай 
финалистер 
анықталды

14-бет

Елдің
өркендеу 
өлшемі

11-бет

Елбасы және
Тәуелсіз 
Қазақстан

4-5-беттер

––––––––––––––––––––––––––
Қазақстан Президенті Елорда 
күніне арналған мерекелік іс-
шараны дәстүрлі түрде ашатын 
Мемлекеттік Ту к�теру салта-
натты рәсіміне қатысты, деп ха-
барлады Мемлекет басшысының 
баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––

– Биыл қастерлі Тəуелсіздігімізге – 30 
жыл. Сондықтан бұл рəсімнің тарихи мəн-
маңызы айрықша. Көк Туымыз – Тəуелсіз 
Қазақстанның ең басты рəмізі. Халқымыз 
үшін азаттықтан асыл, байрақтан биік 
құндылық жоқ.  Қазақтың тарихы «Туың 
жығылмасын!» деген бірауыз тілекке 
сыйып тұр. Бабаларымыз қашанда 
туын биік ұстаған. Елдігі сынға түскен 
сəтте байрақ астына бірігіп, тұтастығын 
танытқан. Ерлік пен бірліктің дəстүрі 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, Тəуелсіздік 
дəуіріне ұласты. Егемен елдің көк 
байрағы – мызғымас мемлекеттігіміздің 
белгісі, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев жоғары əскери 
оқу орнының түлектерінің алдында 
сөйлеген сөзінде Мемлекеттік Туымыз 
бен еліміздің бас қаласы ұлт бірлігінің 
жарқын символы екенін айтты.

– Елордамыз – қазіргі Қазақстанның  
бетке ұстар бас қаласы. Еліміздің орталық 
мегаполисі болашаққа жол ашатын 
ордаға, жалпы ұлт болып ұйысудың жəне 
шынайы патриотизмнің үлгісіне айнал-
ды. Тұңғыш Президент – Елбасы мен 
миллиондаған отандасымыздың қажырлы 
еңбегінің арқасында бой көтерген 
қала – халқымыздың мақтанышы. 
Отанымыздың жүрегі дəл осы жерде 
соғып тұр. Аса маңызды шешімдердің 
бəрі осы жерде қабылданып, салмақты 
ой-пікірлер ортаға салынып, бірегей жо-
балар жүзеге асырылып жатыр, – деді 
Мемлекет басшысы. 

Қазақстан Президентінің пікірін ше, 
елорда дарынды, жігерлі отандас та ры-
мыздың, сондай-ақ өзге мемлекеттердің 
көп теген азаматтың бас қосатын 
орталығына айналды. Қасым-Жомарт 
Тоқаев Ұлы дала кіндігінде қасиетті Туды 

биік те желбірете отырып, еркіндік пен 
еге мен дік мұратына бейілді екенімізді 
атап өтті.

– Елорда күні адамдарды қолдап, 
шабыттандыру, бірліктің күшін, өзара 
көмектің маңыздылығы мен əр азаматтың 
ортақ іске қосқан үлесінің құндылығын 
дəріптеу үшін аса маңызды. Елорда 
тұрғындары екпе салу науқаны мен шек-
теу шараларын сақтау кезінде алдыңғы 
қатарда болуы қажет. Жаппай вакци-
налау қалыпты тыныс-тіршілікке қайта 

оралудың, адамдардың денсаулығын 
сақтаудың жалғыз жолы екенін дұрыс 
түсінуіміз керек. «Біз біргеміз!» ұраны 
аса қатерлі індетке қарсы күрестегі 
жеңісіміздің бойтұмары болатынына 
сенімдімін, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Рəсім барысында жоғары əскери 
оқу орнының 12 үздік түлегі Қазақстан 
Президенті – Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Бас қолбасшысының қолынан 
офицер погонын алды.

– Оқудың сəтті аяқталғаны құтты 

болсын, жас офицерлер! Офицерлік шен 
– бұл, ең бірінші, Отан алдындағы зор 
жауапкершілік. Болашақта командир ата-
нып, жас сарбаздарға тəлім бересіздер. 
Сондықтан отаншыл, батыл жəне айбынды 
болып, үлгі көрсету аса маңызды. Мүлтіксіз 
қызмет ету – бəріңізге ортақ міндет. Антқа 

адал болу, Тəуелсіз елімізді қорғау – қас-
терлі парыз, – деді Мемлекет басшысы.

Жиын соңында Қасым-Жомарт Тоқаев 
салтанатты рəсімге қатысушылардың 
барлығын келе жатқан Елорда күнімен 
құттықтап, Отанымыздың өсіп-өркендей 
беруіне тілектестік білдірді.  

РЕСМИ

Мемлекет басшысы Қазақ-
стан Республикасының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың құрметіне орна-
тылған ескерткіштің ашылу 
рəсі міне қатысты. Ескерткіш 
елор дада Əлихан Бөкейхан мен 
Ке рей, Жəнібек хандар көше-
ле рінің қиылысындағы жуырда 
ашылған саябақтың аумағында 
орналасқан.

Ескерткішті ашқан Пре зи-
дент жиынға қатысушылардың 
алдында сөз сөйледі.

Қасым-Жомарт Тоқаев жыл 
сайын Елорда күні қарсаңында 
қа ланың рухани келбетін көр-
кейте түсетін жаңа кешендер 
ашылатынын атап өтіп, был-
тыр осы игі дəстүрмен Елбасы 
кітап ханасы музейінің бой 
көтер генін жəне оның алды нан 
ашылған саябақ қала тұр ғын-
дары үшін жайлы демалыс ор-
нына айналғанын айтты.

– Сондықтан бүгін біз Елбасы 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назар-
баевтың құрметіне орнатыл-
ған тарихи ескерткішті дəл осы 
жерде ашып отырмыз. Ме рейлі 
жылда мұндай сəулет туын-
дысының бой көтеруі – заңды 
құбылыс, – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаев 

мемлекеттіліктің негізін қалып-
тастыруға, еліміздің шекара ше-
бін айқындауға, халықаралық ке-
лі сімдермен біржола шегендеу-
ге, жаһандық дағдарысты еңсе-
руге, халықаралық беде лін ны-
ғай туға Нұрсұлтан Назар баев-
тың зор үлес қосқанын атап өтті.  

– Елбасы көптеген халық-
аралық бастама көтеріп, мемле-
ке тімізді жаһандық саясаттың 
төріне шығарды. Оны бүкіл 
əлем ұлы саясаткер, тарихи 
тұлға ретінде біледі. Қасиетті 
Отанымыз – Қазақстанның 
бүгінгі жəне ертеңгі ұрпағы 
осындай ұлт перзентіне қарап, 
бой түзейді, – деді Президент. 

Мемлекет басшысы Тəуел-
сіздіктің алғашқы жылдарын-
дағы аса қауіпті сын-қатерлер 
мен жаппай қираған қиын-қыс-
тау кезеңде Елбасы халықтың 
өзіне деген сенімін ұялатып, 
ер теңгі күнге деген үміт отын 
жаға білгенін атап өтті. 

– Халықты ауқымды өзгеріс-
терге талмай жетелеген Тұң-
ғыш Президент аса жауап ты 
өзгерістердің, ауқымды ре фор-
малардың нақты іске асырушы-
сына жəне Тəуелсіздігіміздің 
символына айналды, – деді 
Мемлекет басшысы.   

Бұдан бөлек, Қасым-Жомарт 

Тоқаев мемлекетіміздің саяси 
жəне экономикалық жетіс тік-
терінің негізінде Елбасының 
бірегей бастамалары жатқанына 
назар аударды.

– Елбасының стратегиялық 
бағыты – елімізді одан əрі жаң-
ғыртуға негізделген саясаты-
мыздың берік негізі. Құбылмалы 
əлемде реформаларды табысты 
жүзеге асыру үшін бізге айқын 

идеологиялық бағдар, орнықты 
əрі құнды негіз қажет, – деді 
Пре зидент.

Осы ретте Қасым-Жомарт 
Тоқаев ұлт мүддесіне қызмет 
еткен көрнекті қайраткерлерге 
ескерткіш қою – тарихи тұл-
ға ларымызға шынайы құрмет 
көрсету деген пікір білдірді.

Осыған байланысты Прези-
дент Алаш тың үш арысы 

– Əлихан Бөкейханға, Ахмет 
Байтұр сын ұлына, Мір жақып 
Дулат ұлына, ғұлама ғалым 
Қаныш Сəт баевқа жəне басқа 
да көрнек ті тұлғаларға арналған 
ескерт кіштер ашылатынын 
айтты.

Жиын соңында Мемлекет 
басшысы Қазақстан халқын 
келе жатқан Елорда күнімен 
құттықтады.

Елбасына еңселі ескерткіш

Мемлекеттік Ту көтеру рəсімінен басталған мерекелік шаралар легі Елорда 
төрінде Алаш арыстарына, Дина Нұрпейісоваға, Қаныш Сəтбаевқа арналған 
ескерткіштер ашу салтанатымен жалғасты. Айтулы іс-шаралар туралы газеттің 
ішкі беттерінен оқи аласыздар.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Қасым-Жомарт Тоқаев Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа 
орнатылған ескерткіштің ашылу рәсіміне қатысты, деп 
хабарлады Президенттің баспас�з қызметі.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

елорда төрінде ашылды

EUR/KZT  504.21           USD/KZT  424.99          RUB/KZT  5.81          CNY/KZT  65.66ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ (НАРЫҚТЫҚ) БАҒАМДАРЫ:
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(Соңы. Басы 1-бетте)

1) мазмұны алып тасталсын;
2) 3-бапта:
2) тармақтағы «202-бапта» деген сөздер 

«202 жəне 269-1-баптарда» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) тармақта:
«жəне 192-баптарда» деген сөздер «, 192 

жəне 295-1-баптарда» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

«245-бапта – жетпіс бес мың айлық есептік 
көрсеткіштен асатын, бюджетке түспеген 
төлемдер сомасы;» деген сөздер «245-бапта 
– тексерілетін кезеңнің күнтізбелік бір жылы 
үшін салықтық тексеру нəтижелері бойынша 
есепке жазылған салықтар мен бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасы 
салық төлеуші осы күнтізбелік жыл үшін 
есептеген барлық салықтар мен бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер сома-
сының он пайызынан асатын жағдайда, 
тексерілген кезең үшін жетпіс бес мың айлық 
есептік көрсеткіштен асатын, бюджетке 
түспеген төлемдер сомасы;» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

38) тармақта:
«204 жəне 425-баптарда» деген сөздер 

«204, 269-1, 295-1 жəне  425-бап тарда» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

«245-бапта – елу мың айлық есептік 
көр  сеткіштен асатын, бюджетке түспеген 
төлемдер сомасы;» деген сөздер «245-бапта 
– тексерілетін кезеңнің күнтізбелік бір жылы 
үшін салықтық тексеру нəтижелері бойынша 
есепке жазылған салықтар мен бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер сомасы 
салық төлеуші осы күнтізбелік жыл үшін 
есептеген барлық салықтар мен бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер сома-
сының он пайызынан асатын жағдайда, 
тексерілген кезең үшін елу мың айлық есеп-
тік көрсеткіштен асатын, бюджетке түспе-
ген төлемдер сомасы;» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) 249-бапта:
бірінші бөлікте:
бірінші абзацта:
«Жоғары органның», «жолымен, дауыс 

беру», «нəтижесінде» деген сөздер тиісінше 
«Аза маттардың немесе ұйымдардың құқық-
тарына немесе заңмен қорғалатын мүдде-
леріне не қоғамның немесе мемлекеттің 
заң мен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян 
келтіруге алып келген, жоғары органның», 
«жолымен дауыс беру», «арқылы» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

«жолымен заңды тұлғадағы қатысу үлесіне 
меншік құқығын, сол сияқты заңды тұлғаның 
мүлкі мен бағалы қағаздарын заңсыз иемдену 
немесе заңды тұлғаның үстінен бақылау 
орнату не азаматтардың немесе ұйымдардың 
құқықтарына немесе заңмен қорғалатын 
мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің 
заңмен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян 
келтіруге əкеп соққан өзге де заңсыз тəсілдер» 
деген сөздер «арқылы не акционерлердің, 
қатысушылардың жалпы жиналысының 
шешімдер қабылдауы кезінде акционердің, 
заңды тұлғаға қатысушының құқықтары 
мен заңды мүдделеріне өзге де қысым жасау 
немесе заңды тұлғаның құрылтай немесе өзге 
де құқық белгілейтін құжаттарын, мөрлерін 
ұстап қалу жолымен заңды тұлғаны басқаруға 
не жалпы жиналыстың шешімін орындауға 
немесе атқарушы органның функцияларын 
жүзеге асыруға қасақана кедергілер келтіру 
арқылы заңды тұлғаға қатысу үлесіне меншік 
құқығын, сол сияқты заңды тұлғаның мүлкі 
мен бағалы қағаздарын заңсыз иемдену немесе 
заңды тұлғаның үстінен заңсыз бақылау 
орнату» деген сөздермен ауыстырылсын; 

екінші абзацта орыс тіліндегі мəтінге өзгеріс 
енгізілді, қазақ тіліндегі мəтін өзгермейді; 

мынадай мазмұндағы 1-1-бөлікпен толық-
тырылсын: 

«1-1. Азаматтардың немесе ұйымдардың 
құқықтарына немесе заңмен қорғалатын 
мүдделеріне не қоғамның немесе мемлекеттің 
заң мен қорғалатын мүдделеріне елеулі зиян 
келтіруге алып келген, құқық қорғау орган-
дарының, бақылаушы немесе өзге де уəкілетті 
органдардың немесе ұйымдардың заңды 
тұлғаға қатысты тексерулер ұйымдастыруы 
немесе оларға бастамашылық жасауы, шек-
теу, тыйым салу шараларын жəне өзге де 
ша раларды қабылдауы не сот тəртібімен 
қабылдау нəтижесінде меншік иесін осы заңды 
тұлғаны, оған қатысу үлесін, бағалы қағаздар 
мен өзге де мүлікті иеліктен шығаруға мəж-
бүр леу жолымен заңды тұлғаға қатысу үлесіне 
меншік құқығын, сол сияқты заңды тұлғаның 
мүлкін немесе бағалы қағаздарын заңсыз 
иемдену немесе заңды тұлғаның үстінен 
заңсыз бақылау орнату –

мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан бес жылға дейінгі мерзімге айыра 
отырып, жеті жылға дейінгі мерзімге бас 
бос тандығын шектеуге не сол мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.»;

екінші бөлікте:
3) тармақтағы «дəл сол» деген сөздер алып 

тасталып, бірінші абзац мынадай редакцияда 
жазылсын:

«2. Осы баптың бірінші, 1-1-бөліктерінде 
көзделген:»;

екінші абзацта:
«бес» деген сөз «сегіз» деген сөзбен ауыс-

тырылсын; 
«үш жылдан жеті» деген сөздер «бес жылдан 

сегіз» деген сөздермен ауыстырылсын; 
үшінші бөлікте:
бірінші абзац «бірінші» деген сөзден кейін 

«, 1-1» деген цифрлармен толықтырылсын;
екінші абзацта:
«мүлкі тəркіленіп,» деген сөздерден кейін 

«белгілі бір лауазымдарды атқару немесе 
белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 
он жылға дейінгі мерзімге айыра отырып,» 
деген сөздермен толықтырылсын; 

«жеті жылдан он» деген сөздер «сегіз жыл-
дан он екі» деген сөздермен ауысты рыл сын;

4) 10-тарау мынадай мазмұндағы 269-1 
жəне 295-1-баптармен толықтырылсын:

«269-1-бап. Күзетілетін объектіге заңсыз 
кіру

1. Азаматтардың немесе ұйымдардың 
құқық тарына немесе заңмен қорғалатын мүд-
делеріне не қоғамның немесе мемлекеттің 
заң мен қорғалатын мүдделеріне айтарлықтай 

залал не елеулі зиян келтірген, Қазақстан Рес-
публикасының заңнамасына сəйкес құқық 
қорғау органдары немесе арнаулы мемлекеттік 
органдар, Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің органдары мен бөлімшелері, 
Қазақ с тан Республикасының Қарулы Күштері, 
басқа да əскерлері мен əскери құралымдары 
күзе тетін объектіге, сондай-ақ жеке күзет 
ұйы мы күзететін қауіпті өндірістік объектіге 
заң сыз кіру –

екі жүз айлық есептік көрсеткішке дейінгі 
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде 
түзеу жұмыстарына, не екі жүз сағатқа дейінгі 
мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға, не 
елу тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға 
жаза ланады.

2. Мынадай:
1) ірі залал келтіре отырып;
2) күш қолданып не оны қолдану қатерін 

төндіріп;
3) қаруды немесе қару ретінде пайдала ны-

латын заттарды, жарылғыш заттарды немесе 
жарылыс құрылғыларын қолданып жасал ған;

4) адамдар тобы немесе алдын ала сөз 
байласу арқылы адамдар тобы жасаған дəл 
сол іс-əрекет – 

бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.

3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөлік-
терінде көзделген, мынадай:

1) абайсызда адам өліміне немесе өзге де 
ауыр зардаптарға алып келген;

2) қылмыстық топ жасаған іс-əрекеттер – 
жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас 

бостандығынан айыруға жазаланады.»;
«295-1-бап. Бағалы металдар мен асыл 

тас тар дың, құрамында бағалы металдар бар 
шикізат тауарларының заңсыз айналымы

1. Бағалы металдарды немесе асыл тас-
тарды, құрамында бағалы металдар бар ши-
кізат тауарларын заңсыз өндіру, сатып алу, 
өткізу, сақтау, тасымалдау, жөнелту – 

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе 
белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 
үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып 
немесе онсыз, екі жүз айлық есептік көр-
сеткішке дейінгі мөлшерде айыппұл салу-
ға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына, не 
екі жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық 
жұмыстарға тартуға, не елу тəулікке дейінгі 
мерзімге қамаққа алуға жазаланады.

2. Ірі мөлшерде жасалған неме се ірі залал 
келтірген дəл сол іс-əрекет тер – 

белгілі бір лауазымдарды атқару немесе 
белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 
үш жылға дейінгі мерзімге айыра отырып 
неме се онсыз, үш мың айлық есептік көрсет-
кішке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол 
мөлшерде түзеу жұмыстарына, не сегіз жүз 
сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыс-
тарға тартуға, не үш жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге 
бас бос тандығынан айыруға жазаланады.

3. Осы баптың бірінші немесе екінші бө-
ліктерінде көзделген, қылмыстық топ жаса ған 
не аса ірі мөлшерде жасалған немесе аса ірі 
залал келтірген іс-əрекеттер – 

белгілі бір лауазымдарды атқару жəне 
белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 
бес жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, жеті 
жыл ға дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.»;

5) 365-бапта:
тақырып мынадай редакцияда жазылсын:
«365-бап. Заңды кəсіпкерлік қызметпен 

айналысуға кедергі жасау»;
бірінші бөлікте:
бірінші абзацта:
«заңсыз араласу,» деген сөздерден кейін 

«оның ішінде тексерулер жүргізу тəртібін 
бұзу, оларға белгілі бір қызметті жүзеге асы-
руға арнаулы рұқсат (лицензия) беруден 
құқық қа сыйымсыз бас тарту немесе оны 
беру ден жалтару, кəсіпкерлік субъектінің 
қыз метін жəне (немесе) оның банктік шоты 
бойынша операцияларды заңсыз тоқта та 
тұру, жеке кəсіпкерлік субъектісін қайы-
рымдылыққа жəне өзге де іс-шараларға мəж-
бүр леп құқыққа қарсы тарту, жеңілдіктер 
мен преференцияларды қолданудан құқыққа 
сыйымсыз бас тарту, оларды қолдануға 
кедергі келтіру немесе құқыққа сыйымсыз 
қол данбау жолымен заңсыз араласу,» деген 
сөздермен толықтырылсын; 

«өзі немесе басқа адамдар немесе ұйымдар 
үшін пайда мен артықшылықтар алу не басқа 
адамдарға немесе ұйымдарға зиян келтіру 
мақсатында» деген сөздер «басқа адамдарға 
немесе ұйымдарға зиян келтіру не өзі немесе 
басқа адамдар немесе ұйымдар үшін пайда 
мен артықшылықтар алу мақсатында» деген 
сөздермен ауыстырылсын; 

екінші абзацта:
«екі мың» деген сөздер «үш мың» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
«алты жүз» деген сөздер «сегіз жүз» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
«екі жылға» деген сөздер «үш жылға» деген 

сөздермен ауыстырылсын; 
екінші бөліктің екінші абзацы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 

атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, алты 
жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын 
шектеуге не сол мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.»;

үшінші бөліктің екінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, сегіз 
жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады.»;

төртінші бөліктің екінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«мүлкі тəркіленіп, белгілі бір лауазымдарды 
атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, 
алты жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.»;

6) 412-баптың екінші бөлігінің бірінші аб-
зацы мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Адамды ауыр немесе аса ауыр қылмыс 
жасады деп айыптаумен ұласқан не ауыр 
зардаптарға алып келген дəл сол іс-əрекет –».

2. 2014 жылғы 4 шілдедегі Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық-процестік 
кодексіне:

1) 33-баптың екінші бөлігі алып тасталсын;

2) 35-баптың бірінші бөлігінің 5) тар-
мағындағы «не коммерциялық немесе өзге де 
ұйымның немесе уəкілетті органның басшысы 
адамды қылмыстық жауаптылыққа тарту 
туралы арызды кері қайтарып алған» деген 
сөздер алып тасталсын;

3) 105-баптың екінші бөлігі мынадай редак-
цияда жазылсын:

«2. Прокурор, тергеу бөлімінің бастығы, 
анықтау органының бастығы шағымды алған 
кезден бастап жеті тəулік ішінде оны қарауға 
жəне шағым берген тұлғаны қабылданған 
шешім туралы хабардар етуге міндетті. Ұстап 
алу, күдікті деп тану, күдіктінің іс-əрекетін са-
ралау, лауазымнан шеттету, санкцияланбаған 
қарап-тексеруді, тінтуді, алуды жүргізу, 
мүлікке билік етуді уақытша шектеу, мүлікпен 
мəмілелер жəне өзге де операциялар жасауды 
тоқтата тұру кезіндегі заңды бұзушылық 
туралы шағымдар алынған кезінен бастап 
үш тəулік ішінде қаралуға жатады. Шағымды 
тексеру үшін қосымша материалдарды талап 
етіп алдыру не өзге де шаралар қабылдау 
қажет болатын айрықша жағдайларда шағым 
берген тұлғаға бұл жөнінде хабарлай отырып, 
шағымды он бес тəулікке дейінгі мерзімде 
қарауға жол беріледі.»;

4) 161-бапта:
бірінші бөліктің төртінші абзацы мынадай 

редакцияда жазылсын:
«Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 

асыратын адам мүлікке билік етуге шектеу 
белгіленген мерзім өткенге дейін қаржы 
ұйым дарын жəне мүлікті жəне (немесе) 
мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы 
уəкі летті органдарды немесе өзге де уəкілетті 
органдар мен ұйымдарды бұл туралы хабардар 
ете отырып, осы Кодекстің 162-бабында 
көзделген тəртіппен сот алдында мүлікке 
тыйым салуды қолдану туралы өтінішхатты 
қозғау туралы қаулы шығаруға не белгіленген 
шектеуді алып тастауға міндетті.»;

тоғызыншы бөлік мынадай редакцияда 
жазылсын:

«9. Тыйым салынуға жататын мүлік 
жасырылуы немесе жоғалтылуы мүмкін деп 
пайымдауға негіз бол ған жағдайларда сотқа 
дейінгі тергеп-тек серуді жүзеге асыратын 
адам прокурор ды жəне сотты жиырма 
төрт сағат ішінде хабардар ете отырып, он 
тəуліктен аспайтын мерзімге мүлікпен мə-
мілелер жəне өзге де операциялар жасауды 
тоқтата тұруға не мүлікті алып қоюға құқылы. 

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адам мүлікпен мəмілелер жəне 
өзге де операциялар жасауды тоқтата тұру 
не оны алып қою мерзімі өткен соң қаржы 
ұйымдарын жəне мүлікті жəне (немесе) 
мүлікке құқықтарды тіркеу саласындағы 
уə кілетті органдарды немесе өзге де уəкі-
летті органдар мен ұйымдарды бұл тура лы 
хабардар етіп, осы Кодекстің 162-ба бында 
көзделген тəртіппен сот алдында мүлікке 
тыйым салуды қолдану туралы өтінішхатты 
қозғау туралы қаулы шығаруға не мүлікпен 
мəмілелер жəне өзге де операциялар жасауды 
тоқтата тұрудың күшін жоюға жəне (немесе) 
оны қайтаруға міндетті.

Мүлікке билік етуге шектеу белгіленген, 
мүлікпен мəмілелер жəне өзге де операциялар 
жасау тоқтатыла тұрған мерзім өткен жəне 
тергеу сотының мүлікке тыйым салуды 
қолдануды санкциялауы туралы қаулы келіп 
түспеген жағдайларда, қаржы ұйым дары жəне 
мүлікті жəне (немесе) мүлікке құқықтарды 
тіркеу саласындағы уəкі летті органдар сотқа 
дейінгі тергеп-тек серуді жүзеге асыратын 
адамды дереу хабардар ете отырып, мүлікке 
билік етуге шектеуді, мүлікпен мəмілелер 
жəне өзге де операциялар жасауды тоқтата 
тұруды өз бетінше алып тастауға міндетті.»;

5) 163-бапта:
бесінші бөліктің екінші абзацы «уəкілетті 

органға» деген сөздерден кейін «немесе 
ұйымға» деген сөздермен толықтырылсын; 

алтыншы бөлікте «қаулысы» деген сөз 
«өтінішхатты қарау нəтижелері бойынша 
шығарылған қаулысы» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

жетінші бөлік мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«7. Судьяның мүлікке тыйым салуды 
қолдану туралы қаулысын сот орындаушысы 
орындайды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асы ратын адам тергеу судьясының мүлікке 
тыйым салуды қолдануды санкциялаудан бас 
тарту туралы қаулысы заңды күшіне енген 
күннен кейін он тəулік ішінде мүлікке билік 
етуге белгіленген шектеуді алып тастайды, 
мүлікпен мəмілелер жəне өзге де операциялар 
жасауды тоқтата тұрудың күшін жояды 
жəне (немесе) алып қойылған мүлікті иесіне 
қайтарады.»;

6) 187-бапта:
екінші бөлік:
«268,» деген цифрлардан кейін «269-1,» 

деген цифрлармен толықтырылсын;
«295 (үшінші бөлігінде),» деген сөз-

дерден кейін «295-1,» деген цифрлармен 
толықтырылсын;

3-1-бөліктегі «249 (бірінші жəне екінші 
бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) тарма-
ғында),» деген сөздер «249 (бірінші, 1-1 жəне 
екінші бөліктерінде, үшінші бөлігінің 1) тар-
мағында),» деген сөздермен ауыстырылсын;

7) 192-баптың екінші бөлігінің екінші абза-
цы мынадай редакцияда жазылсын:

«Анықтау істері бойынша сотқа дейінгі 
тергеп-тексеру бір айдан жəне алдын ала 
тергеу істері бойынша екі айдан аспауға тиіс. 
Про курор сотқа дейінгі тергеп-тексерудің 
ақылға қонымды мерзімін белгілеп, осы мер-
зімдерді қайта қарауға құқылы.»;

8) 193-баптың бірінші бөлігі мынадай 
мазмұндағы 3-1) тармақпен толықтырылсын:

«3-1) сотқа дейінгі тергеп-тексеру заңды-
лығының сақталуын тексеру нəтижелері бо-
йынша сотқа дейінгі тергеп-тексерудің ақылға 
қонымды мерзімдерін белгілеуге құқылы;»;

9) 220-бапта:
он алтыншы бөлік мынадай редакцияда 

жазылсын:
«16. Ұйымдардың үй-жайлары мен 

аумағындағы, сондай-ақ дара кəсіпкерлер 
кəсіпкерлік қызметте не жеке практикамен 
айналысатын адамдар пайдаланатын үй-
жайлар мен аумақтардағы қарап-тексеру 
олардың əкімшілігі өкілдерінің не үй-жайлар, 
аумақтар иелерінің, пайдаланушыларының 
немесе жалға алушыларының қатысуымен 

жүргізіледі. Олардың қатысуы мүмкін 
болмаған жағдайда жергілікті атқарушы 
органның өкілдері шақырылады.»;

мынадай мазмұндағы 16-1, 16-2 жəне 
16-3-бөліктермен толықтырылсын:

«16-1. Егер осы баптың он алтын шы 
бөлігінде аталған адамдар қарап-тек серуге 
қарсылық білдірсе, сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді жүзеге асыратын адам мəжбүрлеп 
қарап-тексеру туралы қаулы шығарады, оны 
тергеу судьясы санкциялауға тиіс.

Санкция беруден бас тартылған жағдайда 
қарап-тексеру жүргізілмейді.

16-2. Тергеу судьясының осы баптың он 
алтыншы бөлігінде көрсетілген үй-жайлар 
мен аумақтарды мəжбүрлеп қарап-тексеруді 
санкциялау тəртібі осы баптың 13-1, 13-3 
жəне 13-4-бөліктерінде көзделген қағидалар 
бойынша жүзеге асырылады.

16-3. Ұйымдар, сондай-ақ дара кəсіпкерлер 
кəсіпкерлік қызметте не жеке практикамен 
айналысатын адамдар пайдаланатын үй-жай 
немесе аумақ оқиға орны болып табылған 
жағдайларда, оларды қарап-тексеруге тергеу 
судьясының санкциясы талап етілмейді.»;

10) 254-баптың бірінші бөлігінің бірінші 
абзацы жəне он бірінші бөлігі мынадай 
редакцияда жазылсын:

«1. Тінту мен алуды сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді жүзеге асыратын адам уəжді қаулы 
бойынша жүргізеді. Тінту жүргізу туралы, 
сондай-ақ мемлекеттік құпияларды немесе 
заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын 
құжаттарды, заттарды, олардың ішіндегі 
ақпаратты алу туралы қаулыны тергеу 
судьясы санкциялауға тиіс.»;

«11. Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге 
асыратын адам тінту мен алу кезінде сол үй-
жайда тұрып жатқан адамның немесе басқа 
да адамдардың жеке өмірінің анықталған 
мəн-жайларының, сондай-ақ мемлекеттік 
құпия ларды немесе заңмен қорғалатын өзге 
де құпияны қамтитын мəліметтердің жария-
ланбауына шаралар қолдануға міндетті.».

3. «Бағалы металдар мен асыл тастар ту-
ралы» 2016 жылғы 14 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасының Заңына:

1) 1-баптың 13) тармақшасы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«13) бағалы металдар мен асыл тастар-
дың, құрамында бағалы метал дар бар 
шикізат тауарларының, зергер лік жəне 
басқа да бұйымдардың айналы мы – бағалы 
металдар мен асыл тастарды, құрамында 
бағалы металдар бар шикізат тауарларын, 
зергерлік жəне басқа да бұйымдарды өндіру, 
əкелу, əкету, олармен азаматтық-құқықтық 
мəмілелер жасау, мемлекеттің аффинирленген 
алтынды басым құқық шеңберінде сатып 
алуы, сондай-ақ бағалы металдар мен асыл 
тастарды инвестициялық жəне басқа да 
мұқтаждар үшін қолдану;»;

2) 8-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда 
жазылсын:

«1. Бағалы металдардың аффинаждауға 
жатпайтын саф түрлерін қоспағанда, өн-
дірілген жəне шығарылған бағалы металдар, 
құрамында бағалы металдар бар шикізат 
тауарлары, осы бапта көзделген жағдайларды 
қоспағанда, қайта өңдеу жəне (немесе) 
аффинаждау үшін бағалы металдарды өндіру 
субъектілеріне келіп түсуге тиіс.».

4. «Прокуратура туралы» 2017 жылғы 30 
маусымдағы Қазақстан Республикасының 
Заңына:

1) 6-бапта:
4-тармақ 3) тармақшасындағы «мемлекеттің 

құқықтарын, бостандықтарын жəне заңды 
мүдделерін қорғау үшін қабылданады.» 
деген сөздер «мемлекеттің;» деген сөзбен 
ауыс тырылып, мынадай мазмұндағы 4) тар-
мақшамен толықтырылсын:

«4) мемлекеттік, жергілікті өкілді жəне 
атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі бас-
қару органдары мен олардың лауазымды 
адамдары тарапынан жеке кəсіпкерлік 
субъек тілерінің қызметіне араласу фактілері 
бойынша жеке кəсіпкерлік субъектілерінің 
құқықтарын, бостандықтарын жəне заңды 
мүдделерін қорғау үшін қабылданады.»;

5-тармақ алып тасталсын;
2) 7-бапта:
1-тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақ-

шасы алып тасталсын;
2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«2. Осы баптың 1-тармағы бірінші бөлігінің 

1) жəне 3) тармақшаларында көзделген 
жағдайларда тексерісті прокурор жүргізеді. 

Прокурор осы Заңның 6-бабының 4-тар-
мағында көзделген жағдайларда тексерісті 
тағайындауға жəне жүргізуге құқылы.»;

3-тармақтың екінші жəне үшінші бөліктері 
мынадай редакцияда жазылсын: 

«Заңдылықтың сақталуын тексеру отыз 
жұмыс күнінен аспайтын уақыт ішінде 
жүргізіледі.

Қосымша материалдарды талап етіп алдыру 
қажет болған кезде, сондай-ақ тексеріс 
көлемінің ауқымдылығына байла нысты 
айрықша жағдайларда оны жүргізу мерзімі 
отыз жұмыс күнінен аспайтын мерзімге жəне 
Бас Прокурормен, оның орынбасарымен, 
облыс прокурорымен жəне оған теңестірілген 
прокурормен келісу бойынша ғана ұзартылуы 
мүмкін.»;

3) 8-баптың 2-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«2. Заңдылықтың жай-күйін талдау про-
курорлардың субъектілерге (объектілерге) 
бармастан статистикалық деректерді, мем-
лекеттік жəне халықаралық ұйымдардың, 
бұқа ралық ақпарат құралдарының мəлімет-
терін, азаматтық жəне қылмыстық істердің, 
əкімшілік құқық бұзушылық туралы істердің 
материалдарын, сондай-ақ өзге де ақпарат 
көздерін зерделеу арқылы жүргізіледі.

Заңдылықтың жай-күйін талдау нəтижелері 
анықтама түрінде ресімделеді. Заңдылықтың 
жай-күйін талдау нəтижелері бойынша осы 
Заңға сəйкес прокурорлық қадағалау не ден 
қою шаралары қабылданады.

Прокурор мемлекеттік, жергілікті өкілді 
жəне атқарушы органдардан, жергілікті 
өзін-өзі басқару органдарынан жəне меншік 
нысанына қарамастан өзге де ұйымдардан 
заңдылықтың жай-күйіне талдау жүргізуге 
байланысты ақпаратты, құжаттар мен өзге де 
материалдарды талап етіп алдыруға құқылы.»;

4) 10-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы 
мынадай редакцияда жазылсын:

«2) меншік нысанына қарамастан өзге 

де ұйымдардың актілері мен шешімдері 
физикалық, психикалық жəне өзге де мəн-
жайларға байланысты өз құқықтарын, бос-
тандықтары мен заңды мүдделерін қорғауды 
өзі дербес жүзеге асыра алмайтын адамдарға, 
шектелмеген адамдар қатарына қатысты 
болса не жария сипатқа ие болса, олардың 
актілері мен шешімдерінің Қазақстан Рес-
публикасының Конституциясына, заңд арына 
жəне Президентінің актілеріне сəйкестігін 
қадағалауды жүзеге асырады.»;

5) 21-баптың 1-тармағындағы «, 2)» деген 
цифр алып тасталсын;

6) 23-баптың 2-тармағында:
бірінші сөйлемдегі «қарауы» деген сөз 

«қарауы, орындауы» деген сөздермен ауыс-
тырылсын; 

екінші сөйлем мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«Заңда белгіленген негізде, тəртіппен жəне 
шекте енгізілген прокурорлық қадағалау 
актілерін қарамау, орындамау не проку рор-
дың заңды талаптарын орындамау заңда 
белгіленген жауаптылыққа алып келеді.»;

7) 24-баптың 6-тармағы мынадай редакция-
да жазылсын:

«6. Орындалуы физикалық, психикалық 
жəне өзге де мəн-жайларға байланысты 
өздерін қорғауды дербес жүзеге асыра алмай-
тын адамдардың, шектелмеген адамдар 
қатарының, жеке кəсіпкерлік субъектілерінің 
құқық тарын, бостандықтары мен заңды 
мүдде лерін бұзуға, сондай-ақ адамдардың 
өмірі мен денсаулығы үшін не Қазақстан 
Респуб ликасының қауіпсіздігі үшін орны 
толмас зардапқа алып келсе не алып келуі 
мүмкін болса, Бас Прокурор, Бас Про-
курордың орынбасарлары, облыстық жəне 
оларға теңестірілген прокурорлар наразылық 
келтірілген құқықтық актінің не əрекеттің 
орындалуын наразылық бойынша шешім 
қабылданғанға дейін тоқтата тұруға құқылы.»;

8) 27-баптың 2-тармағының бірінші бөлігі 
мынадай редакцияда жазылсын:

«2. Ұсынуды лауазымды адам немесе орган 
– күнтізбелік отыз күн ішінде, ал адамның 
жəне азаматтың өмірі мен денсаулығы, 
мемлекеттің қауіпсіздігі үшін орны толмас 
зардап басталуы мүмкін болған жағдайларда 
прокурор белгілеген мерзімде заңдылықтың 
онда көрсетілген бұзушылықтарын жою 
жөніндегі шараларды қабылдай отырып 
қарауға тиіс.»;

9) 28-бап мынадай редакцияда жазылсын:
«28-бап. Қаулы
1. Прокурор тəртіптік іс жүргізуді қоз-

ғау, тексеріс жүргізу, күштеп əкелу, құ-
қықтық актінің қолданысын тоқтата тұру 
туралы, мемлекеттік, жергілікті өкілді жəне 
атқарушы органдар, жергілікті өзін-өзі 
басқару органдары жəне олардың лауазымды 
адамдары қолданған тыйым салу немесе 
шектеу сипатындағы шаралардың күшін 
жою туралы Қазақстан Республикасының 
қылмыстық-процестік заңнамасында, 
Қазақстан Республикасының əкімшілік құқық 
бұзушылық туралы заңнамасында көзделген 
қаулылар, сондай-ақ заңда көзделген өзге де 
жағдайларда қаулылар шығарады. 

2. Прокурордың қаулысы уəкілетті ор-
ганның немесе лауазымды адамның міндет ті 
орындауына жатады. Қаулыға шағым жасау 
оның орындалуын тоқтата тұрмайды.»;

10) 44-баптың 1-тармағының 7), 8) жəне 
10) тармақшалары мынадай редакцияда жа-
зылсын:

«7) жүргізілетін тексеріс, заңдылықтың 
жай-күйін талдау, күшіне енген актілерді 
бағалау жəне қаралатын жолданым мəселелері 
бойынша лауазымды адамдарды, жеке 
тұлғаларды жəне заңды тұлғалардың өкілдерін 
түсініктемелер алу үшін шақыртуға;

8) негіздер болған кезде жəне заңда көзделген 
тəртіппен, лауазымды адамдар қолданған 
тыйым салу немесе шектеу сипатындағы 
шаралардың дереу күшін жоюды, заңсыз 
актінің қолданысын толығымен немесе 
ішінара тоқтата тұруды талап етуге;»;

«10) тексерістер жүргізуге, заңдылықтың 
жай-күйін талдауға, күшіне енген актілерді 
бағалауға, жолданымдар мен прокурорлық 
қадағалау актілерін қарауға байланысты 
ақпарат пен материалдарға заңнамада бел-
гіленген тəртіппен қол жеткізуге;»;

11) 45-бапта:
2-тармақтың бірінші бөлігінің 1) тармақ-

шасында:
бірінші абзац мынадай редакцияда жазыл-

сын:
«1) мемлекеттік құпияларды, коммерциялық, 

банктік жəне заңмен қорғалатын өзге де 
құпияны құрайтын мəліметтерді жария етуге 
заңда белгіленген талаптар мен шектеулерді 
сақтай отырып, жүргізілетін тексеріс, заң-
дылықтың жай-күйін талдау, күшіне енген 
актілерді бағалау жəне осы Заңның 21-бабына 
сəйкес қаралатын жолданымдар мəселелері 
бойынша қажетті ақпаратты, құжаттар мен 
өзге де материалдарды прокурор бел  гі леген, 
бірақ үш жұмыс күнінен кем бол майтын 
мерзімде беруге міндетті.»;

мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен 
толықтырылсын: 

«Қажет болған жағдайларда адамдардың 
өмірі, денсаулығы не Қазақстан Респуб-
ликасының қауіпсіздігі үшін орны толмас 
зардаптарды болғызбау мақсатында сұра-
тылатын ақпарат, құжаттар жəне өзге де 
материалдар дереу беріледі.»;

3 жəне 4-тармақтар мынадай редакцияда 
жазылсын:

«3. Жүргізілетін тексеріс, заңдылықтың 
жай-күйін талдау, күшіне енген актілерді 
бағалау немесе қаралатын жолданым мə-
селелері бойынша прокурордың осы бап-
тың 2-тармағында көзделген талаптары 
органдардың, ұйымдардың жəне лауазымды 
адамдардың орындауы үшін міндетті.

4. Сұратылатын ақпарат, құжаттар мен өзге 
де материалдар прокуратура органдарына 
заңнамада белгіленген нысанда жəне тəртіп-
пен беріледі.».

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

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 2 шілде 
№ 62-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рейдерлікке қарсы күресті күшейту, 

кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың заңсыз араласуынан қорғау 
және бағалы металдардың заңсыз айналымына кедергі келтіретін шараларды күшейту мәселелері 

бойынша �згерістер мен толықтырулар енгізу туралы
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(Соңы. Басы 1-бетте)

1) мазмұны алып тасталсын;
2) 62-баптың екінші бөлігіндегі «бұзу-

шылық, сондай-ақ» деген сөздер «бұзушылық, 
лауазымды адамдардың кəсіпкерлік қыз-
метке заңсыз араласуы, сондай-ақ жеке 
кəсіпкерлік субъектілеріне тексерулер жəне 
жеке кəсіпкерлік субъектілеріне бару арқылы 
бақылау мен қадағалаудың өзге де нысан-
дарын жүргізу, сондай-ақ» деген сөздермен 
ауыстырылсын;

3) 89-баптың бірінші бөлігінің бірінші аб-
зацы «Жұмыс берушінің» деген сөздерден 
кейін «не қабылдаушы тараптың» деген 
сөздермен толықтырылсын;

4) 90-баптың бірінші бөлігінің бірінші 
абзацы «құқығын» деген сөзден кейін «, 
оның ішінде персонал беру жөніндегі қыз-
меттерді көрсетуге арналған шарт шең-
берінде жұмыстарды орындау кезінде» деген 
сөздермен толықтырылсын;

5) 328-баптың ескертуі мынадай маз-
мұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

«4. Осы баптың бірінші, екінші жəне 
үшінші бөліктерінің мақсаттары үшін 
ілеспе жəне (немесе) табиғи газды алау 

етіп жағудан болатын ластағыш заттардың 
шығарындылары үшін айыппұлды есеп-
теу кезінде «Салық жəне бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 576-бабының 2-тармағында 
белгіленген стационарлық көздерден лас-
тағыш заттардың шығарындылары үшін 
төлемақы мөлшерлемелері қолданылады. 

Бұл ретте алаулардағы күкірт диок-
сидінің, азот диоксидінің, көміртегі то-
тықтарының шығарындылары үшін тиі-
сінше «Салық жəне бюджетке тө ленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» 
Қа зақстан Республикасы Кодексі  нің 
(Са  лық кодексі) 576-бабының 2-тар ма-
ғын да белгіленген күкірт оксид терінің 
(SOₓ), азот оксидтерінің (NOₓ), көмір тегі 
монооксидінің шығарындылары үшін тө-
лемақы мөлшерлемелері қолда ны лады. 
Меркаптан шығарындылары үшін айып-
пұлды есептеу кезінде «Салық жəне бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті тө лем-
дер туралы» Қазақстан Республикасы 
Ко дексінің (Салық кодексі) 576-бабының 
3-тар мағында белгіленген тиісті төлемақы 
мөлшерлемесі қолданылады.»;

6) 506-баптың бірінші абзацы мынадай 
редакцияда жазылсын:

«Қазақстан Республикасының заңна-
масына сəйкес құқық қорғау органдары неме-
се арнаулы мемлекеттік органдар, Қазақстан 
Республикасы Қорғаныс минис трлігінің 
органдары мен бөлімшелері, Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күш тері, басқа да 
əскерлері мен əскери құра лымдары күзететін 
объектіге, сондай-ақ жеке күзет ұйымы 
күзететін қауіпті өндірістік объектіге заңсыз 
кіру, егер бұл іс-əрекетте қылмыстық жазала-
натын іс-əрекет белгілері болмаса, –»;

7) мынадай мазмұндағы 664-1-баппен 
толықтырылсын:

«664-1-бап. Прокурордың қаулысын орын-
дамау

1. Прокурордың қаулысын орындамау, 
егер бұл əрекетте (əрекетсіздікте) қыл-
мыстық жазаланатын іс-əрекет белгілері 
болмаса, –

он бес айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға алып келеді.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, 
əкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір 
жыл ішінде қайталап жасалған əрекет (əре-
кетсіздік) –

отыз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде 
айыппұл салуға алып келеді.»;

8) 667-баптың тақырыбы жəне бірінші 
бөлігінің бірінші абзацы «əскери полиция ор-
ганы» деген сөздерден кейін «, мемлекеттік 
фельдъегерлік қызмет» деген сөздермен 
толықтырылсын;

9) 684-баптың бірінші бөлігі «664,» деген 
цифрлардан кейін «664-1,» деген цифрлар-
мен толықтырылсын;

10) 685-баптың екінші бөлігі мынадай 
мазмұндағы 4-1) тармақшамен толық ты-
рылсын:

«4-1) осы Кодекстің 132 (бірінші бөлігінде), 
441-1, 480 (бірінші бөлігінде), 614-баптарын-
да көзделген əкімшілік құқық бұзушылықтар 
үшін – учаскелік полиция инспекторлары;»;

11) 805-баптың бірінші бөлігі «660,» деген 
цифрлардан кейін «664-1,» деген цифрлар-
мен толықтырылсын.

2-бап. 
1. Осы Заң, 2021 жылғы 1 шілдеден бас-

тап қолданысқа енгізілетін 1-баптың 5) 
тармақшасын қоспағанда, алғашқы ресми 
жарияланған күнінен кейін күнтізбелік алпыс 
күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

2. Осы Заңның 1-бабының 5) тармақшасы 

үшінші абзацының қолданысы 2021 жылғы 
1 шілдеден бастап 2022 жылғы 1 қаңтарға 
дейін тоқтатыла тұрсын, тоқтатыла тұрған 
кезеңде осы абзац мынадай редакцияда қол-
данылады деп белгіленсін:

«Бұл ретте алаулардағы күкірт диоксидінің, 
азот диоксидінің шығарындылары үшін 
тиісінше «Салық жəне бюджетке төле-
нетін басқа да міндетті төлемдер тура-
лы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 576-бабының 2-тармағында 
белгіленген күкірт тотықтарының, азот 
тотықтарының шығарындылары үшін 
төлемақы мөлшерлемелері қолданылады. 
Меркаптан шығарындылары үшін айып-
пұлды есептеу кезінде «Салық жəне бюд-
жетке төленетін басқа да міндетті төлем-
дер туралы» Қазақстан Республикасы 
Кодексінің (Салық кодексі) 576-бабының 
3-тар мағында белгіленген тиісті төлемақы 
мөлшерлемесі қолданылады.».

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ. ТОҚАЕВ

Нұр-Сұлтан, Ақорда, 2021 жылғы 2 шілде 
№ 63-VІI ҚРЗ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ
Қазақстан Республикасының �кімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 

�згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Жиында Премьер-Министрдің 
орынбасары Роман Скляр, Алматы 
қаласының əкімі Бақытжан Са-
ғынтаев, Алматы облысының 
əкімі Амандық Баталов баянда-
ма жасады. Дүниежүзілік банк-
тің Орталық Азия бойынша ба ғ-
дарламалар үйлестірушісі Саша 
Джумена агломерациялар ды 
дамыту бойынша əлемдік тəжі-
рибені қолдану туралы баяндады. 
Талқылауға Энергетика министрі 
Нұрлан Ноғаев, Экология, геоло-
гия жəне табиғи ресурстар минис-
трі Мағзұм Мырзағалиев, Цифр-
лық даму, инновациялар жəне 
аэро ғарыш өнеркəсібі министрі 
Бағдат Мусин жəне т.б. қатысты.

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың биылғы 17 
нау рызда Алматы қаласының 
əлеу меттік-экономикалық даму 
мəсе лелері жөніндегі кеңесте бер-
ген тапсырмаларының орындалу 
ба рысы қаралды.

Бірыңғай интеграцияланған 
көлік жүйесін құру, инженерлік, 
тұрғын үй, туристік жəне əлеу-
меттік инфрақұрылымды дамыту, 
білім беру жəне денсаулық сақтау, 
кəсіпкерлік жəне инвестициялар 
тарту, қоршаған ортаны қорғау 
жəне Алматы агломерациясының 
елді мекендерін газдандыру, 
сондай-ақ Алматы қаласының ай-
наласындағы азық-түлік белдеуін 
нығайту жобалары талқыланды.

Алматы агломерациясын да-
мыту жөніндегі өңіраралық іс-
шаралар жоспары 2030 жылға 
дейін 108 іс-шараны орындау-
ды көздейді. Жоспарлау кезінде 
пайдаланылған болжамдарға 
сəйкес, қала тұрғындарын қоса 
алғанда, Алматы агломе рация-
сының халқы 2030 жылға қарай 
1,6 млн адамға ұлғаяды жəне 4,7 
млн адамнан асады, олар 860 мың 
га астам аумаққа қоныстанады. 
2020 жылдан бастап жоспардың 
60 тармағы бойынша жобаларды 
іске асыру басталды, олардың 13-і 
аяқталды.

Премьер-Министр биылғы 
20  тамызға  дейін  «Үлкен 

Алма тының» төрт қанатқақты 
жобасын іске асыру: экологиялық 
проблемаларды шешу (Green 
Almaty), бір ыңғай көлік моделін 
жəне да му стратегиясын əзір леу, 
ШОБ цифр лы картасын қалып-
тастыру, мониторинг пен ТЖ 
алдын алу дың кешенді жүйесін 
əзірлеу мəсе лелерін пысықтауды 
тапсырды.

Цифрлық даму, инновация-
лар жəне аэроғарыш өнеркəсібі 
министрлігіне биылғы 1 қарашаға 
дейін Алматы қаласында цифр-
лы технологияларды (АT-құм-
салғыштар) дамыту жөнінде ша-
ралар қабылдау тапсырылды.

Индустрия жəне инфрақұ-
рылымдық даму министрлігіне 
би ылғы 20 қазанға дейін агло ме-
рацияның бірыңғай көлік мо делін 
əзірлеу тапсырылды.

Алматы қаласына жұмыс са-
пары аясында Үкімет басшысы-
на Алматы қаласы халықаралық 
əуежайының жаңа термина-
лын салу жобасы ұсынылды, ол 
жылдық жолаушылар айналымын 
6 млн адамға ұлғайтуға мүмкіндік 
береді. Іске асыру мерзімі – 2021-
2023 жылдар.

А.Мамин «Аюсай» сел ұстай-
тын бөгетінің, сондай-ақ Алматы 
қаласының көлік жəне əлеуметтік 
инфрақұрылым нысандарының 
құрылыс алаңдарына барды.

Алматы метросы 
ұзара түседі 

Сондай-ақ Премьер-Министр 
Асқар Мамин Алматы қаласына 
жұмыс сапары аясында қалалық 
метрополитеннің даму барысын 
тексерді.

Қазіргі таңда метрополитеннің 
бірінші желісінің жұмыс істеп 
тұрған 9 метро стансасына қо-
сымша «Сарыарқа», «Достық» 
жəне «Қалқаман» стансалары 
салы нып жатыр, бұл желінің жал-
пы ұзын дығын 10,3 шақырымнан 
15,9 шақырымға дейін, ал жолау-
шылар ағынын тəулігіне 46 мың-
нан 93 мың адамға дейін артты-
рады.

Осы жылдың соңына дейін 
«Сарыарқа» жəне «Достық» стан-
саларында құрылыс-монтаждау 
жұмыстарын аяқтап, техникалық 
іске қосу жоспарланған. 2022 
жылдың I тоқсанының соңы на 
дейін іске қосу-реттеу жұмыс та-
рын аяқтау жəне стансаларды пай-
далануға беру көзделген.

«Қалқаман» стансасында 
құрылыс-монтаждау жұмыстары 
басталды.

Үкімет басшысы Алматы 
метро политенінің бірінші желі-
сінің II кезегін дамыту бойынша 
жоспарланған барлық жұмыстың 
уақытылы жəне сапалы аяқталуын 
қамтамасыз етуді тапсырды.

«Алтын Орда» 
көлік айрығы 

пайдалануға беріледі
Премьер-Министр Асқар 

Мамин Алматы қаласына жұмыс 
сапары аясында «Алтын Орда» 
базары маңындағы көлік айрығы 
– «Алматы-Бішкек» автомобиль 
жолының 16-19 км учаскесін 
қайта жөндеу барысымен таныс-
ты.

Жоба инженерлік коммуника-
цияларды қайта орната отырып, 
учаскені 4 жолақтан 10 жо лаққа 
дейін кеңейтуді, негізгі магис-
трал ды эстакаданы, «таға» тү-
ріндегі бұрылу эстакадасын, Ақ-
сай өзені арқылы өтетін көпір ді, 
сон дай-ақ жерүсті жаяу жүр гін  ші-
лер өткелдерін салуды көз дейді.

Үкімет басшысы барлық сапа 
стандарттарын қамтамасыз ете 
отырып, жұмыс қарқынын арт-
тыруды жəне оларды биыл қазан 
айында аяқтауды тапсырды.

«Көлік айрығын осы жылғы 
қараша айында пайдалануға беру 
қажет. Жоба Алматы қаласы мен 
Алматы облысы арасындағы кө-
лік қа тынасын жақсартады», деді 
А.Ма мин.

Үлкен Алматы 
айналма жолын 

аяқтауды тапсырды
Премьер-Министр Асқар 

Мамин биылғы 1 шілде күні Ал-
маты қаласына жұмыс сапары 
ая сында Үлкен Алматы айналма 
автомобиль жолының (ҮАААЖ) 
салыну барысын тексерді.

ҮАААЖ – Қазақстан мен 
Ор талық Азиядағы мемлекет-
жеке меншік əріптестік сала-
сындағы жол құрылысының ірі 
инфрақұрылымдық жобасы. Құ-
ры лыс-монтаж жұмыстарының 
құны 150 млрд теңгені құрайды. 
Жо  баны Еуропа қайта құру жəне 
даму банкі, Ислам даму бан кі, 
Еу разия даму банкі қаржы лан-
дырады.

Концессия шартына 2018 
жылы 20 жыл мерзімге қол қо-
йылды. Концессионер – «Алсим 
Аларко», «Макйол Иншаат», «СК 
Экоплант», «Корея Экспрессвэй» 
секілді Түркия жəне Оңтүстік 
Корея компаниялары құрған 
«ҮАААЖ Инвестициялар жəне 
Операциялар» ЖШС.

Алматы қаласының төңіре-
гіндегі ұзындығы 66 шақырымдық 
жəне алты жолақты қозғалысты 
үлкен айналма автомобиль жолы I 
техникалық санат параметрлеріне 
сəйкес келетін болады. Автожол 
құрылысымен қатар жаңа көпір-
лер, көлік жолайрықтары мен 
эстакадалар салу көзделген.

Жобаны іске асыру көлік 
қызметін көрсету сапасын артты-
рады, жол қозғалысы қауіпсіздігін 
қамтамасыз етеді, автомобиль 
көлі гінің қоршаған ортаға теріс 
əсерін азайтады. ҮАААЖ пайда-
лануға берілгеннен кейін барлық 
транзиттік ағын – тəулігіне шама-
мен 38 мың автомобиль Алматы 
қаласын айналып өтетін болады. 
Бұл ретте Қытай мен Еуропа ара-
сындағы жүк тасымалдау көлемі 
өседі деп күтілуде.

Құрылыс алаңына шамамен 
1600 адам мен 600 бірлік техни-
ка жұ мылдырылған. Құрылыс 
аса белсенді жүргізілетін кезде 3 
мыңға жуық адамды тарту жос-
парланып отыр.

Үкімет басшысы құрылыс-
монтаждау жұмыстарының қар-
қынын арттыруды жəне барлық 
сапа стандарттарын қамтамасыз 
ете отырып, кестеден 2 жылға 
ерте рек, жұмысты 2022 жылдың 
соңына дейін аяқтауды тап-
сырды. «ҮАААЖ құрылысы 
Алматы агломерациясын ғана 
емес, сондай-ақ жалпы елдің 
транзиттік-көлік əлеуетін дамыту 
үшін де маңызды», деді А.Мамин.

Алматы агломерациясын дамыту 
жөнінде кеңес өткізді

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Премьер-Министр Асқар Мамин Алматы қаласына жұмыс са-
пары барысында Алматы агломерациясын дамыту мәселелері 
ж�нінде кеңес �ткізді, деп хабарлады Үкіметтің баспас�з қызметі.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Алдағы кезеңде ЕАДБ ин-
те грациялық тиімділігі бар 
трансшекаралық инвести ция-
лық жобаларды іске асы руға 
назар аударады. Бес жыл дық 
кезеңде банк инвести ция ла-
рының жиынтық көлемі 10,9 
млрд долларды құрайды.

ЕАДБ-ның күш-жігері 
«Еуропа – Батыс Қытай» кө-
лік-цифрлы дəлізі, ЕАЭО+ 
бірыңғай тауар өткізу желісі 
жəне Орталық Азияның су-
энергетика кешені сияқты ірі 
инвестициялық жобаларды іске 
асыруға бағытталатын болады.

Аймақтың макро эконо ми-
калық сипаттамаларын ес-
кере отырып, банкке қа ты су-
шы елдердің əрқайсысы бо-
йынша жекелеген стратегия 
əзірлеу жоспарлануда. Тұ рақ-
ты даму мақсаттарына қол 
жет кізу мақсатында ЕАДБ 
Ар мения, Қырғызстан жəне 
Тə жікстандағы инвести ция-
лардың жиынтық мөлшерін 
500 млн долларға дейін жеткізе 
отырып, миноритарлық акцио-
нерлер елдеріндегі жобалау 
қызметін кеңейтеді.

ЕАДБ жұмысының басым 
бағыттарының бірі ЕАЭО+ 
бірыңғай цифрлы кеңістігін 
қалыптастыру шеңберінде 
цифр лы құзыреттер мен инфра-
құрылымды одан əрі дамыту 
болады. Қойылған міндеттерді 
іске асыру үшін 2020 жылғы 
маусымда банкте Цифрлы бас-
тамалар қоры құрылды, ол 
қазіргі уақытта 20-ға жуық 
жобаны пысықтауда. Қордың 
алғашқы іске асырылған жо-
басы келушілердің ПТР-тес-
тілеуі  туралы деректерді 
мем лекетаралық деңгейде 
верификациялауға арналған 
«COVID-19-сыз саяхат» мо-
бильді қосымшасы болды.

2027 жылға қарай ЕАДБ 
ұлттық жəне халықаралық даму 

институттарының қатысуымен 
аймақта жаңа жобаларды қар-
жыландыру,  құрылымдау 
жəне ұйымдастыру бойынша 
көшбасшы болуға ниетті. Бұл 
ретте А санатындағы кредиттік 
рейтинг алу үшін акционерлер 
құрамын кеңейту жəне банк 
капиталына қосымша қаражат 
тарту жоспарлануда.

2020 жылы ЕАДБ 18 жаңа 
жоба бойынша 1,336 млрд 
долларлық келісімге қол қойды. 
Банктің ағымдағы инвес-
тициялық портфелі оның қызмет 
еткен барлық жылдарындағы 
ең жоғарғы мəнге – 4,4 млрд 
долларға дейін ұлғайды. Бұл 
ретте интеграциялық əсері 
бар жобалардың үлесі 64,3% 
құрады. 2020 жылы таза пайда 
32,6 млн долларды құрады.

Банктің қаржылық тұрақ-
тылығы Moody’s – Baa1, Fitch 
– BBB+, Standard & Poor’s 
– ВВВ, АКРА – А- рейтинг 
агенттіктерінің жоғары баға-
ларымен расталады. Ұлт тық 
шкала бойынша рейтингтер: 
Fitch – AAA (KAZ), АКРА – 
AAA (RU).

ЕАДБ «жасыл экономи-
каны» дамытуды қолдауға 
ерекше назар аударады – жаң-
ғырмалы энергия көздері 
саласындағы жаңа жобаларды 
қаржыландыру қамтамасыз 
етілді, «Астана» Халықаралық 
қаржы орталығы жанындағы 
жасыл қаржы орталығының 
жарғылық капиталындағы үлесі 
сатып алынды, осы салада 
БҰҰ ұйымдарымен бірлесіп 
белсенді жұмыс жүргізілуде.

Қатысушы елдердің ұлт-
тық банктеріндегі ЕАДБ кор-
респонденттік шоттары арқылы 
ұлттық валюталарда транс-
шекаралық төлемдерді жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретін 
банктің есеп айырысу-төлем 
жүйесі табысты жұмыс істеуде.

2022-2026 жылдарға 
арналған стратегия 
бекітілді
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Еуразиялық даму банкі (ЕАДБ) Кеңесінің отырысында 
ЕАДБ-ның 2022-2026 жылдарға арналған Стратегиясы 
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