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Отырысты Халықаралық қатынастар, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің төрағасы М.А. ҚҰЛ-МҰХАММЕД жүргізді.

ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, бүгінгі отырысқа шақырылған 
лауазым иелері! Күн тәртібі сіздерге таратылып берілген. Қарсы 
болмасаңыздар, бекітіп кірісейік. 

Бірінші мәселе «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық 
актілеріне Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери 
құрылымдардың арсеналдары, базалары мен қоймалары жанындағы 
тыйым салынған аймақтар мен тыйым салынған аудандар мәселелері 
бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасын бірінші оқылымда қараймыз. 

Баяндама жасау үшін сөз әріптесіміз Нұрсипатов Нұржан 
Нұрланбекұлына беріледі.

НҰРСИПАТОВ Н.Н. Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті 
әріптестер! Сіздердің назарларыңызға ұсынылған заң жобасы Қарулы 
Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардың оқ-дәрі сақтау 
арсеналдары, базалары мен қоймаларының жұмыс істеу қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету жөніндегі заңнаманы одан әрі жетілдіру мақсатында 
әзірленді. Құжатты дайындауға бастамашылық жасаған Парламенттің 
бірнеше депутаты. 

Жұмыс барысында біз оқ-дәрілерді сақтау арсеналдары, базалары 
мен қоймалары жанындағы тыйым салынған аймақтарды, аудандарды 
белгілеу мәселелерінде бірталай кемшіліктер мен проблемалар орын 
алатынына көз жеткіздік. 

Ол олқылықтар әсіресе, Арыс қаласындағы болған белгілі оқиға 
барысында көрініс тапты.Атап айтқанда: 

1) арсеналдарға, базаларға және қоймаларға іргелес жатқан 
аумақтардағы тұрғындардың, ғимараттар мен құрылысжайлардың 
қауіпсіздік мәселелерінің толық көлемде шешілмеу; 

2) оқ-дәрілерді сақтау қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерінде 
мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестірудің 
төмен деңгейде болу; 

3) ғимараттар мен құрылысжайларды оқ-дәрілерді сақтау 
объектілеріне қауіпті жақын орналасқан аймақтарда заңсыз салу фактілері 
бар. 

Бұл мәселелерді шешу үшін Жер кодексіне, Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодекске, «Қазақстан Республикасының қорғанысы 
және Қарулы Күштері туралы» және «Қазақстан Республикасындағы 
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сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» заңдарға түзету 
енгізу ұсынылады.

Түзетулерді қабылдау қару-жарақ, әскери техника және оқ-дәрілер 
арсеналдары, базалары мен қоймаларға тиесілі мемлекеттік органдармен 
тыйым салынған аймақ пен тыйым салынған аудан аумағының белгіленген 
шекараларын міндетті түрде жергілікті атқарушы органдармен 
(әкімдіктермен) келісім жасай отырып орналасқан жерін белгілеу тетігін 
кешенді шешуге, айтылған нысандар, яғни объектілерге іргелес жатқан 
аумақтарды қорғаныс және ұлттық қауіпсіздік мұқтажына арналған жерге 
жатқызуға, оларға іргелес жатқан аумақтарды жеке және заңды 
тұлғалардың уақытша пайдалануына беруге тыйым салуды енгізуге, 
сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі жергілікті атқарушы 
органдардың өздеріне жүктелген талаптарды орындамағаны немесе 
жеткілікті орындамағаны үшін салынатын әкімшілік айыппұл мөлшерін 
ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Құрметті әріптестер, жалпы заң жобасын қабылдаудың елімізге оң 
құқықтық және әлеуметтік-экономикалық тигізер әсері болжанады. 
Өйткені оқ-дәрілерді сақтау кезінде төтенше жағдай туындауы ықтимал 
болған жағдайда тұрғындарды, азаматтық және басқа да 
инфрақұрылымның қорғалуын қамтамасыз етеді.

Заң жобасын қабылдау мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржы 
шығындарын талап етпейді, сол бөлінген қаржыға жұмыс жүргізіле береді. 

Құрметті әріптестер, қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға 
рақмет.

ТӨРАҒА. Рақмет.
Құрметті әріптестер, баяндамашыға қоятын сұрақтарыңыз бар ма?
ОРНЫНАН. Сұрақ жоқ.
ТӨРАҒА. Мен онда министрдің орынбасары Құрманбаев Бақыт 

Жанұзақұлына бір сұрақ қояйын, ол Нұржан Нұрланбекұлының 
баяндамасынан туындайды. 

Баяндаманы ол кісі жасағанмен, жауапты сіз бересіз. 
Өткенде март айында болған кездесуде осы сияқты мәселені 

Арысқа байланысты талқылаған кезде сіз Қазақстандағы осындай маңызы 
бар 58 нысанның 46 нысанында әскери қару-жарақ, тағы басқалар бар, 
олардың біразы утилизациядан өтеді дегенді айтқансыз. 

Осыған байланысты Арыстағы оқиғадан біз сабақ алдық па? Мына 
мәселе болашақта тағы да пандемия жағдайында қайталанатын болса, 
оның катастрофасы және оның соңынан болатын салдары бұдан бірнеше 
есеге дейін көтеріліп кетер еді. Осыған не деп жауап бересіз? 

ҚҰРМАНБАЕВ Б.Ж. Мұхтар Абрарұлы, сұрағыңызға рақмет. 
Орысша жауап берейін. 

Уважаемый Мухтар Абрарулы, по данному вопросу хочу сказать, 
что Вы правильно заметили, что на сегодняшний день имеются 58 
объектов хранения оружия и боеприпасов в Вооруженных Силах. Қазіргі 
уақытта 46 нысанда хранятся боеприпасы. 
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Уроки чрезвычайной ситуации в Арыси нами досконально изучены. 
В прошлом году были приняты первостепенные меры по усилению защиты 
складов с боеприпасами, по разгрузке складов боеприпасов, которые 
имеют на сегодняшний день максимальную загрузку. Но в полном объеме 
мы не смогли разгрузить эти склады в связи с тем, что у нас не хватает 
мест хранения. В этой связи принято решение о том, чтобы из одного 
источника начать строительство двух новых больших складов в безлюдной 
зоне. Это в Карагандинской области, около населенного пункта Орта 
Дересин, до ближайшего населенного пункта около 20 километров, и в 
Актюбинской области, до ближайшего населенного пункта более 20 
километров. 

При строительстве будут применены современные методы 
постройки и хранения боеприпасов. Кроме того, будут поставлены 
современные средства охраны, средства пожаротушения, пожарная 
сигнализация. 

Данные меры позволят разгрузить все наши склады и привести в 
соответствие с современными требованиями, не допустить повторения 
чрезвычайной ситуации.

ТӨРАҒА. Сұрақ емес, есіңізге салып кететін бір мәселе бар. 
Буквально сегодня Заместитель Председателя Сената господин Бекназаров 
Бектас Абдыханович отправил мне копию одной статьи, опубликованной в 
газете «Время», по поводу деятельности компании «Әскери құрылыс» по 
дорожному подряду в Туркестанской области, по которой возбуждено 
уголовное дело, привлечены к ответственности за растранжирование 
государственных средств. 

Как говорится, дело уже сделано, тем не менее такие вопросы 
должны быть у вас на контроле. Он попросил довести до руководства 
Министерства обороны этот факт и взять данный вопрос на контроль. Вы 
читали эту статью?

ҚҰРМАНБАЕВ Б.Ж. Да, мы тоже получили данную статью. В 
настоящее время мы приняли все необходимые меры. К строительству 
новых складов будут допущены с учетом всех конкурсных процедур, то 
есть это не будет компания «Әскери құрылыс», а будет другая компания, 
которая будет отвечать всем современным требованиям. 

ТӨРАҒА. Рақмет. 
Мен бұны стенограмма үшін сізге әдейі айтып отырмын. Сіздің 

әрбір жауабыңыз фиксируется, кейін мы можем вернуться, поскольку это 
поручение руководства.

Менде басқа сұрақ жоқ. Сұрақтар болмаса, қосымша баяндамаға 
көшейік. 

Сөз сенатор Қайрат Пернешұлы Қожамжаровқа беріледі. 
ҚОЖАМЖАРОВ Қ.П. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, жаңа біздің әріптесіміз баяндағандай, бұл заң 

жобасы бізге қажет. Оның негізінде Мемлекет басшысынан тапсырма 
түскенін сіздер білесіздер. 
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Заң жобасын қарастыруда біз екі-үш рет жұмыс тобын өткіздік, 
комитеттің атынан екі-үш ұсыныс түсті. Біріншіден, әкімшілік 
жауапкершілікке санкцияның жетіспеушілігі, яғни заңсыз соғылған 
құрылымдарды немесе басқа да объектілерді әкімшілік тәртіпте алып 
тастау. Екіншіден, жаңа Мұхтар Абрарұлы айтқандай, егер жеке 
қылмыстық жауапкершілік болса, онда біздің лауазым иелері басқаша 
көзқараспен қарап, Арыстағыдай жағдайлардың алдын алуға болар еді.

Мұхтар Абрарұлы, сіз дұрыс айтып отырсыз, әскери құрылыс 
бойынша үлкен әңгімелер бар. Ол сіздердің министрлік тарапынан ақшаға 
ведомстволық қадағалаудың қандай екендігі жөнінде, себебі 1 жыл бұрын 
ғана 700 миллиондай теңге бөлінген, соның ең соңында кімнің қолына 
тигені, қалай тигені жөнінде. Қазіргі күні тергеу бітті, егер сол ақша 
мақсатты пайдаланылатын болса, кемшіліктер жойылатын болса, бүгінгі 
Арыстағы жағдай болмайтын еді. Қарап отырсақ, біздің мемлекетіміз 49 
миллиард ақшаның шығынын өтеуде. 

Құрметті әріптестер, біздің ескертулерімізді Қорғаныс министрлігі 
ескеретін болады деп ойлаймын. Келесі заң жобасында осы айтылған 
мәселелерді көтеруіміз қажет сияқты, ал қазір осы заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын. Рақмет.

ТӨРАҒА. Рақмет, Қайрат Пернешұлы. 
Қосымша баяндамашыға қоятын сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАҒА. Қосымша сөз сөйлегісі келетін сенаторлар бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда заң жобасын бірінші оқылымда қолдап, Сенат 

отырысының қарауына шығару жөнінде ұсыныс келіп түсті. 
Құрметті әріптестер, қарсы емессіздер ме? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда бірінші оқылымда қолдап, Сенаттың отырысына 

шығару жөнінде шешім қабылдаймыз. 
Жалпы, бұл заң жобасы екі оқылымда қаралу керек. Егер Сенаттың 

жалпы отырысында бірінші оқылымда бұл заң жобасы мақұлданатын 
болса, біз сол отырыста бұл заң жобасын екінші оқылымда қарауға 
ұсынатын боламыз. 

Екінші оқылым үзілісте болатын комитеттің кеңейтілген 
отырысында өтеді, сонда әрі қарай тиісті шешім қабылдайтын боламыз. 
Қарсы емессіздер ме? 

ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда шақырылған қонақтарға рақметімізді айтамыз. 

Бақыт Жанұзақұлы Құрманбаев, сізге де рақмет. Сау болыңыз. 
Бұл мәселе бойынша сіздерге қосымша ақпарат. Кеше ғана өздеріңіз 

естідіңіздер, Мемлекет басшысы мемлекеттік комиссияның отырысын 
өткізді. Жалпы, төтенше жағдайлар мәселесі республикада тоқтағанымен, 
карантин толық тоқтамайды. Сондықтан мобилизация мәселесі біздің күн 
тәртібіндегі негізгі мәселе болып қала береді, осыны біз келесі отырыстан 
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қалдырмай қабылдауға күш салуымыз керек. Осыны сіздерге де айтып 
қояйын деп отырмын. 

Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі екінші мәселе «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне төтенше жағдай 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде.

Бұл заң бойынша баяндама жасау үшін сөз 
Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ұлттық 

экономика вице-министрі Шайымова Айгүл Амантайқызына беріледі. 
ШАЙЫМОВА А.А. Қайырлы күн, құрметті Мұхтар Абрарұлы, 

құрметті депутаттар! Сіздердің қарауларыңызға «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне төтенше жағдай 
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасы Заңының жобасы енгізілді. 

Заң жобасының әзірлену негізі, ол биылғы 16 наурыздағы Мемлекет 
басшысының Жарлығы. 

Заң жобасының мақсаты әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз ету үшін төтенше жағдай кезеңінде жедел шаралар қабылдау 
болып табылады. Қазіргі кезде осы заң жобасы арқылы екі заңға өзгерістер 
енгізілуде. 

Бірінші «Төтенше жағдай туралы» Заң, екінші «Құқықтық актілер 
туралы» Заң. 

«Төтенше жағдай туралы» Заңға енгізілген өзгерістер, ол төтенше 
жағдай кезеңінде заңнаманың жекелеген салаларын қолданылу 
ерекшеліктерімен толықтыру.

Заң жобасында 14 сала белгіленген, ол кедендік, салықтық, банктік, 
әлеуметтік салалар және тағы басқа салалар. Негізі 14 сала белгіленді. 

«Төтенше жағдай туралы» Заңдағы тағы бір өзгеріс, ол қазіргі кезде 
заңмен белгіленген құқықтық актілер төтенше жағдай кезінде ғана 
пайдаланылады. Ал заң жобасымен ерекше өзге мерзімдер бірқатар 
салалар үшін көзделінді. Мысалы, ол салық саласы. Сонымен қатар 
«Құқықтық актілер туралы» Заңға да осыған байланысты өзгерістер 
енгізілуде. 

Тұтастай алғанда, аталған түзетулер төтенше жағдай кезеңінде 
әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз етуге бағытталған.

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет.
ТӨРАҒА. Рақмет, Айгүл Амантайқызы.
Құрметті әріптестер, баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Шындығын айтар болсақ, бұл заң жобасы бойынша 

сұрақтар жоқ емес, өте көп болатын. 
Кеше ғана отырыс болып өтті, төтенше жағдайдың 

созылатындығын да, я болмаса, тоқтайтындығын да алдына ала білгеніміз 
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жоқ. Бірақ пандемия жағдайы Қазақстанда бір ғана жарлықпен шешілетін 
дүние емес, неше түрлі болжамдар бар, оның екінші кезеңі болуы мүмкін 
дегендерді айтып жатыр және төтенше жағдай тоқтағаннан кейін 
жағдайдың қандай деңгейге баратындығы жөнінде де ешкім дәл айта 
алмайды. Сондықтан бұл заң бізге қажет, біз өзіміздің көптеген сұрақ, 
толықтыруларымызды осының бәрін түсінгендіктен алып тастап отырмыз. 
Әйтпесе заңның біраз шикілігі бар.

Құрметті әріптестер, басқа сұрақтарыңыз болмаса, онда қосымша 
баяндама жасау үшін сөз сенатор Төлеубек Төлеуұлына беріледі.

МҰҚАШЕВ Т.Т. Құрметті Мұхтар Абрарұлы, құрметті әріптестер! 
Заң жобасы төтенше жағдай кезінде азаматтардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету және Қазақстан Республикасының конституциялық 
құрылысын қорғау үшін жедел шаралар қабылдау мақсатында әзірленген.

 Заң жобасы арқылы «Төтенше жағдай туралы» және «Құқықтық 
актілер туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізіледі, олар туралы әзірлеуші егжей-тегжейлі баяндады.

Төтенше жағдай енгізілген кезде және осыған байланысты кейінге 
қалдыруға болмайтын іс-әрекеттерді талап ететін дағдарыстық жағдай 
кезеңінде туындаған мәселелерді іс жүзінде мемлекет қызметінің барлық 
саласында тез шешу қажет екенін бәрі түсінеді. Осыған байланысты 
Қазақстан Республикасының Президентінің заңнамада көзделген 
жекелеген қоғамдық қатынастарды реттеудің өзге де тәртібін белгілеу 
жөнінде өкілеттіктер беру ұсынылады.

Заң жобасын іске асыру дағдарысқа қарсы тиімді саясат арқылы 
барлық мемлекеттік жүйенің беріктігі мен әлеуметтік-экономикалық 
тұрақтылығын, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге мүмкіндік 
береді.

Сенаттың тұрақты комитеттерінде заң жобасы бойынша ескертулер 
мен ұсыныстар жоқ. 

Баяндалғанды ескере отырып, комитетке заңды Сенат отырысының 
қарауына енгізуді және оны тұтастай қабылдауды ұсынамын. 

ТӨРАҒА. Рақмет.
Құрметті әріптестер, қосымша баяндамашыға қоятын сұрақтарыңыз 

бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Сөз сөйлеймін дейтін азаматтар бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Онда заң жобасын қолдап, Сенат отырысына шығару 

жөнінде ұсыныс келіп түсті. Осы ұсынысты дауысқа қоямын, қарсы емес 
болсаңыздар Сенаттың отырысына шығарайық. Рақмет.

Сенаттың жалпы отырысы 14 мамырға жоспарланған. 
Айгүл Амантайқызы, министрге бізден сәлем айтыңыз, 

баяндаманың оның өзі жасау керек. 
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Қазір Сенаттың форматы қайтадан бұрынғы дәстүрге қарай келе 
жатыр. Сол себепті министр осында келіп, өзі баяндама жасайды, онымен 
бірге қосымша екі адам келуге рұқсат. Оның біреуі өзіңіз боларсыз деп 
ойлаймын, бірақ залда тағы да қосымша сұрақтар болып қалатын болса, 
соған жауап бере алатын адам болу керек. Оны бәріне ескертіп айтып 
қойыңыз. 

Сау болыңыз, еңбегіңізге табыс тілеймін.
Құрметті әріптестер, комитеттің кеңейтілген отырысын жабық деп 

жариялаймын. 

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ.
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