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Азаттық декларациясы

Коллажды жасаған Зәуреш СМАҒҰЛ, «ЕQ»

ҰҚШҰ Бас хатшысын
қабылдады

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ҰҚШҰ Бас хатшысы Станислав Засьті
қабылдады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт сессиясына дайындық барысы жөнінде
ұйымының Бас хатшысы Мемлекет мəлімет берді.
басшысына ұйымның қазіргі жағдайы
Кездесуде бұл халықаралық ұйым
мен даму келешегі, сондай-ақ ҰҚШҰ қызметінің негізгі бағыттарындағы
Ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезекті ауқымды мəселелер қарастырылды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Биылдан бастап Республика күні ұлттық мерекеге
айналды. Күнтізбеден 25 қазан кзге оттай басылып, азаттықтың лебі ескендей сезілетін. Иә, 1990
жылғы 25 қазанда Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің
шешімімен «ҚазССР-нің мемлекеттік егемендігі
туралы» декларациясы қабылданып, бұл құжат
ел тәуелсіздігіне жасалған алғашқы қадам болды.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Тоғыз айдың
есебін тыңдады
Суреттерді түсірген Аманқұл ДҮЙСЕНБАЕВ

Оралхан АХМАДИЯ,
«Egemen Qazaqstan»

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Есеп комитетінің трағасы
Наталья Годунованы қабылдады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Кездесу барысында Президентке
Есеп комитетінің биылғы 9 айда атқарған жұмысы туралы есеп берілді. Осы
кезеңде барлығы 3,4 триллион теңге
бюджет қаражатын қамтитын 99 объектіде 17 аудиторлық тексеру жүргізілген.
Наталья Годунова Қасым-Жомарт
Тоқаевқа 2023-2025 жылдарға арналған
республикалық бюджет жобасын
бағалаудың негізгі нəтижелері туралы
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да мəлімет берді. Онда даму бюджетінің
3,5 триллион теңге қаржысы қамтылған.
Сонымен қатар Мемлекет басшысына салық жеңілдіктерінің тиімділігіне жүргізілген аудиттің алдын ала
қорытындылары ұсынылды.
Кездесу қорытындысы бойынша
Президент мемлекеттік аудит жүйесін
одан əрі дамытуға қатысты бірқатар
нақты тапсырма берді.

Ұлттық һәм ұлық мереке
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаев Ұлттық құрылтайдың бірінші

жиынында: «Ұлттық мерекелер мен
атаулы күндер тізбесіне бірқатар
өзгеріс енгізген жөн. Мен Республика
күніне ұлт тық мереке мəртебесін
қайтаруды ұсы намын. Сондықтан
қазанның жиыр ма бесі күні жыл

сайын егемендік күнін еліміздің басты
мерекесі ретінде атап өтуіміз керек.
Республика күні елдің мемлекет құру
жолындағы тарихи қадамының символы болуы керек. Əрине, Тəуелсіздік
күнінің бастапқы мəні сақталады. Бұл
күн мемлекеттік мереке болып қала
береді. Бірақ тəуелсіздік алуға зор үлес
қосқан ұлттық батырларымызға тағзым
күні ретінде атап өтілуі керек», деген
болатын. Осылайша, ел Президенті
биыл 29 қыркүйекте 25 қазанды ұлттық
мереке ретінде бекіту туралы заңға қол
қойды.
(Соңы 3-бетте)
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ҚАЗАҚСТАН
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ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық
актілеріне асыл тұқымды мал шаруашылығы
және биоотын айналымы мәселелері бойынша
згерістер мен толықтырулар енгізу туралы

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық
экономикалық одақ туралы шартқа Еуразиялық
экономикалық комиссияның кадр құрамын
қалыптастыру тетігін нақтылау блігінде згерістер
енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы

1-бап. Қазақстан Республикасының мына заңнамалық
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
1. «Асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы» 1998 жылғы
9 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 1-бапта:
мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
«2-1) асыл тұқымды жануарлардың республикалық тізілімі
– асыл тұқымды жануарлардың саны, тұқымдары, өнімділік
бағыттары бойынша деректер жиынтығы;»;
(Жалғасы 6-7-беттерде)

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ
туралы шартқа Еуразиялық экономикалық комиссияның кадр
құрамын қалыптастыру тетігін нақтылау бөлігінде өзгерістер
енгізу туралы 2021 жылғы 5 тамызда Мəскеуде жасалған хаттама ратификациялансын.
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ. ТОҚАЕВ
Астана, Ақорда, 2022 жылғы 10 қазан
№ 145-VІI ҚРЗ

ПРЕЗИДЕНТ ТАПСЫРДЫ: НӘТИЖЕ ҚАНДАЙ?

Екібастұздың өндіріс келешегі
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Екібастұз қаласында ірі металлургиялық кластердің негізі салынды. Болашақ
ндіріс аумағында алғашқы зауыттың іргетасы қаланып, құрылысқа ресми
түрде рұқсат берілді. Келешекте онда шығарылатын дайын німдер алыс
және жақын шетелдерге экспортталмақ. Кәсіпорын аумағында шамамен
3 мың жұмыс орны құрылады.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мұрат ҚАПАНҰЛЫ,
«Egemen Qazaqstan»
Экспорттық бағыттағы кəсіпорын
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың Оңтүстік Кореяға жасаған
сапары кезінде сөз болған ірі металлургиялық кластердің алғашқы жобасы
ретінде жүзеге асырылып жатыр.
Бұл жерде ферроқорытпалар мен
болат өндіретін кəсіпорындар, металды екінші қайтара өңдейтін фабрикалар тұрғызылады. «Mineral Product

International» ЖШС-ның инвестициялық
жобасы толық іске асса, жылына 160 мың
тонна ферроқорытпа шығару қабілетіне ие.
Ферроқорытпалар өндіретін кəсіпорынның
ерекшелігі, өндірістен шығатын зиянды
қалдықтарды 99,9%-ға дейін залалсыздандырады. Дайын өнім Еуразиялық
одаққа, Азия елдері мен АҚШ-тың
металлургиялық нарығына жөнелтіледі.
Тартылған инвестициялардың жалпы сомасы 360 млн долларды құрап отыр.
(Соңы 8-бетте)

ВАЛЮТАЛАРДЫҢ РЕСМИ БАҒАМДАРЫ:

EUR/KZT 459.42

USD/KZT 473.38

RUB/KZT 7.62

CNY/KZT 66.24
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫ

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне асыл тұқымды
мал шаруашылығы және биоотын айналымы мәселелері бойынша
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы
(Жалғасы. Басы 1-бетте)

6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«6) асыл тұқымдық құндылық – асыл тұқымды жануардың селекцияланатын белгілерінің деңгейі жəне
оларды ұрпағына беру мүмкіндігі;»;
7) тармақшадағы «мал», «республикалық» деген
сөздер тиісінше «жануар», «Қазақстан Республикасының
асыл тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасында
белгіленген тəртіппен республикалық» деген сөздермен
ауыстырылсын;
8) тармақшадағы «бекіткен» деген сөз «айқындаған»
деген сөзбен ауыстырылсын;
9) тармақша алып тасталсын;
10) тармақшада:
«малдың ұрығын өткізу» деген сөздер «жануарлардың
ұрығы мен эмбриондарын өткізу» деген сөздермен ауыстырылсын;
«бағаланған» деген сөз алып тасталсын;
«малдың ұрығын сатып алу» деген сөздер «жануарлардың ұрығын, эмбриондарды сатып алу» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қызметті бастағаны» деген сөздер «қызметтің басталғаны (тоқтатылғаны)» деген сөздермен ауыстырылсын;
11-1) тармақша алып тасталсын;
13) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«13) асыл тұқымдық орталық – асыл тұқымды тұқымдық жануарларды күтіп-ұстау жөніндегі қызметтің басталғаны (тоқтатылғаны) туралы уəкілетті органды хабардар еткен, асыл тұқымды тұқымдық жануарлардың ұрығын, эмбриондарды алумен, жинақтаумен, сатып алумен,
сақтаумен жəне өткізумен айналысатын заңды тұлға;»;
16), 20) тармақшалардағы «мал», «асыл тұқымды малды», «малдың», «малы (бұдан əрі – мал)», «малдардың»
деген сөздер тиісінше «жануар», «ауыл шаруашылығы жануарын», «жануардың», «жануары (бұдан əрі – жануар)»,
«жануарлардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
23-1) тармақшада:
«(бағалау)» деген сөз алып тасталсын;
«басталғаны» деген сөзден кейін «(тоқтатылғаны)»
деген сөзбен толықтырылсын;
23-2) тармақшада:
«(бағалау) – тиiстi сынып немесе индекс» деген сөздер
«– жануарларды тиiстi сынып» деген сөздермен ауыстырылсын;
«малдардың асыл тұқымдық құндылық деңгейін айқындау» деген сөздер «бағалау» деген сөзбен ауыстырылсын;
23-3), 23-4) жəне 24) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«23-3) бірінші санатты етті бағыттағы асыл тұқымды
ірі қара мал – тұқым стандартына сəйкес келетін, тегінің кемінде үш буыны бойынша ақпарат бар, əкесі
жағынан шығу тегі молекулярлық генетикалық сараптама негізінде расталған жəне республикалық палатада
тіркелген таза тұқымды ірі қара мал;
23-4) геномдық бағалау – уəкілетті орган айқындаған
тəртіппен жүзеге асырылатын, жануардың селекцияланатын белгілерінің генетикалық құндылығын олардың
геномдық ақпараты негізінде болжамды бағалау;
24) екінші санатты етті бағыттағы асыл тұқымды ірі
қара мал – тұқым стандартына сəйкес келетін, тегінің
кемінде үш буыны бойынша ақпарат бар жəне республикалық палатада тіркелген таза тұқымды ірі қара мал;»;
мынадай мазмұндағы 24-1) жəне 24-2) тармақшалармен
толықтырылсын:
«24-1) ен салу – тиiстi жануарды дəл сəйкестендіруге
мүмкiндiк беретiн, нөмiр салу (белгі, татуировка жасау,
таңба басу), сырға жəне чип салу, сақиналау арқылы
асыл тұқымды жануарды белгiлеу;
24-2) жануардың тұқым-тегi – асыл тұқымды жануардың шығу тегі туралы мəлiметтер;»;
27) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«27) индекстік бағалау – уəкілетті орган айқындаған
тəртіппен жүзеге асырылатын, селекцияланатын
белгілері бойынша жануардың асыл тұқымдық
құндылығы деңгейін айқындау əдісі;»;
мынадай мазмұндағы 31-1) тармақшамен толықтырылсын:
«31-1) мамандандырылған зертхана – молекулярлық
генетикалық сараптаманы жүзеге асыратын аккредиттелген заңды тұлға немесе оның атынан əрекет ететін
құрылымдық бөлімшесі, сондай-ақ заңды тұлғаның аккредиттелген құрылымдық бөлімшесі;»;
32) жəне 33) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«32) молекулярлық генетикалық сараптама – жануардың шығу тегінің анықтығын бағалау жəне (немесе)
генетикалық ауытқуларды анықтау мақсатында жүзеге
асырылатын, оның биологиялық материалын зерттеу;
33) селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыс – жануарлардың асыл тұқымдық сапаларын жетілдіруге бағытталған іс-шаралар кешені;»;
34) тармақшада:
«малдың табындарын жетілдіру жəне генетикалық
əлеуетін» деген сөздер «жануарлардың генетикалық
əлеуетін жетілдіру жəне» деген сөздермен ауыстырылсын;
«пайдаланылатын, асыл тұқымды мал шаруашылығы
субъектілеріндегі асыл тұқымды мал туралы жəне
селекциялық процеске тартылған мал» деген сөздер «,
сондай-ақ асыл тұқымдық өнімді (материалды) есепке
алу үшін пайдаланылатын, асыл тұқымды жануарлар
жəне селекциялық процеске тартылатын жануарлар»
деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 34-1) жəне 34-2) тармақшалармен
толықтырылсын:
«34-1) селекциялық процеске тартылған ауыл шаруашылығы жануарының карточкасы – шығу тегі, өнімділік
жəне оның өзге де сапалары туралы деректерді қамтитын,
уəкілетті орган айқындаған тəртіппен ресімделетін бастапқы шаруашылықішілік есепке алу нысаны;
34-2) таза қанды жануар – бекітілген кезінен бастап
шығару кезінде бір тұқым пайдаланылған жануар;»;
36-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«36-1) таза тұқымды жануар – мыналардың:
бір тұқымның таза тұқымды ата-енелерін шағылыстыру;
екі тұқымның біреуі бойынша қан құрамы кемінде
75 пайыз болған жағдайда тұқымдар генотипі бойынша
жақын, туыс екі малды шағылыстыру;
бір тұқымның қан үлесі кемінде 93,75 пайыз болған
кезде туыс емес тұқымдарды будандастыру;
екі жəне одан көп туыс емес тұқымдардың қатысуымен
жаңа тұқым жасау нəтижесінде алынған жануар;»;
мынадай мазмұндағы 37-1) тармақшамен толықтырылсын:
«37-1) таңбалау – асыл тұқымдық материалға жəне
(немесе) оның қаптамасына салынатын мəтіндік жəне
(немесе) графикалық ақпарат;»;
39) тармақшада:
«ауыл шаруашылығы жануарын» деген сөздер «жануарларды» деген сөзбен ауыстырылсын;
«қызметті бастағаны» деген сөздер «қызметтің басталғаны (тоқтатылғаны)» деген сөздермен ауыстырылсын;
41) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«41) тұқым стандарты – республикалық палаталар
бекітетін тиiстi тұқымдағы асыл тұқымды жануарлардың
фенотиптік жəне өнiмдiлiк көрсеткіштеріне қойылатын
ең төмен талаптар;»;

44) тармақшада:
«телу», «жоғары өнiмдi асыл тұқымды малдың» деген сөздер тиісінше «транспланттау», «асыл тұқымды
жануарлардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
«жəне ауыстырып салу» деген сөздер «жəне транспланттау (ауыстырып салу)» деген сөздермен ауыстырылсын;
«қызметті бастағаны» деген сөздер «қызметтің басталғаны (тоқтатылғаны)» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) 7 жəне 8-баптар алып тасталсын;
3) 10-баптың 3) тармақшасындағы «, аудандардың,
облыстық маңызы бар қалалардың» деген сөздер алып
тасталсын;
4) 11-баптың 1) тармақшасы мынадай редакцияда
жазылсын:
«1) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы
мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын əзірлеу;»;
5) 13-бапта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы
мемлекеттік саясатты іске асырады;»;
3-1) тармақшадағы «жергілікті атқарушы органдарды
үйлестіруді жəне оларға» деген сөздер «облыстардың,
республикалық маңызы бар қалалардың, астананың
жергілікті атқарушы органдарының қызметін үйлестіруді
жəне» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«4) бонитирлеу жөніндегі нұсқаулықты əзірлейді жəне
бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 4-1), 4-2), 4-3), 4-4), 4-5), 4-6),
4-7) жəне 4-8) тармақшалармен толықтырылсын:
«4-1) индекстік бағалау жүргізу қағидаларын əзірлейді
жəне бекітеді;
4-2) молекулярлық генетикалық сараптама жүргізу
қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;
4-3) мамандандырылған зертханаларға қойылатын
біліктілік талаптарын əзірлейді жəне бекітеді;
4-4) асыл тұқымды тұқымдық жануарларға ұрпағының
сапасы бойынша бағалау жүргізу қағидаларын əзірлейді
жəне бекітеді;
4-5) асыл тұқымды жануарларға өз өнімділігі бойынша бағалау (сынақтар) жүргізу қағидаларын əзірлейді
жəне бекітеді;
4-6) геномдық бағалау жүргізу қағидаларын əзірлейді
жəне бекітеді;
4-7) бонитерді (сыныптаушыны), техник-ұрықтандырушыны жəне эмбриондарды транспланттау (ауыстырып
салу) жөніндегі маманды оқыту курстарының үлгілік
бағдарламаларын жəне олардың сағат көлемін əзірлейді
жəне бекітеді;
4-8) бонитердің (сыныптаушының), техник-ұрықтандырушының жəне эмбриондарды транспланттау (ауыстырып салу) жөніндегі маманның біліктілігін арттыру
курстарының үлгілік бағдарламаларын жəне олардың
сағат көлемін əзірлейді жəне бекітеді;»;
10) тармақшадағы «Қазақстан Республикасының асыл
тұқымды мал шаруашылығы жөніндегі Бас мемлекеттік
инспекторы жəне» деген сөздер алып тасталсын;
11) тармақша «нысандарын,» деген сөзден кейін «оның
ішінде əкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың
нысанын,» деген сөздермен толықтырылсын;
13) тармақшадағы «малдың мемлекеттік тіркелімін»
деген сөздер «жануарлардың республикалық тізілімін»
деген сөздермен ауыстырылсын;
13-1) тармақша «басталғаны» деген сөзден кейін
«(тоқтатылғаны)» деген сөзбен толықтырылсын;
13-2) тармақшадағы «қызметті бастағаны туралы
уəкілетті органға хабарлама жасаған жеке жəне заңды
тұлғалардың тізілімін» деген сөздер «рұқсаттар мен
хабарламалардың мемлекеттік электрондық тізілімін»
деген сөздермен ауыстырылсын;
16) тармақша алып тасталсын;
18) жəне 20) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«18) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы
əкімшілік деректерді жинауға арналған нысандарды
мемлекеттік статистика саласындағы уəкілетті органмен
келісу бойынша бекітеді;»;
«20) асыл тұқымды жануарлардың республикалық
тізілімін жүргізуді жəне оны уəкілетті органның интернет-ресурсында жариялауды жүзеге асырады;»;
25) тармақшадағы «тəртібін» деген сөз «қағидаларын»
деген сөзбен ауыстырылсын;
26) тармақшада:
екінші абзац алып тасталсын;
үшінші жəне алтыншы абзацтардағы «тəртібін» деген
сөз «қағидаларын» деген сөзбен ауыстырылсын;
жетінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
«асыл тұқымды жануардың жеке карточкасының,
сондай-ақ селекциялық процеске тартылған ауыл шаруашылығы жануары карточкасының нысаны мен оларды
толтыру қағидаларын əзірлейді жəне бекітеді;»;
31-1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«31-1) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы
нормативтік құқықтық актілерді əзірлейді жəне бекітеді;»;
6) 14-баптың 2), 3) жəне 4) тармақшалары алып тасталсын;
7) 15-бап алып тасталсын;
8) 16-бапта:
1-тармақтағы «уəкілетті органның» деген сөздер
«уəкілетті орган ведомствосының жəне оның аумақтық
бөлімшелерінің» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақ «Кəсіпкерлік кодексіне» деген сөздерден
кейін «жəне осы Заңға» деген сөздермен толықтырылсын;
мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
«2-1. Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай
профилактикалық бақылау:
1) ақпараттық жүйелерден;
2) ашық көздерден, бұқаралық ақпарат құралдарынан
алынған деректер мен ақпаратты талдау, салыстыру
арқылы жүргізіледі.
Асыл тұқымдық орталықтар мен дистрибьютерлік
орталықтар, бюджеттік субсидиялар алған жеке жəне
заңды тұлғалар, республикалық палаталар бармай
профилактикалық бақылау субъектілері (объектілері)
болып табылады.
Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың мақсаттары бұзушылықтардың
уақтылы жолын кесу жəне оларға жол бермеу, бақылау
субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық
бақылау нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды өз бетінше жою құқығын бақылау субъектілеріне беру жəне оларға əкімшілік жүктемені төмендету болып табылады.
Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша бақылау субъектілерінің əрекеттерінде (əрекетсіздігінде) бұзушылықтар
анықталған жағдайда, уəкілетті органның ведомствосы
немесе оның аумақтық бөлімшелері бақылау субъектісіне
бұзушылықтар анықталған күннен бастап үш жұмыс
күнінен кешіктірілмейтін мерзімде бақылау субъектісіне
(объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жою
туралы ұсыным (бұдан əрі – ұсыным) жібереді. Ұсынымда оны орындау мерзімі көрсетіледі, бұл табыс
етілген (алынған) күнінен кейінгі күннен бастап бес
жұмыс күнінен кем болмауға тиіс.
Ұсыным бақылау субъектісіне қолын қойғызып, жеке
өзіне немесе оны жөнелту жəне алу фактілерін растайтын
өзге де тəсілмен табыс етілуге тиіс.

Төменде санамаланған тəсілдердің бірімен жіберілген
ұсыным мынадай жағдайларда:
1) қолма-қол – ұсынымға алғаны туралы белгі қойылған
күннен бастап;
2) поштамен – тапсырысты хатпен пошта жөнелтілімін
алғаны туралы хабардар етілген күннен бастап;
3) электрондық тəсілмен – сұрау салған кезде хатта
көрсетілген бақылау субъектісінің электрондық мекенжайына жөнелтілген күннен бастап табыс етілді (алынды) деп есептеледі.
Ұсыным табыс етілген (алынған) күнінен кейінгі,
ұсынымда көрсетілген мерзім ішінде орындалуға тиіс.
Бақылау субъектісі уəкілетті органның ведомствосын немесе оның аумақтық бөлімшелерін бақылау
субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық
бақылау нəтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды жойған күннен бастап бір жұмыс күні ішінде
ұсынымның орындалғаны туралы жазбаша хабардар
етеді.
Бақылау субъектісі ұсынымда көрсетілген бұзушылықтармен келіспеген жағдайда, ұсынымды жіберген
уəкілетті орган ведомствосына немесе оның аумақтық
бөлімшелеріне ұсыным табыс етілген (алынған) күннен
кейінгі күннен бастап бес жұмыс күні ішінде қарсылық
жіберуге құқылы.
Ұсынымды белгіленген мерзімде орындамау бақылау
субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық
бақылау жүргізудің жартыжылдық тізіміне енгізу жолымен бақылау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы
профилактикалық бақылауды тағайындауға алып келеді.
Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылаудың жиілігі деректер мен ақпараттың
келіп түсуіне қарай, бірақ айына бір реттен жиілетпей
айқындалады.
Бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері уəкілетті орган ведомствосының немесе оның аумақтық бөлімшесінің бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық
бақылауды тіркеудің арнаулы журналында есепке алуына жатады, ол нөмірленуге, тігілуге жəне уəкілетті орган
ведомствосының немесе оның аумақтық бөлімшесінің
мөрімен бекемделуге тиіс.»;
3-тармақта:
1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«1) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы
субъектілердегі, бюджеттік субсидиялар алған жеке
жəне заңды тұлғалардағы есепке алу мен есептіліктің
жүргізілуіне мемлекеттік бақылауды жүзеге асыруға;»;
5) тармақша алып тасталсын;
мынадай мазмұндағы 7-1) тармақшамен толықтырылсын:
«7-1) бақылау субъектісіне (объектісіне) бармай профилактикалық бақылау нəтижелері бойынша анықталған
бұзушылықтарды жою туралы ұсынымдар беруге жəне
олардың орындалуын бақылауға құқылы;»;
8) тармақша алып тасталсын;
9) 16-1-баптың 8) тармақшасындағы «малдың мемлекеттік тіркелімін» деген сөздер «жануарлардың республикалық тізілімін» деген сөздермен ауыстырылсын;
10) 16-2-бапта:
1-тармақтағы «Жеке» деген сөз «Осы бапта аталған
жеке» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақта:
бірінші бөлікте:
1) тармақшадағы «ұзақ мерзімді (кемінде бес жыл)
жалға алу» деген сөздер «жалға алу (кемінде үш жыл)»
деген сөздермен ауыстырылсын;
2) жəне 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«2) бонитирлеу жəне (немесе) индекстік бағалау жүргізуге;
3) асыл тұқымды тұқымдық жануарларға ұрпақ сапасы бойынша бағалау жəне (немесе) геномдық бағалау
жүргізуге;»;
4) тармақшадағы «болуы міндетті.» деген сөздер «болуға;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы
5) тармақшамен толықтырылсын:
«5) асыл тұқымды жануарларға өз өнімділігі бойынша
бағалау (сынақтар) жүргізуге міндетті.»;
екінші бөлікте:
4) тармақшадағы «өнiмдiлігі жоғары асыл тұқымды
тұқымдық малдың» деген сөздер «асыл тұқымды тұқымдық жануарлардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
5) тармақшада:
«меншік немесе ұзақ мерзімді (кемінде бес жыл)
жалға алу шарты немесе лизинг шарты құқығында өндірістік үй-жайлар кешенінің (ауыл шаруашылығы
малының тұқымдық малын» деген сөздер «өндірістік
үй-жайлар кешендерінің (асыл тұқымды тұқымдық жануарларды» деген сөздермен ауыстырылсын;
«тұқымдық малдың ұрығын» деген сөздер «асыл
тұқымды тұқымдық жануарлардың ұрығын» деген
сөздермен ауыстырылсын;
«болуын растайтын құқық белгілейтін құжаттардың»
деген сөздер «меншік құқығында болуын растайтын құқық белгілейтін құжаттардың немесе жалға алу (кемінде
үш жыл) шартының немесе лизинг шартының» деген
сөздермен ауыстырылсын;
6) тармақшадағы «паспорттар;» деген сөз «паспорттар қоса беріледі.» деген сөздермен ауыстырылып, 7)
тармақша алып тасталсын;
5-тармақта:
бірінші бөліктің 1) тармақшасындағы «ұзақ мерзімді
(бес жылдан кем емес) жалға алу» деген сөздер «жалға
алу (кемінде үш жыл)» деген сөздермен ауыстырылсын;
екінші бөліктің 4) тармақшасындағы «меншік немесе
ұзақ мерзімді (кемінде бес жыл) жалға алу шарты немесе
лизинг шарты құқығында, стационарлық биоқоймалары
бар өндiрiстiк үй-жайларды, зертханалық жəне криогендiк жабдықтарды қоса алғанда, материалдық-техникалық базасының болуын растайтын құқық белгілейтін құжаттардың» деген сөздер «стационарлық
биоқоймалары бар өндiрiстiк үй-жайларды, зертханалық
жəне криогендiк жабдықтарды қоса алғанда, материалдық-техникалық базаның меншік құқығында болуын растайтын құқық белгілейтін құжаттардың немесе жалға алу
(кемінде үш жыл) шартының немесе лизинг шартының»
деген сөздермен ауыстырылсын;
6-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «ауыл шаруашылығы жəне биоресурстар» немесе «ветеринария» бағыты бойынша білімі туралы
дипломның;»;
3) тармақшада:
«ауыл шаруашылығы малының» деген сөздер «жануардың» деген сөзбен ауыстырылсын;
«бонитерлер» деген сөз «бонитерлерді (сыныптаушыларды) оқыту» деген сөздермен ауыстырылсын;
7-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «ауыл шаруашылығы жəне биоресурстар», «ветеринария» бағыты бойынша білімі туралы дипломның
немесе техник-ұрықтандырушыны оқыту курстарынан
өткені туралы құжаттың немесе осы бейін бойынша
кемінде алты ай жұмыс өтілін растайтын құжаттың;»;
3) тармақша алып тасталсын;
4) тармақшадағы «меншік немесе ұзақ мерзімді
(кемінде бес жыл) жалға алу шарты немесе лизинг шарты құқығында материалдық-техникалық базасының
(зертханалық үй-жайдың, бақылау-өлшеу аспаптарының,
құрал-саймандардың, криогендiк жабдықтардың) болуын

растайтын құқық белгілеуші құжаттардың» деген сөздер
«материалдық-техникалық базаның (зертханалық үйжайдың, бақылау-өлшеу аспаптарының, құрал-саймандардың, криогендiк жабдықтардың) меншік құқығында
болуын растайтын құқық белгілейтін құжаттардың немесе жалға алу (кемінде бір жыл) шартының немесе лизинг
шартының» деген сөздермен ауыстырылсын;
8-тармақта:
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) «ауыл шаруашылығы жəне биоресурстар» немесе «ветеринария» бағыты бойынша білімі туралы
дипломның;»;
3) тармақшада:
«ауыл шаруашылығы малының эмбриондарын» деген
сөздер «эмбриондарды» деген сөзбен ауыстырылсын;
«курстарынан» деген сөз «жөніндегі маманды оқыту
курстарынан» деген сөздермен ауыстырылсын;
4) тармақшадағы «меншік немесе ұзақ мерзімді
(кемінде бес жыл) жалға алу шарты немесе лизинг шарты құқығында материалдық-техникалық базасының
(зертханалық үй-жайдың, бақылау-өлшеу аспаптарының,
құрал-саймандардың, криогендiк немесе технологиялық
жабдықтардың) болуын растайтын құқық белгілеуші
құжаттардың» деген сөздер «материалдық-техникалық
базаның (зертханалық үй-жайдың, бақылау-өлшеу
аспаптарының, құрал-саймандардың, криогендiк немесе
технологиялық жабдықтардың) меншік құқығында болуын растайтын құқық белгілейтін құжаттардың немесе
жалға алу (кемінде бір жыл) шартының немесе лизинг
шартының» деген сөздермен ауыстырылсын;
9-тармақ алып тасталсын;
11) 16-3-бапта:
тақырыптағы «мемлекеттік» деген сөз алып тасталсын;
бірінші жəне екінші бөліктер мынадай редакцияда
жазылсын:
«Асыл тұқымдық өнiм (материал) уəкілетті орган айқындаған тəртіппен селекциялық жəне асыл тұқымдық
жұмыстың ақпараттық дерекқорында жəне (немесе)
қағаз жеткізгіштерде есепке алынуға жатады.
Асыл тұқымды жануарлардың республикалық тізіліміне уəкілетті орган айқындаған тəртіппен асыл тұқымды
жануарлар туралы деректер енгізіледі.»;
төртінші бөліктегі «малдың мемлекеттiк тiркелiмiне»
деген сөздер «жануарлардың республикалық тізіліміне»
деген сөздермен ауыстырылсын;
бесінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
«Жануардың шығу тегін, өнімділік жəне өзге де сапаларын растау мақсатында жеке жəне заңды тұлғалар
уəкілетті орган бекіткен тəртіппен жəне нысандар бойынша есепке алуды жүргізеді.»;
12) 16-4-баптың 2-тармағындағы «, асыл тұқымды
мал шаруашылығын мемлекеттiк қолдаудың бағыттарын, асыл тұқымдық өнiмнiң (материалдың) əрбiр
түрiне, асыл тұқымды малдың, оның iшiнде тектiк
қоры шектеулі тұқымдардың тектiк қорын сақтау жəне
қал пына келтiру жөніндегі iс-шара ларға ар налған
субсидиялардың нормативтерiн» деген сөздер «асыл
тұқымды мал шаруа шы лығын мем ле кеттiк қолдау
бағыттарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
13) 16-5-бапта:
бірінші абзацтағы «ғылыми-зерттеу ұйымдары»
деген сөздер «Қазақстан Республикасының ғылыми
ұйымдары» деген сөздермен ауыстырылсын;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) бонитирлеу жөніндегі нұсқаулықтарды;»;
4) тармақшадағы «ақпараттық қамтамасыз ету жүйелерiн əзірлеуді жүзеге асырады.» деген сөздер «, оның
ішінде селекциялық жəне асыл тұқымдық жұмыста ақпараттық қамтамасыз ету жүйелерiн;» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 5), 6), 7), 8) жəне 9) тармақшалармен толықтырылсын:
«5) индекстік бағалау жүргізу қағидаларын;
6) молекулярлық генетикалық сараптама жүргізу
қағидаларын;
7) асыл тұқымды тұқымдық жануарларға ұрпақ сапасы
бойынша бағалау жүргізу қағидаларын;
8) асыл тұқымды жануарларға өз өнімділігі бойынша
бағалау (сынақтар) жүргізу қағидаларын;
9) геномдық бағалау жүргізу қағидаларын əзірлеуді
жүзеге асырады.»;
14) 4-тараудың тақырыбындағы «мен оны бонитирлеу
(бағалау)» деген сөздер алып тасталсын;
15) 17-бапта:
1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«1. Өнiмді (материалды) республикалық палата уəкілетті орган айқындаған тəртіппен асыл тұқымдық деп
таниды.»;
2-тармақтағы «Уəкілетті орган бекіткен тəртіппен
халықаралық нормаларға сəйкес болған кезде,» деген
сөздер «Осы Заңның 9-бабы үшінші бөлігінің талаптарына сəйкес келген кезде» деген сөздермен ауыстырылсын;
16) 18, 19 жəне 20-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
«18-бап. Асыл тұқымдық өнімді (материалды) пайдалану жəне өткізу
1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, асыл тұқымдық
өнімді (материалды) пайдалану жəне өткізу уəкілетті
орган айқындаған тəртіппен жүзеге асырылады.
2. Ұрық мынадай шарттарға бір мезгілде сəйкес келген кезде:
1) ұрпақ сапасы жəне (немесе) геномдық бағалау бойынша бағаланған асыл тұқымды тұқымдық жануардан
алынған;
2) тиісті морфофункционалдық көрсеткіштері болған;
3) генетикалық детерминделген аурулары болмаған;
4) сəйкестендіруге мүмкіндік беретін таңбалауы болған кезде пайдаланылады жəне өткізіледі.
3. Эмбрион мынадай шарттарға бір мезгілде сəйкес
келген кезде:
1) асыл тұқымды жануарлардан алынған;
2) генетикалық детерминделген аурулары болмаған;
3) асыл тұқымдық куəлігі болған;
4) сəйкестендіруге мүмкіндік беретін таңбалауы болған кезде пайдаланылады жəне өткізіледі.
4. Ені (таңбалауы) жоқ асыл тұқымдық өнімді (материалды) өткізуге жол берілмейді. Асыл тұқымды жануар
асыл тұқымдық мақсатқа өткізілген кезде асыл тұқымды
жануардың асыл тұқымдық куəлігі де болуға тиіс.
5. Тұқымның өсімін молайту үшін осы Заңның 19 жəне
20-баптарында көзделген талаптарға сəйкес келетін асыл
тұқымды жануарлар ғана пайдаланылады.
6. Асыл тұқымды жануарлар алынған шаруашылықтар
туралы деректерді сақтау мақсатында зауытшылар
туралы мəліметтер асыл тұқымдық куəліктерде көрсетіледі.
7. Жануарлардың тұқымдық жəне өнімділік сапаларын жақсарту мақсатында ауыл шаруашылығы тауарын
өндіруші:
1) осы баптың 2-тармағының 1) жəне 2) тармақшаларында белгіленген талаптарға сəйкес келетін жаңадан
алынған ұрықты;
2) осы баптың 3-тармағының 1) тармақшасында
белгіленген талапқа сəйкес келетін жаңадан алынған
эмбрионды пайдалануға құқылы.
Осы тармақтың бірінші бөлігі 1) тармақшасының
талабы асыл тұқымды тұқымдық жануарды меншік
құқығында немесе өзге де заңды негізде иелік ететін
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушіге қолданылады.
(Соңы 7-бетте)
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(Соңы. Басы 1, 6-беттерде)
19-бап. Асыл тұқымды жануарларды бонитирлеу жəне
индекстік бағалау
Егер Қазақстан Республикасының асыл тұқымды мал
шаруашылығы саласындағы заңнамасында өзгеше көзделмесе, асыл тұқымды жануарлар бонитирлеуге жəне
(немесе) индекстік бағалауға жатады.
Бонитирлеуден жəне (немесе) индекстік бағалаудан
өтпеген асыл тұқымды жануарларды асыл тұқымдық
мақсаттарға өткізуге жол берілмейді.
20-бап. Асыл тұқымдық орталықтарда күтіп-ұсталатын асыл тұқымды тұқымдық жануарларды бағалау
Асыл тұқымдық орталықтарда күтіп-ұсталатын, ұрығы
таза тұқымды жəне асыл тұқымды жануарлар алу үшін
пайдаланылатын асыл тұқымды тұқымдық жануарлар:
бонитирлеуге жəне (немесе) индекстік бағалауға;
ұрпақ сапасы бойынша бағалауға жəне (немесе)
геномдық бағалауға;
асыл тұқымды жануарларды өз өнімділігі бойынша
бағалауға (сынақтарға) жатады.»;
17) мынадай мазмұндағы 20-1-баппен толық тырылсын:
«20-1-бап. Молекулярлық генетикалық сараптама
1. Молекулярлық генетикалық сараптама мамандандырылған зертханаларда жүзеге асырылады, олар
оның нəтижелерін селекциялық жəне асыл тұқымдық
жұмыстың ақпараттық дерекқорына енгізеді.
Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы қызметті жүзеге асыратын жеке немесе заңды тұлғалар
молекулярлық генетикалық сараптамаға тапсырыс берушілер болып табылады.
2. Молекулярлық генетикалық сараптаманың теріс
қорытындысын алу тапсырыс берушіні молекулярлық
генетикалық сараптама жүргізу үшін басқа мамандандырылған зертханаларға қайта жүгіну құқығынан айырмайды.
3. Тапсырыс берушінің:
1) молекулярлық генетикалық сараптама жүргізудің
кез келген кезеңінде өтінімді кері қайтарып алуға;
2) молекулярлық генетикалық сараптама жүргізу барысында туындайтын мəселелерді қарауға қатысуға
құқығы бар.
4. Тапсырыс беруші:
1) жануардың биологиялық материалдарының үлгілерін іріктеуге жəне мамандандырылған зертханаға
жеткізуге;
2) молекулярлық генетикалық сараптама жүргізу үшін
мамандандырылған зертханаға берілетін жануардың
биологиялық материалдары үлгілерінің жиналуын бақылауға;
3) молекулярлық генетикалық сараптама жүргізу үшін
іріктелген жануардың биологиялық материалдарының
үлгілерін абайсызда немесе қасақана ауыстыру жағдайларын болғызбауды қамтамасыз етуге;
4) ілеспе құжаттаманы тиісті түрде ресімдеуге жəне
мамандандырылған зертханаға ұсынуға;
5) қаптамалардағы жазбалар мен сəйкестендіргіштердің жəне ұсынылып отырған барлық ілеспе құжаттардың көрсетілген сəйкестендіргіштері бар нақты жануарларға сəйкес келуіне кепілдік беруге;
6) молекулярлық генетикалық сараптама жүргізу құнын, оның ішінде молекулярлық генетикалық сараптаманың теріс қорытындысын алған жағдайда да төлеуге
міндетті.
5. Тапсырыс беруші осы баптың 4-тармағының 1) –
5) тармақшаларында жəне молекулярлық генетикалық
сараптама жүргізуге арналған шартта көзделген міндеттерді орындамаған жағдайда, мамандандырылған зертхананың көрсетілетін қызметтерді ұсынудан толық көлемде не ішінара бас тартуға құқығы бар.
6. Мамандандырылған зертхана:
1) молекулярлық генетикалық сараптама жүргізуге
арналған шартта белгіленген мерзімде толық көлемде
қызметтерді көрсетуге;
2) молекулярлық генетикалық сараптама жүргізуге
арналған шарт бойынша өз міндеттемелерін үшінші
тұлғаларға бермеуге;
3) тапсырыс берушіге оның талабы бойынша молекулярлық генетикалық сараптаманың жүргізілу барысы
туралы барлық мəліметтерді хабарлауға;
4) егер молекулярлық генетикалық сараптама жүргізуге арналған шартта көзделген міндеттемелерді сапалы жəне мерзімінде орындау мүмкін болмаса жəне
бұл тапсырыс беруші тарапынан қажетті шаралар қолдануды қажет етсе, тапсырыс берушіге дереу хабар беруге міндетті.
7. Молекулярлық генетикалық сараптамаға тапсырыс
беруші мен мамандандырылған зертхананың Қазақстан
Республикасының заңнамасында жəне молекулярлық
генетикалық сараптама жүргізуге арналған шартта көзделген өзге де құқықтары мен міндеттері болады.»;
18) 22-бапта:
екінші бөлік алып тасталсын;

үшінші жəне төртінші бөліктер мынадай редакцияда
жазылсын:
«Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы
субъектiлер осы Заңның 16-3-бабының бірінші бөлігіне
сəйкес деректерді есепке алуды жүргізеді.
Асыл тұқымдық орталықтар, дистрибьютерлік орталықтар жəне республикалық палаталар уəкілетті орган
айқындаған тəртіппен есептілік ұсынады.»;
19) 23-баптың 6) тармақшасындағы «палаталар жатады.» деген сөздер «палаталар;» деген сөзбен ауыстырылып, мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
«7) асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы
қызметті жүзеге асыратын жеке жəне заңды тұлғалар
жатады.»;
20) 26-баптың 1-тармағында:
1) тармақшадағы «асыл тұқымды тұқымдық малдың
малдың ұрығын алу, жинақтау, сақтау» деген сөздер
«асыл тұқымды тұқымдық жануарлардың ұрығын, эмбриондарды алу, жинақтау, сатып алу, сақтау мен өткізу»
деген сөздермен ауыстырылсын;
2), 3) жəне 4) тармақшалар алып тасталсын;
5) тармақшадағы «ұрық пен» деген сөздер «асыл
тұқымды тұқымдық жануарлардың ұрығын жəне» деген
сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толық тырылсын:
«Асыл тұқымды тұқымдық жануарлардың ұрығын, эмбриондарды алуды, жинақтауды, сатып алуды, сақтауды
жəне өткізуді асыл тұқымдық орталықтар осы Заңның
талаптарына сəйкес жүзеге асырады.»;
21) 27-бапта:
«бағаланған асыл тұқымды тұқымдық малдың ұрығын
алу, сақтау жəне өткізу,» деген сөздер «асыл тұқымды
тұқымдық жануарлардың ұрығын, эмбриондарды сатып
алу, сақтау мен өткізу жəне» деген сөздермен ауыстырылсын;
мы надай мазмұндағы екінші бөлікпен толық тырылсын:
«Асыл тұқымды тұқымдық жануарлардың ұрығын,
эмбриондарды сатып алуды, сақтауды жəне өткізуді
дистрибьютерлік орталықтар осы Заңның талаптарына
сəйкес жүзеге асырады.»;
22) 28-бапта:
1-тармақтағы «Бағалаушылар (сыныптаушылар)
қызметiнiң негiзгi бағыттары малға бонитирлеу (бағалау)» деген сөздер «Бонитерлер (сыныптаушылар)
қызметiнiң негiзгi бағыттары бонитирлеу» деген сөздермен ауыстырылсын;
2-тармақтағы «ауыл шаруашылығы жануарларын
қолдан ұрықтандыру» деген сөздер «жануарларды
қолдан ұрықтандыру жөніндегі қызметтерді көрсету»
деген сөздермен ауыстырылсын;
3-тармақтағы «Эмбриондарды телу», «малдың эмбриондарын алу жəне телу (ауыстырып салу)» деген сөздер
тиісінше «Эмбриондарды транспланттау», «жануарлардың эмбриондарын алу, криоконсервациялау жəне
транспланттау (ауыстырып салу) жөніндегі қызметтерді
көрсету» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
«4. Бонитер (сыныптаушы), техник-ұрықтандырушы
жəне эмбриондарды транспланттау (ауыстырып салу)
жөніндегі маман уəкілетті орган айқындаған тəртіпке
сəйкес біліктілікті арттыру курстарынан өтеді жəне
біліктілікті арттыру курстарынан өткені туралы сертификат алады.»;
23) 28-2-бапта:
1-тармақтағы «малдарды», «iске асыру» деген сөздер
тиісінше «жануарларды», «білдіру» деген сөздермен
ауыстырылсын;
5-тармақта:
екінші бөлікте:
«, жылқы шаруашылығы жəне құс шаруашылығы»
деген сөздер «жəне жылқы шаруашылығы» деген сөздермен ауыстырылсын;
«, жылқылардың жəне құстардың» деген сөздер «жəне
жылқылардың» деген сөздермен ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толық тырылсын:
«Қазақстан Республикасының аумағында құстардың барлық түрі мен өнімділік бағыттарына бір құс
шаруашылығы республикалық палатасы құрылады.»;
үшінші бөліктегі «ауыл шаруашылығы малының» деген сөздер «жануардың» деген сөзбен ауыстырылсын;
6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«6. Егер ірі қара малдың бір тұқымы бойынша немесе
қой мен жылқының өнімділік бағыттары бойынша асыл
тұқымды жануарларды өсіруді жүзеге асыратын жеке жəне
заңды тұлғалардың мүдделері ірі қара малдың өнімділік
бағыттары бойынша немесе қой мен жылқының өнімділік
бағыттары бойынша республикалық палатада білдірілсе,
жекелеген республикалық палатаны құру ірі қара малдың
өнімділік бағыттары бойынша немесе қой мен жылқының

өнімділік бағыттары бойынша жұмыс істеп тұрған
республикалық палатаны қайта ұйымдастыру (бөлу, бөліп
шығару нысанында) арқылы жүзеге асырылады.
Ірі қара малдың өнімділік бағыттары бойынша немесе қой мен жылқының өнімділік бағыттары бойынша
республикалық палатаны қайта ұйымдастыру (бөлу,
бөліп шығару нысанында) үшін республикалық палата
мүшелерінің жалпы жиналысында шығарылған жəне
республикалық палата мүшелерінің кемінде елу пайыз
дауысын алған, ірі қара малдың бір тұқымы бойынша немесе қой мен жылқының өнімділік бағыттары бойынша
асыл тұқымды жануарларды өсіруді жүзеге асыратын
жеке жəне заңды тұлғалардың мүдделерін білдіретін
республикалық палатаның кемінде үш мүшесінің жəне
республикалық палата кеңесінің кемінде бір мүшесінің
бірлескен шешімі негіз болып табылады.»;
24) 28-3-бапта:
2-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен
толықтырылсын:
«Алқалы орган жылына бір реттен сиретпей шақырылады. Алқалы органның кезектен тыс жиналысы
республикалық палата мүшелері жалпы санының кемінде үштен екісінің талап етуі бойынша шақырылуы
мүмкін.»;
3-тармақта:
«бір жыл» деген сөздер «үш жыл» деген сөздермен
ауыстырылсын;
мынадай мазмұндағы екінші, үшінші жəне төртінші
бөліктермен толықтырылсын:
«Республикалық палата кеңесінің құрамы алқалы органның шешімімен қайта сайлануы мүмкін.
Республикалық палата кеңесінің құрамы жыл сайын
үштен біріне жаңартылып отырады, республикалық палата
кеңесінің төрағасы үш жылда бір рет сайланады.
Республикалық палата кеңесінің құрамын қалыптастыру кезінде өңірлердің тең өкілдігі қамтамасыз етіледі.»;
5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
«5. Республикалық палата кеңесінің құрамына ауыл
шаруашылығы бейініндегі Қазақстан Республикасы
ғылыми ұйымдарының өкілдері жəне республикалық
палата мүшелері кіреді.»;
6-тармақ мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
«Сол бір адам республикалық палата кеңесінің төрағасы
болып қатарынан екі реттен артық сайлана алмайды.»;
9-тармақта:
мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
«1-1) уəкілетті орган айқындаған тəртіппен асыл тұқымдық
өнім (материал) мəртебесін беру (тоқтата тұру, күшін жою)
арқылы бірінші санатты етті бағыттағы асыл тұқымды
ірі қара малды жəне екінші санатты етті бағыттағы асыл
тұқымды ірі қара малды есепке алуды ұйымдастырады;»;
2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«2) бонитирлеу жөніндегі нұсқаулыққа жəне (немесе)
индекстік бағалау жүргізу қағидаларына жəне (немесе)
асыл тұқымды тұқымдық жануарларға ұрпақ сапасы
бойынша бағалау жүргізу қағидаларына жəне (немесе)
геномдық бағалау жүргізу қағидаларына жəне (немесе)
асыл тұқымды жануарларға өз өнімділігі бойынша бағалау
(сынақтар) жүргізу қағидаларына сəйкес асыл тұқымды
жануарлардың, оның ішінде асыл тұқымды тұқымдық
жануарлардың асыл тұқымдық құндылығын айқындау
жөніндегі іс-шараларды жүзеге асырады;»;
5) тармақша алып тасталсын;
6) тармақшадағы «асыл тұқымды малдар» деген сөздер
«қанды жəне таза тұқымды жануарлар» деген сөздермен
ауыстырылсын;
7) жəне 8) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
«7) бонитирлеу, индекстік бағалау, асыл тұқымды
тұқымдық жануарларды ұрпақ сапасы бойынша бағалау,
геномдық бағалау, асыл тұқымды жануарларды өз өнімділігі бойынша бағалау (сынақтар) деректеріне мониторингті жүзеге асырады, сондай-ақ мүдделі тұлғаларға
оның нəтижелері туралы хабар береді;
8) алқалы органмен келісу бойынша тұқым стандартын бекітеді;»;
мынадай мазмұндағы 8-1) тармақшамен толықтырылсын:
«8-1) асыл тұқымды жануарлардың республикалық
тізіліміне енгізу үшін уəкілетті орган бекіткен нысан бойынша асыл тұқымды жануарлар тізілімін жүргізеді жəне
оның деректерін уəкілетті органға ұсынады;»;
10-тармақтың екінші бөлігі алып тасталсын.
2. «Селекциялық жетістіктерді қорғау туралы» 1999
жылғы 13 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
2-бапта:
3) тармақша «мал», «республикалық» деген сөздер
тиісінше «жануар», «Қазақстан Республикасының асыл
тұқымды мал шаруашылығы туралы заңнамасында
белгіленген тəртіппен республикалық» деген сөздермен
ауыстырылсын;

7
13) тармақша «адамның» деген сөзден кейін «зияткерлік» деген сөзбен толықтырылсын.
3. «Агроөнеркəсіптік кешенді жəне ауылдық аумақтарды
дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8
шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына:
1) 6-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 41-13)
жəне 41-14) тармақшалармен толықтырылсын:
«41-13) қосылған құн салығының қосымша сомасын
есепке жатқызу мақсатында шоколад, қантты кондитерлік
бұйымдарды, печенье жəне ұннан жасалған ұзақ
сақталатын кондитерлік бұйымдарды өндірушілермен
келісім жасасу тəртібін əзірлеу жəне бекіту;
41-14) облигациялар бойынша купондық сыйақыны
субсидиялауды жүзеге асыру;»;
2) 7-баптың 2-тармағында:
мынадай мазмұндағы 1-7) тармақшамен толықтырылсын:
«1-7) қосылған құн салығының қосымша сомасын есепке жатқызу мақсатында шоколад, қантты кондитерлік
бұйымдарды, печенье жəне ұннан жасалған ұзақ
сақталатын кондитерлік бұйымдарды өндірушілермен
келісім жасасу;»;
12) тармақшадағы «жоғары сыныпты асыл тұқымды
малды» деген сөздер «асыл тұқымды жануарларды» деген сөздермен ауыстырылсын;
17-14) тармақша алып тасталсын.
4. «Биоотын өндірісін жəне айналымын мемлекеттік
реттеу туралы» 2010 жылғы 15 қарашадағы Қазақстан
Республикасының Заңына:
1) 1-баптың 10) тармақшасы «пайдалануға» деген
сөзден кейін «немесе химиялық жəне онымен байланысты өнеркəсіп салаларының өнімдерін өндіру мақсатында
пайдалануға» деген сөздермен толықтырылсын;
2) 3-баптың 1-тармағының екінші бөлігінде:
«реттеуге» деген сөз «реттейді» деген сөзбен ауыстырылсын;
«құқылы» деген сөз алып тасталсын;
3) 9-бапта:
1-тармақтың 1) тармақшасы «уəкілетті органға»,
«есептегіш» деген сөздер иісінше «уəкілетті органға,
облыстың, республикалық маңызы бар қаланың жəне
астананың жергілікті атқарушы органына», «есепке алатын» деген сөздермен ауыстырылсын;
4-тармақ «өнімдерін өндірушілердің» деген сөздерден
кейін «, химиялық жəне онымен байланысты өнеркəсіп
салаларының өнімдерін өндірушілердің» деген сөздермен
толықтырылсын;
4) 10-баптың 2-тармағының 9) тармақшасындағы
«биоотын айналымы саласындағы уəкілетті органға»,
«есептегіш» деген сөздер тиісінше «биоотын өндірісі
саласындағы уəкілетті орган айқындаған тəртіппен биоотын өндірісі саласындағы уəкілетті органға, облыстың,
республикалық маңызы бар қаланың жəне астананың
жергілікті атқарушы органына», «есепке алатын» деген
сөздермен ауыстырылсын;
5) 11-бапта:
1-тармақта:
9) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
«9) егер осы Заңда өзгеше көзделмесе, тиісті құжаттары
болған кезде биоотын экспортын қоспағанда, биоотын
өндіруді жəне (немесе) мұнай өнімдерін компаундирлеуді
жəне (немесе) химиялық жəне онымен байланысты
өнеркəсіп салаларының өнімдерін өндіруді жүзеге асырмайтын тұлғаларға биоотынды өткізуге;»;
10) тармақша «қатысушылары» деген сөзден кейін
«мен химиялық жəне онымен байланысты өнеркəсіп
салаларының өнімдерін өндірушілер» деген сөздермен
толықтырылсын;
11) тармақшаның қазақ тіліндегі мəтіні өзгермейді,
орыс тіліндегі мəтінге түзету енгізілді;
2-тармақ «компаундирлеуді» деген сөзден кейін «жəне
(немесе) химиялық жəне онымен байланысты өнеркəсіп
салаларының өнімдерін өндіруді» деген сөздермен толықтырылсын;
6) 22-баптың 1-тармағындағы «биоотын айналымы
саласындағы жергілікті атқарушы органы» деген сөздер
«жергілікті атқарушы органы, биоотын айналымы
саласындағы уəкілетті орган» деген сөздермен ауыстырылсын.
2-бап.
1. Осы Заң алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін
күнтізбелік алпыс күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
2. Осы Заңның 1-бабы 3-тармағы 1) тармақшасының
екінші абзацы, 2) тармақшасының екінші жəне үшінші
абзацтары 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап 2023 жылғы
1 қаңтарға дейін қолданылады.

Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.ТОҚАЕВ

Астана, Ақорда, 2022 жылғы 10 қазан
№ 144-VІI ҚРЗ

Қызылша өсіруге қаржылық қолдау
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Жетісу аймағының агронеркәсіптік кешенінде 2025 жылға
дейін 31,9 млрд теңгеге 67 инвестициялық жобаны іске асыру жоспарланып отыр. Соның басым блігі мал және сімдік
шаруашылығына арналмақ. Мұны ңірге арнайы жұмыс сапарымен келген Ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашкеев
айтты. Ведомство басшысы облыс әкімі Бейбіт Исабаевпен
бірге тауар ндірушілерімен кездесіп, оларды толғандырған
сауалдарға жауап берді.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Мұхтар КҮМІСБЕК,
«Egemen Qazaqstan»
Министр өңірдегі бір қа тар
егіншілікпен жəне мал өсірумен айналысатын шаруа шылықтардың жұмысымен танысып, Көксу қант зауытында болды. Одан əрі Балпық би кентіндегі
Мəдениет үйінде өткен кездесуде Үкімет пен министрлік қабылдаған агроөнеркəсіптік кешенді дамытудың бірқатар жүйелі жəне дағдарысқа қарсы жедел шаралары туралы баяндады.
«Мемлекет басшысы мен Үкіметтің қолдауымен қазіргі уақытта республикалық бюджетті
нақтылау кезінде бюджет қаражатының қосымша бөлінуін ескере
отырып, субсидиялаудың жалпы
көлемі 451 млрд теңгеден асады.
Бұл 2021 жылғы деңгейден 20
пайызға артық. Бұдан бөлек, 2021
жылғы құрғақшылық қайталанған
жағдайда мал мен құс басының
сақталуын қамтамасыз ететін
279 мың тонна көлемінде астықжем қорын қалыптастыру үшін
форвардтық сатып алуға 20,0 млрд
теңге бөлінді», деді Е.Қарашөкеев.

Сонымен қатар министр биыл
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша агроөнеркəсіптік
кешенді мемлекеттік қолдау қолданыстағы субсидиялау қағидалары бойынша жүзеге асырылатынын атап өтті. Ал субсидиялаудың жаңа тетігін енгізу
мерзімі 2023 жылғы 1 қаңтарға
ауыстырылған. Қазіргі уақытта
оның жаңа қағидаларының жобасы əзірленіп, жұмыс тобы аясында талқыланып жатыр.
Жетісу облысы əкімі баспасөз
қызметінің мəліметінше, бүгінде
«Кең дала» бағдарламасы шеңберінде, сондай-ақ «Аграрлық
несиелік корпорациясы» өз қаражаты есебінен 115,9 млрд теңге
сомасына 3 916 ауыл шар уашылығы тауар өндіру ші ле рін
қаржыландырған, соның ішінде
Жетісу жəне Алматы облыстары бойынша 1,4 млрд теңге сомасына 100 шаруашылық қаржыландырылды. Биыл елі міз
бойынша егіс шығымы жақсы, алдағы бір аптада егіс жинау науқаны аяқталады деп
кү ті луде. Осы жылы күзгідала жұмыстарын жүргізуге

шамамен 423,4 мың тонна дизель отыны бөлінді, оның бағасы
нарықтағыдан 15-20 пайызға
арзан, оның ішінде Жетісу облысына шамамен 6,8 мың тонна
берілді.
Кездесу барысында шаруалар өздерін толғандырып жүрген бірқатар мəселені көтерді.
Мəселен, Көксу ауданындағы
«Кең Дала» шаруашылығының
жетекшісі Қалибек Алпысбаев:
«Келесі жылы қант қызылшасының егістік көлемін ұлғайтамыз деп отырмыз. Егістік көлемімен бірге өнімділікті де көтеруіміз керек. Ол үшін біз келесі
жылғы егіске биылдан бастап
дайындалуға тиіспіз. Аммофос
туралы айтсақ, ол жер жыртардың
алдында əр гектарға 300-500 килоға дейінгі көлемде қажет. Қазір аммофостың 1 тоннасының

бағасы – 204 мың теңге. Ал
біздегі шаруашылықтардың көбі
– ұсақ шаруа қожалықтары. Бүгін
соясын шауып, соның табысымен
қант қызылшасын жинап жатыр.
Ол қант қызылшасының ақшасын
зауыттан алып болғанша ертең
тоң түсіп кетеді. «ҚазАзот» компаниясының осыдан екі-үш жыл
бұрын азотты 50 пайызын субсидиялау жеңілдігімен беретін
тəжірибесі болған. Сол сияқты
«Қазфосфат» та осы тəжірибені
пайдаланып, жеңілдік жасаса
жақсы болар еді», деді фермер.
Осы сауалға байланысты министр «Қазфосфаттың» мұндай
жұмыс тəсілін əзірге қолайлы
көрмей отырғанына тоқталды.
«Жуырда тыңайтқыш зауытта рының басшыларын жинап,
сөйлесуді жоспарлап отырмыз.
Сонымен қатар Индустрия

жəне инфрақұрылымдық даму
министрлігіне ұсыныс дайындадық. Қазақстанда өндірілген
тыңайтқыштарға квота қою керек,
яғни кем дегенде өнімінің 50%-ы
елдің ішкі нарығында қалсын деген ұсыныс білдірдік. Сол сияқты
тыңайтқыштың бағасын реттеу
мəселесі де қарастырылуда», деді
Е.Қарашөкеев.
Кербұлақ ауданындағы «Қызыл шоқы» шаруашы лы ғы ның
басшысы Алдан Бекиев қант
қызылшасын өсірушілерге техника жетіспейтінін, соған қажетті
техниканың 50 пайызын мемлекет арқылы субсидиялап берсе
деген тілегін жеткізді. Бұл ретте
министр комбайн сатып алуға
50 пайыз субсидия төленетінін,
оған биыл ботворез бен қызылша
сепкішті қосу қарастырылып
жатқанын айтты. Министр басқа
ауыл шаруашылығы техникалары 25 пайыз субсидияланатынын айтты.
Жиында шаруалар сонымен
бірге Көксу қант зауытының
қызылша төгетін алаңын əлі
де кеңейту, ирригациялық
жүйелерді жаңғырту, азот тыңайтқыштарын қолдану нормативтерін ұлғайту, мал дəрігерлерінің жалақысын көтеру
сияқты көптеген ұсыныс-тілектерін білдірді. Сауалдардың
барлығына толық жауап берілді.
Жиынды қорытындылаған
облыс əкімі Бейбіт Исабаев
бұған дейін Ауыл шаруашылығы
министрінің орынбасарлары

өңірге бірнеше рет келіп,
өзекті мəселелердің жай-жапса рымен танысып, проблемаларды бірге талқылағандарына
тоқталды. «Ауыл шаруашылығы
министрлігі осыған дейін
біздің қант қызылшасының
субсидиясын өсіру туралы
ұсыныстарымызды зерделеп,
қарап, осы өтінішіміздің іске
асырылуына зор қолдау көрсетті.
Қазір қызылшаның əр тоннасына берілетін субсидия зауыттың
төлемімен қоса алғанда 40 мың
теңгеге көтерілетін болады.
Бүгінде орта, шағын шаруашылықтар үшін субсидияны
қолжетімді ету механизмдері
қарастырылып жатыр. Расында,
Үкіметтен тиісті көмек-қолдаулар
арта түсетін болса, жетісулық
шар уашылықтар өнімді еңбек
ететініне, жақсы нəтиже көрсететініне сенімдімін. Бүгінгі кездесу ашық, еркін форматта өтті.
Əрбір шаруаның үнін естідік,
тілегін тыңдадық. Мұның бəрі
тиісті деңгейде қарастырылып,
тиімді қорытынды жасалады деп
ойлаймын», деді Б.Исабаев.
Айта кетейік, облыста 2026
жылға дейін 28 млрд теңгеден
астам сомаға 51 инвес ти циялық жобаны іске асыру жоспарланған. Биыл облыстың ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерін
қолдау мақсатында 25 млрд теңге
бөлініп отыр, соның 92 пайызы –
қайтарымсыз субсидиялар.
Жетісу облысы

