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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2023 жылғы 2 наурыз 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті Сенат депутаттары және отырысқа 

қатысушылар! Жұмысымызды бастайық. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. 
Тіркеу режимі қосылсын. 

Қажетті кворум бар. Сенат отырысын ашық деп жариялаймын. 
Құрметті депутаттар, енді күн тәртібін бекітіп алайық. Күн тәртібінің жобасы 

сіздерде бар. Сұрақтарыңыз бар ма? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса күн тәртібін дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 

Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Күн тәртібі бекітілді. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі бірінші мәселе «Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне 
(Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын екінші оқылымда қарау жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз сенатор Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі. 
 
ОРЫНБЕКОВ Б.С. Рақмет. 
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! «Салық және бюджетке 

төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексіне 
(Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексі) қолданысқа енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң жобасы Сенат отырысында қаралып, бірінші оқылымда мақұлданды.  

Заң жобасын талқылау және оны екінші оқылымға дайындау барысында құжатқа 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу қажеттігі туындады. 

Бірінші. Бөлшек салық бойынша арнаулы салық режиміне қатысты: 
режимді 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап пайдалану мүмкіндігін беру; 
Салық кодексінің бөлшек сауда жөніндегі тарауының қолданысын қалпына 

келтіру; 
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қызмет түрлерін қоғамдық тамақтану саласы ғана емес, Үкімет қаулысымен 
айқындалатын тізбесімен кеңейту;  

бөлшек салық режимінің қолданылуының мерзімсіздігі; 
салық мөлшерлемесін 6 пайыздан 4 пайызға дейін төмендету; 
мәслихаттарға мөлшерлеменің 50 пайызға, яғни 4 пайыздан 2 пайызға дейін 

төмендету құқығын беру; 
заңды тұлғаларға тауарларды өткізуден, жұмыстарды орындаудан және қызметтер 

көрсетуден түскен кірістер бойынша 8 пайызға мөлшерлеме белгілеу; 
осы арнаулы режимді қолдану өлшем шарттары: жұмыскерлердің жалпы орташа 

саны 200 адамнан және жылдық кірісі 600 мың айлық есептік көрсеткіштен аспауы тиіс; 
салықтың көрсетілген сараланған мөлшерлемелерін қолдану үшін салық 

төлеушілер бөлек салық есебін жүргізуі міндетті. 
Екінші. Банктер мен микроқаржы ұйымдарының стрестік активтеріне қатысты.  
Жеке инвесторларды стрестік активтерді сатып алушылар тізіміне енгізу, резидент 

инвесторлардың салықтарды кассалық әдіс бойынша төлеу барысында салық режимінің 
пайдалануын, яғни кодекстің 233-бабының 2-тармағында көзделген тәртіпке сәйкес 
борышкер төлеген сома мен қарыз (микрокредит) бойынша талап ету құқығын сатып алу 
құны арасындағы оң айырманың қолданылуын көздейді.  

Стрестік активтерді сатып алушы резиденттер мен бейрезиденттер арасында салық 
салу шарттарын теңестіру мақсатында бейрезидент сатып алушыларға резидент сатып 
алушылар үшін көзделген салық салу тәртібіне ұқсас әдісті қолдануды талап ететін Салық 
кодексінің 644 және 645-баптарына түзетулер енгізілді.  

Үшінші. Қазақстан Республикасы Конституциялық Сотының 2023 жылғы 22 
ақпандағы №3 нормативтік қаулысына сәйкес Салық кодексінің 610-бабы 2-тармағының 
«осындай даулар бойынша әкімшілік талап қою, талап арыз (арыз) берілген кезде» деген 
сөздер бөлігіндегі ережелері әркімнің өз құқықтары мен бостандықтарын сот арқылы 
қорғау жөніндегі конституциялық құқыққа нұқсан келтіретіндіктен Қазақстан 
Республикасы Конституциясы 13-бабының 2-тармағына және 14-бабына сәйкес келмейді 
деп танылды. Осыған байланысты аталған тармаққа өзгерістер енгізілді, «өтініш 
субъектісі үшін» деген сөздермен ауыстырылды. 

Сонымен қатар 610-баптың 1-тармағының 1) тармақшасына өзгерістер енгізілді, 
оларға сәйкес мүліктік даулар бойынша мемлекеттік баждардың жоғары шегін белгілеу 
ұсынылады. Осылайша мүліктік сипаттағы талап қою арыздары бойынша жеке тұлғалар 
үшін талап қою сомасынан 1 пайыз, бірақ 10 мың айлық есептік көрсеткіштен аспайтын 
мөлшерде, ал заңды тұлғалар үшін талап қою сомасынан 3 пайыз, бірақ 20 мың айлық 
есептік көрсеткіштен аспайтын мөлшерде алынады. Сондай-ақ салықтық әкімшілендіру 
үшін сервистік компаниялар мен борышкерлер, жеке және заңды тұлғалар салық агенттері 
ретінде айқындалады. 

Зейнетақы аннуитеті шарттары бойынша ақшаны сақтандыру ұйымынан Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорына қайтару жүзеге асырылған жағдайда қосарланған салық 
салуды болдырмау мақсатында заң жобасы баптарының нормаларын бір-бірімен 
үйлестіретін, сонымен қатар заң техникасының ережелеріне байланысты бірқатар 
өзгерістер енгізілді. 
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Барлық ескертулер мен ұсыныстар салыстырма кестеге жинақталған. 
Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Баяндалғанды ескере келе, Қаржы және 

бюджет комитеті салыстырма кестені қарауға көшуді және Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 55-бабы 5) тармақшасына және Сенат Регламентінің 55-4-тармағының 
7) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Заңын Сенат енгізген өзгерістермен 
және толықтырулармен қабылдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бекболат Серікбекұлы. 
Құрметті әріптестер, заң жобасын бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. 
Заң жобасы бойынша салыстырма кестені қараймыз.  
Кестеге 25 түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып 

отыр. Қарсылық жоқ па, әріптестер?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң жобасы бойынша салыстырма кестеге енгізілген 

түзетулерді бас комитеттің ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Түзетулер қабылданды. 
Енді заң жобасының қалған баптарын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң жобасының қалған баптары қабылданды. 
Енді Сенат енгізген өзгерістермен және толықтырулармен заңды қабылдау 

жөніндегі қаулыны дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды.  
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан 

Республикасының Кодексіне (Салық кодексі) және «Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық 
кодексі) қолданысқа енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңы Сенат енгізген 
өзгерістермен және толықтырулармен қабылданды.  

Құрметті әріптестер, қабылданған заң еліміздегі салық заңнамасын одан әрі 
жетілдіру үшін әзірленді. Атап айтқанда, азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына 
келтіру, өсімдіктер дүниесі объектілерін пайдалану және халықтың көші-қоны 
саласындағы салық ережелерін нақтылайды. 

Сонымен қатар Сенат бұл заңға бірқатар түзетулер енгізіп отыр. Олардың бір 
топтамасы бөлшек салықтың арнаулы салық режиміне қатысты. Бұл салық режимі 
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пандемиядан зардап шеккен секторларда жұмыс істейтін кәсіпкерлерді қолдау үшін 
Мемлекет басшысының тапсырмасымен уақытша енгізілген еді. Мұндай шара шағын 
және орта бизнес субъектілеріне үлкен демеу болып, өзінің тиімділігін көрсетті. Сол 
себепті бөлшек салықты қалпына келтіріп, оның жұмысын мерзімсіз ету үшін тиісті 
түзетулер енгіздік. 

Жалпы, осы заң салықтық міндеттемені орындауға байланысты қатынастарды 
жетілдіруге және салық салудың айқындылығын қамтамасыз етуге оң әсерін тигізеді деп 
сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі келесі мәселе «2014 жылғы 29 мамырдағы 

Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттаманы 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қарау жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Қаржы министрі Жамаубаев Ерұлан Кенжебекұлына беріледі. 

 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға «2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы 
шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы ұсынылып отыр. 

2021 жылғы 8 ақпанда қарастырылып отырған хаттамаға Еуразиялық 
экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің басшылары қол қойған болатын. 

Хаттамамен аталған шартқа Ресей Федерациясының жекелеген арнайы 
экономикалық аймақтарында салық салу бөлігінде өзгерістер енгізіледі. 

Жалпы, одақ туралы шартта оның жұмыс істеуінің және мүше мемлекеттердің, 
оның ішінде салық салу мәселелері бойынша өзара іс-қимылдың негізгі қағидаттары 
белгіленген. Атап айтқанда, жанама салықтарды өндіріп алу тәртібі және оларды мүше 
мемлекеттердің өзара саудасында төлеу тетігі шарттың №18 қосымшасында көзделген.  

Салық салудың негізгі қағидаты бұл экспорттаушы үшін қосылған құн салығының 
нөлдік мөлшерлемесін қолдану және межелі елдегі импорттаушының қосылған құн 
салығын төлеу қажеттілігі болып табылады. 

Мүше мемлекеттердің арнайы экономикалық аймақтарына тауарларды импорттау 
кезінде еркін кеден рәсімі қолданылады, яғни одақтың Кеден кодексінің 201-бабының 1-
тармағына сәйкес тауарлар арнайы экономикалық аймақтарында кедендік баждарды, 
салықтарды және басқа да өтемақы баждарын төлемей орналастырылады және 
пайдаланылады. Алайда одақтың Кеден кодексінің 455-бабы 6-тармағына сәйкес Ресей 
Федерациясының үш арнайы экономикалық аймағында одақ елдерінің аумағынан 
импортталатын тауарлар бойынша кедендік баждар мен салықтар бірден төленеді. Ал 
үшінші елдерден импортталған кезде кедендік баждар мен салықтар төленбейді. 
Осылайша осы аймақтарда кәсіпкерлер үшін одақтың елдерінен гөрі үшінші елдерден 
тауарларды импорттау тиімдірек болып отыр. 

Өз кезегінде хаттама нормалары аталған арнайы экономикалық аймақтарда одақтан 
және үшінші елдерден тауарларды импорттау кезінде жағдайларды теңестіруге мүмкіндік 
береді. Атап айтқанда, хаттама одақ елдерінен импортталған тауарлар бойынша 
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көрсетілген аймақтарда 180 күн ішінде кейінге қалдыра отырып қосымша құн салығын 
төлеуді көздейді. Жалпы, бұл хаттама Ресей Федерациясына қатысты, дегенмен одаққа 
барлық мүше мемлекеттердің келісілген шешімі қажет. 

Құрметті депутаттар, осы хаттаманы ратификациялау туралы заң жобасы бойынша 
оң шешім қабылдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Асанова Жанна Бейсентайқызына беріледі. 
 
АСАНОВА Ж.Б. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Хаттама арнайы экономикалық аймақтар резиденттерінің бір мүше мемлекеттің 

аумағынан арнаулы экономикалық аймақ аумағына әкелінетін және қосылған құн 
салығынсыз сатылмайтын немесе сатылмайтын тауарлар бойынша қосылған құн салығын 
төлеу тәртібін анықтайды. Айта кету керек, қазақстандық кәсіпкерлер де арнайы 
экономикалық аймақ резиденттері бола алады. 

Менің сұрағым Қаржы министрі Ерұлан Кенжебекұлына. 
Қанша қазақстандық компания өз тауарларын Ресейдің арнаулы экономикалық 

аймағына экспорттайды? Бұл құжатты ратификациялау компанияларымыздың 
мүдделеріне қалай әсер етеді? 

Қосылған құн салығын төлеуді 180 күнге кейінге қалдыру елдеріміз арасындағы 
тауар айналымының артуына әсер ете ме? 

 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Жанна Бейсентайқызы, сұрағыңызға рақмет.  
Бұл хаттама Ресейдің үш арнайы экономикалық аймағына – Магадан, Қырым және 

Калининград қалаларында орналасқан арнайы экономикалық аймақтарына қатысты. Олар 
басқа елдермен шекаралас болғандықтан режимі бөлектеу. Сол аймақтардың 
резиденттеріне осы одақтан тауар тасыған кезде 180 күн бойы қосылған құн салығын 
бөлек төлеуге мүмкіндік береді. Дегенмен біздің экспорттаушылар, яғни біздің отандық 
кәсіпкерлер ол экономикалық аймақта олар үшін резидент болып табылмайды. Алайда 
оның біздің тауар айналымына өз әсері бар. Былтырғы деректерді қарасақ, Қазақстаннан 
13 кәсіпорын сол аумаққа тауарларын тасыған. Олар сол жердегі резиденттермен қарым-
қатынаста, соларға тауар жеткізіп береді. Резиденттердің қосылған құн салығын бөліп 
төлегендіктен айналымда қаражаттар пайда болып, ол тауар айналымына жанама түрде 
әсер етеді. Осындай жанама әсері бар. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Ерұлан Кенжебекұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің төрағасы 

Мәкежанов Сұлтанбек Алмасбекұлына беріледі. 
 
МӘКЕЖАНОВ С.А. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
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Құрметті әріптестер және шақырылғандар! Қаралып отырған заң жобасындағы 
хаттамаға сәйкес Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен импортталған тауарлар 
бойынша нормалар қарастырылған. Ол нормаларда Ресей мемлекетінің жекелеген арнайы 
экономикалық аймақтарында импортталған тауарлар бойынша қосымша құн салығын 
төлеуді 180 күннен кейін орындау қарастырылған. 

Негізінен қаралып отырған бұл құжат мемлекеттердің салық салу саласындағы 
өзара іс-қимыл қағидаттарын айқындайтын Еуразиялық экономикалық одақ туралы 
шарттың 71-бабына және жанама салықтарды өндіріп алу қағидаттарын айқындайтын 72-
бабына сәйкес әзірленген. Мәселен, шарттың 72-бабының 1-тармағына сәйкес жанама 
салықтарды өндіріп алу тауарлар экспорты кезінде қосылған құн салығының нөлдік 
ставкасын қолдануды және акциздік төлемдерді төлеуден босатуды қарастырған. Сондай-
ақ импорт кезінде жанама салықтарды салу межелі елдің қағидаты бойынша жүзеге 
асырылады. Ал салықтарды өндіріп алу тәртібі және олардың төленуін бақылау тетігі 
Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың №18 қосымшасында толық айқындалған. 
Ол туралы бүгін негізгі баяндамада толық айтылды. Сонымен бірге қаралып отырған 
заңның ғылыми-құқықтық сараптамасына сәйкес хаттама кедендік рәсімдерді оңайлату 
және үйлестіру туралы халықаралық конвенцияға сәйкес, яғни Киото конвенциясының 
ережелері шеңберінде орындалғанын және онда басқа да қарама-қайшылықтар жоқ екенін 
анықтаған. 

 Сондықтан заң жобасын ратификациялау Еуразиялық экономикалық одақтың 
тауарларына Ресейдің жекелеген арнайы экономикалық аймақтарында қосымша құн 
салығын алудың тең шарттарына қол жеткізуді қамтамасыз ететін болады. 

Заң жобасын қабылдау теріс әлеуметтік-экономикалық салдарға әкеп 
соқтырмайды, қосымша қаржылық шығындарды талап етпейді. 

Заң жобасы Қаржы және бюджет комитетінің жұмыс тобында, комитет 
отырысында және комитеттің кеңейтілген отырыстарында жан-жақты қаралды. Сенаттың 
тұрақты комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. 

Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Баяндалғандарды ескере отырып, Қаржы 
және бюджет комитеті қаралып отырған «2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық 
экономикалық одақ туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңын Қазақстан Республикасы Конституциясының 55-
бабы 5) тармақшасына және Сенат Регламентінің 55-4-тармағы 6) тармақшасына сәйкес 
қабылдауды ұсынады. 

Қолдауларыңызды сұраймын. Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сұлтанбек Алмасбекұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заң жобасын талқылауға көшейік.  
Слово предоставляется депутату Карплюку Сергею Алексеевичу. 
 
КАРПЛЮК С.А. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! На сегодняшний день во всех 

странах Евразийского экономического союза, за исключением трех специальных 
экономических зон Российской Федерации, товары, импортированные на территории 
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специальных экономических зон, подпадают под таможенную процедуру свободной 
таможенной зоны, в соответствии с которой импортированные товары освобождаются от 
налога на добавленную стоимость. 

В соответствии с положением Таможенного кодекса в трех специальных 
экономических зонах России товары Евразийского экономического союза облагаются 
налогом на добавленную стоимость.  

Таким образом, для резидентов специальных экономических зон Российской 
Федерации выгоднее импортировать товары из третьих стран в сравнении с товарами 
стран Евразийского экономического союза.  

Протоколом предусматривается внести изменения в части порядка взимания 
косвенных налогов и механизма контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, 
а именно по уплате налога на добавленную стоимость по импортированным товарам из 
стран Евразийского экономического союза на территории специальных экономических 
зон с отсрочкой в течение шести месяцев и предоставлением налоговой декларации 
резидентами специальных экономических зон. 

Учитывая, что нормы протокола позволят создать равные условия, в том числе и 
для отечественных производителей, прошу поддержать его ратификацию. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Спасибо.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық.  
«2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шартқа 

өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіндегі келесі мәселе «Еуразиялық экономикалық 

одақта тасымалдауды қадағалау үшін навигациялық пломбаларды қолдану туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қарау 
жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 
орынбасары – Қаржы министрі Жамаубаев Ерұлан Кенжебекұлына беріледі. 

 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға «Еуразиялық экономикалық одақта тасымалдауды қадағалау үшін 
навигациялық пломбаларды қолдану туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының жобасы ұсынылып отыр.  

2022 жылғы 19 сәуірде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің 
басшылары тауар тасымалдауды қадағалау үшін навигациялық пломбаларды қолдану 
туралы келісімге қол қойған болатын. 

Осы келісім тауарларды навигациялық пломбаларды қолдана отырып, оларды 
Еуразиялық экономикалық одақтың аумағы бойынша өткізу кезінде қадағалау мүмкіндігін 
көздейді. 
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Тауарлардың санаттары мен көлік ерекшеліктеріне байланысты өтпелі кезеңдер де 
қарастырылған. Бұл қадағалаудың әрбір кезеңінің басталуымен навигациялық 
пломбаларды қолданудың тиімділігін жетілдіруге мүмкіндік береді. 

Бизнес үшін осы келісімнің артықшылығы – өз тауарларын одақ кеңістігінде 
қауіпсіз транзиттеу, оған мүше мемлекеттердің бақылаушы органдары тарапынан 
бақылаудың қосымша шараларын болдырмау мүмкіндігін жасау. 

Келісім мемлекет үшін халықаралық тасымалдардың ашықтығын, «жалған 
транзит» пен «жалған импортты» болдырмауға және тиісінше бюджетке ақша 
түсімдерінің ұлғаюына мүмкіндік береді. 

Құрметті депутаттар, осы келісімді ратификациялау туралы заң жобасы бойынша 
оң шешім қабылдауларыңызды сұраймын. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Сарыбаев Ғалиасқар Төлендіұлына беріледі. 
 
САРЫБАЕВ Ғ.Т. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті Ерұлан Кенжебекұлы! Навигациялық пломбаларды қолдану Еуразиялық 

экономикалық одақ елдерінің өзара саудасында көлеңкелі тауар айналымын төмендетуге, 
транзиттік тауардың салығы төленбей қалған кезде олардың жалған алушылар мен 
бүркеме транзиттік кетіп қалмауына және алдын алу жұмыстарына бағытталған.  

Елімізде 2019 – 2020 жылдары жалған алушылардың атына тауарларды әкелудің 10 
мың 900 фактісі анықталды немесе әрбір алтыншы автокөлік импортқа қатысы жоқ 
тұлғалардың мекенжайына жіберілген. 

Аталмыш кемшіліктерді жібермеу мақсатында 2021 жылы бізде одақ елдерінің 
халықаралық жүк тасымалдауды жүзеге асыратын автокөлік құралдарына навигациялық 
пломбаларды қолдану енгізілді. Алайда осы мерзімде 20 мың 900 жалған транзит фактісі 
тіркелген. Бұл одақ елдерінің өзара саудасы шеңберіндегі барлық транзиттік 
қозғалыстардың 17 пайызын құрайды. Нәтижесінде Қазақстан Республикасының 
бюджетіне шамамен 21 миллиард теңге шығын келтірілген.  

Сонымен қатар қалыптасқан жағдай қазақстандық өндірушілер мен бизнестің одақ 
көлемінде бәсекеге қабілеттілігін төмендетуде. Осыған байланысты сұрағым бар.  

Навигациялық пломбаларды қолдану тауарларды жалған алушыларға әкету санын 
қысқартуға қаншалықты мүмкіндік берді? 

Қабылданған шаралар бюджет түсімдерінің ұлғаюына септігін тигізді ме? Оның 
нақты сомасын айта аласыз ба? Рақмет. 

 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Бүгінгі қаралып отырған келісімде біздің мемлекетке немесе 

Еуразиялық экономикалық одаққа кіретін тауарлардың әрі қарай басқа одаққа өту кезінде 
навигациялық пломбалар арқылы қадағалауын қарастырады.  

Сіз айтып отырған фактілермен келісемін. Бұл біздің көршілес мемлекеттермен, 
яғни одақтың ішіндегі болған фактілер. Біз сол фактілерді тәуекелдерді басқару жүйесі 
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арқылы және салықтық мониторинг арқылы анықтағаннан кейін осы пилоттық жобаны 
жасадық, ол көбінесе Қырғызстаннан келетін тауарлар үшін. Соның арқасында сіз айтқан 
фактілерді біз бірнеше есе қысқарттық. 2019 – 2020 жылдары жалған импортқа қатысты 
11 мыңға жуық факті болса, біз оны 2021 жылы 800-ге дейін төмендеттік, одан бюджетке 
миллиардтаған қаржы түсті. Сондай-ақ «жалған транзит» деген бар, мысалы, тауар 
тасымалдаушылар Ресейге бара жатырмыз деп құжаттарын көрсетеді, бірақ тауарларын 
Қазақстанға түсіреді. Біз сондай жалған транзит фактілерін әшкереледік. 21 мыңға жуық 
осындай факті болса, оны біз 2021 жылы 26 есеге, яғни 796 фактіге дейін төмендеттік. Бұл 
да қосымша қаражаттың түсуіне әкелді.  

Фактілерге келетін болсақ, 2021 жылы Еуразиялық экономикалық одақтың ішіндегі 
тауар айналымынан келіп түсетін қосылған құн салығы 916 миллиард теңгеге дейін 
көтерілді, яғни бір жылдың ішінде 236 миллиард теңге алдық. 2022 жылы бұл қаражаттың 
көлемі 1 триллион 47 миллиард теңгеге дейін жетті, яғни жылдан-жылға осы фактілер 
азайған сайын бюджетке қаражаттар көптеп түсуде. Сондықтан бұл пилоттық жобаны біз 
жалғастырамыз және осы келісім күшіне енгеннен кейін біз екеуін ұштастырып әрі қарай 
мониторинг жүргізетін боламыз. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Нәутиев Әлібек Ибатуллаұлына беріледі.  
 
НӘУТИЕВ Ә.И. Рақмет. 
Құрметті Ерұлан Кенжебекұлы! Бүгінгі қаралып отырылған келісім нормалары 

мемлекеттік органдарға Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағы 
бойынша тауарлардың тасымалдануына қашықтықтан бақылауды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді. 

Уәкілетті органның ақпараты бойынша Еуразиялық экономикалық аймаққа мүше 
мемлекеттердің аумағында 2021 және 2022 жылдары транзиттің жалпы көлемі 9,7 пайызға 
өскен. Осы кезеңде Қазақстан Республикасының аумағы арқылы тасымалданған тауарлар 
транзитінің көлемі 13 пайызға көбейген және Қазақстан Республикасындағы импорт 
көлемі 2022 жылы 28 пайызға ұлғайған. 

Аталған келісімнің нормасы Қазақстан Республикасындағы тауар импорттайтын 
отандық бизнес субъектілеріне де қолданылатын болады. Бұл ретте навигациялық 
пломбаларды қолдану есебінен тауарлардың түпкілікті құнының өсу қаупі бар. Осыған 
байланысты сұрақтарым бар.  

Қазақстан Республикасындағы тұтынушы үшін тауарлардың соңғы құны қаншаға 
өсетініне бағалау жүргізілді ме? 

Қазақстан Республикасы бойынша ұлттық оператор анықталды ма? 
Осы бағытта бизнес өкілдерімен түсіндіру жұмыстары жүргізілді ме? Рақмет.  
 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Әлібек Ибатуллаұлы, сұрағыңызға рақмет.  
Одақ аясында қолданып жатқан шаралар негізінен кәсіпкерлердің тауарларын дер 

кезінде жеткізе алуын қамтамасыз ету, яғни кәсіпкерлерді қолдау. Осы тұрғыда одақ 
аясында сараптау, талдау жұмыстарын жүргізген кезде сұрастыра келген кезде 
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байқағанымыздай, кәсіпкерлердің қиындыққа ұшырауына, проблемаларына көп жағдайда 
осы әкімшілік барьерлер әсер етеді, яғни оларды әр жерде тоқтатып тексереді, ол тауарлар 
баратын жеріне жетпей, тез бұзылатын тауарлары дер кезінде жетпей шығынға ұшырап 
жатады. Сондықтан қазіргі заманауи технологиялардың, цифрлық технологиялардың 
арқасында біз навигациялық пломбаларды қолдануды ең дұрыс шешім деп қабылдадық. 
Шекараға кірген кезде навигациялық пломбалар ілінеді, ол белгіленген пунктке 
жеткеннен кейін шешіледі. Сол кезде ортадағы кез келген тексерушінің оларды тоқтатып 
ашуға ешқандай құқықтары жоқ. Сол пломбаларда қай жақтан кіргені туралы, қандай 
тауарлар алып бара жатқаны туралы барлық деректер көрсетілген. Ол кәсіпкерлер үшін 
өте жақсы ұсыныс деп қабылдау керек. Осы хаттаманы әзірлеген кезде біз кәсіпкерлермен 
бірге кеңінен талқылаулар жүргізгенбіз. Автомобиль тасымалдауымен, теміржол 
тасымалдауымен айналысатын және халықаралық тасымалдаумен айналысатын 
кәсіпкерлердің пікірлері ескерілген болатын. Сондықтан да бұны біздің кәсіпкерлер үшін 
өте ұтымды шешім деп қабылдау керек. 

Әрине, өтпелі кезеңдері бар. Біз операторды ұзақ іздедік. Мемлекеттік операторды 
қоюды жөн деп көздедік. Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігінің жанындағы «Ғарыштық технологиялар және техника» кәсіпорнын 
таңдадық, оның цифрлық мүмкіндіктері де, басқа да мүмкіндіктері бар.  

Осы келісім қабылданғаннан кейін одақтың басқа да операторларымен келісіп, 
өтпелі кезеңде тиісті шешімдерді қабылдап, ақпарат алмасу жүйесі, навигациялық 
пломбалардың түрі және тиісті сипаттамаларының қандай болатынын, мониторинг қалай 
жүргізілетінін пысықтайтын боламыз. Талқылаулар кеңінен жүргізілді. Оны біздің 
«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасымен де кеңінен талқыладық. Сондықтан 
кәсіпкерлер үшін бұл өте ұтымды жүйе деп қабылдап отырмыз. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Ерұлан Кенжебекұлы, үш сұрақтың екеуіне жауап бердіңіз. Бағаларға 

әсері бола ма деген бірінші сұраққа жауап берсеңіз.  
 
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Бағаларға оң әсері болады деп ойлаймыз. Негізі шығындардың 

көбі, жаңа айтып кеткенімдей, кәсіпкерлерді әр пост сайын тоқтатқан кезде пайда болады 
және бұл жерде пара беру, пара алу мәселелері де бар. Оның бәрі кәсіпкерлер үшін 
шығын. Мысалы, бірнеше автокөлік болса, оны алып жүретін қасында жүретін тағы 
қосымша автокөліктер жүруі керек болады. Енді цифрлық технологиялардың арқасында 
тасылатын тауарларды, әсіресе тез бұзылатын тауарларды тез өткізетіндіктен оның өзіндік 
құнына әсер етеді, ол тауар бағасының өспеуіне мүмкіндік береді деп ойлаймыз.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ.  
Рақмет, Ерұлан Кенжебекұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет комитетінің мүшесі 

Нұғманов Амангелді Шайхоллаұлына беріледі.  
 
НҰҒМАНОВ А.Ш. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
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Құрметті әріптестер! Ұсынылып отырған заң жобасы кедендік бақылау 
саласындағы нормативтік актілерді жетілдіруді және озық цифрлық технологияларды 
пайдалану арқылы экономикалық интеграцияны одан әрі дамытуды көздейді. 

Заңның мақсаты Еуразиялық экономикалық одаққа мүше екі және одан да көп 
мемлекеттердің аумақтары арқылы халықаралық тасымалдауды ұйымдастыру кезінде 
заманауи техникалық және технологиялық шешімдерді пайдалану арқылы навигациялық 
пломбаларды қолдану тәртібін реттеуге, тасымалданатын тауарларға қатысты тиімді 
кедендік және мемлекеттік бақылауды барынша оңтайландыруға бағытталған. 

Заң ережелерінің негізгі міндеттері: 
тауарларды теміржол және автомобиль көлігімен тасымалдау кезінде 

навигациялық спутниктік жүйелер технологияларын қолдану арқылы қозғалыс 
маршрутына мониторинг жасауды; 

мүше мемлекеттер аумағында навигациялық пломбаның сақталуын бақылауды 
онлайн-режимде жүзеге асыруға; 

сондай-ақ маршруттан ауытқу және санкцияланбаған ашу немесе бүлдіру секілді 
фактілерді анықтауға мүмкіндік береді.  

Мүше мемлекеттердің заңнамасына сәйкес олардың аумақтары арқылы өтетін 
тасымалдауды қадағалау айқындалған ұлттық оператормен (Қазақстан Республикасының 
Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі) одақтың 
интеграцияланған ақпараттық жүйесі арқылы жүзеге асырылатын болады (келісімнің 12-
бабының 1-тармағы). 

Сонымен қатар ратификацияланатын келісім жүк тасымалдарын цифрлық 
басқарудағы кедендік рәсімдерді оңтайландырып қана қоймай, үшінші елдер үшін 
Еуразиялық экономикалық одақ аумағы арқылы өтетін транзиттік тасымалдардың 
тартымдылығын арттырады. 

Жалпы, бұл халықаралық шарт отандық бизнес субъектілеріне өз тауарларын одақ 
кеңістігінде қауіпсіз транзиттеу үшін кедендік рәсімдердің ашықтығын арттырады және 
тараптар арасындағы ынтымақтастықты нығайтуға септігін тигізері сөзсіз. Сондықтан 
аталған келісімнің қабылдануы маңызды, уақытылы және негізделген деп айтуға болады.  

Аталған заң жобасы жұмыс тобының, комитеттің және комитеттің кеңейтілген 
отырыстарында жан-жақты талқыланды. Сенаттың тұрақты комитеттерінен жоба 
бойынша ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ. 

Құрметті Төраға, құрметті әріптестер! Баяндалғанды ескере келе, Қаржы және 
бюджет комитеті Қазақстан Республикасы Конституциясының 55-бабы 5) тармақшасына 
және Сенат Регламентінің 55-4-тармағы 6) тармақшасына сәйкес «Еуразиялық 
экономикалық одақта тасымалдауды қадағалау үшін навигациялық пломбаларды қолдану 
туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын 
қабылдауды ұсынады.  

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Амангелді Шайхоллаұлы. 
Құрметті әріптесте, енді заң жобасын талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Ниязова Нурия Исмагиловнаға беріледі. 
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НИЯЗОВА Н.И. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! 

Рассматриваемый проект закона актуален и чрезвычайно важен для развития экономики 
страны.  

В целях практической реализации норм Соглашения о применении навигационных 
пломб, а также проведения хронометражных исследований с 2018 года проводятся 
пилотные проекты по применению навигационных пломб при перемещении товаров. 

Данная система функционирует на основе навигационных спутниковых систем и 
обеспечивает передачу информации к объекту отслеживания, включая информацию о 
нештатных ситуациях или несанкционированных действиях, отклонении от маршрута, 
поступающую от навигационных пломб, обеспечивается достоверность и безопасность 
данных средствами криптографической защиты информации, контроль технического 
состояния навигационной пломбы, вплоть до уровня заряда аккумулятора. 

Контроль за осуществлением перевозок по территории стран Евразийского 
экономического союза на всем пути следования объекта будет осуществляться 
национальным оператором государства-члена, на территории которого начинается такое 
отслеживание, что обеспечит передачу необходимой информации контролирующим 
органам государств-членов (на постоянной основе в течение 24 часов в сутки, 7 дней в 
неделю). 

Ратификация данного соглашения позволит участникам Евразийского 
экономического союза минимизировать контрольные мероприятия на внутренних 
границах, повысить транзитную привлекательность и обеспечить прослеживаемость 
товаров и их законный оборот на территории Евразийского экономического союза. 

Соглашением предусмотрено поэтапное введение отслеживания по категории 
товаров и видам транспорта. Это обеспечит мягкую адаптацию участников перевозок и 
государственных органов к их условиям. 

Для полноценной работы документа потребуется принять порядка 28 актов 
комиссии, определяющих технические требования к пломбам, состав сведений, единые 
меры защиты информации и остальной регламент. 

 Уважаемые коллеги, учитывая, что механизм отслеживания с использованием 
навигационных пломб является одним из элементов системы таможенного транзита в 
Евразийском экономическом союзе, предлагаю поддержать данный законопроект. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң жобасы бойынша шешім 

қабылдайық.  
«Еуразиялық экономикалық одақта тасымалдауды қадағалау үшін навигациялық 

пломбаларды қолдану туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды. 
Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
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Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі келесі мәселе Қазақстан Республикасы 
Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен 
Әзербайжан Республикасының Үкіметі арасындағы Өсімдіктер карантині және оларды 
қорғау саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын қарау жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушы Тамабек Әбілхайыр Ғалымұлына беріледі. 

 
ТАМАБЕК Ә.Ғ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Сіздердің 

қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Әзербайжан Республикасының 
Үкіметі арасындағы Өсімдіктер карантині және оларды қорғау саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасы шығарылып отыр. 

Қазақстан 2010 жылғы 29 сәуірден бастап Халықаралық өсімдіктер карантині және 
оларды қорғау жөніндегі конвенцияның мүшесі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының қабылданған халықаралық міндеттемелері 
фитосанитариялық шаралар бойынша халықаралық стандарттардың сақталуын және 
қолданылуын көздейді. Осы талаптарды сақтау екі ел аумағында қалыпты 
фитосанитариялық жағдайды қамтамасыз етеді. 

Келісімді ратификациялау бойынша заң жобасын қабылдау мыналарды қамтамасыз 
етеді деп күтілуде: 

карантинге жатқызылған өнімнің орнын ауыстыру кезінде екі елдің саламатты 
фитосанитариялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында одан әрі ынтымақтастықты 
арттыру; 

өсімдіктер карантині саласындағы жаңа нормативтік актілер және карантиндік 
зиянды организмдердің ұлттық тізбелері туралы ақпаратпен алмасу; 

екі ел аумағының фитосанитариялық жай-күйі туралы өзара хабардар ету; 
зерттеу және диагностикалау тәжірибесімен алмасу бөлігінде өсімдіктер карантині 

жөніндегі ғылыми ұйымдар арасындағы ынтымақтастықты жүзеге асыру. 
2022 жылғы өсімдік шаруашылығы өнімдері экспортының жалпы көлемі шамамен 

295 мың тоннаны құрады. Оның ішінде негізгі көлемді дәнді дақылдар құрайды. 
Өз кезегінде Әзербайжан Республикасынан Қазақстан аумағына жылына шамамен 

15 мың тоннаға жуық жеміс-көкөніс өнімдері келеді. Әзербайжаннан келетін импорт 
негізінен алма, алмұрт, анар, жүзім және жаңғақтардың әртүрінен тұрады. Сонымен қатар 
елдер арасында орны ауыстырылатын карантинге жатқызылған өнім көлемінің үлкен 
екенін ескерсек, таралуы екі ел аумағының фитосанитариялық жай-күйіне теріс әсер 
ететін карантиндік объектілердің ену қаупі бар.  

Өсімдіктер карантині жөніндегі ұлттық қызметтердің бірлескен іс-шаралары мен 
өзара іс-қимылы орны ауыстырылатын өнімге қажетті фитосанитариялық бақылауды 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және Қазақстанның экспорттық әлеуетіне оң әсерін 
тигізеді деп сенеміз. 

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар, аталған заң жобасын 
қолдауларыңызды сұраймын.  
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Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, заң бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Рүстемов Руслан Рүстемұлына беріледі. 
 
РҮСТЕМОВ Р.Р. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Менің сұрағым Ауыл шаруашылығы министрлігінің өкіліне. 
Келісімнің 3-бабында тараптардың ынтымақтастық және ақпарат алмасу туралы 

міндеттемелері көзделеді. Осыған байланысты сұрағым бар. 
Электрондық құжат айналымының және электрондық түрде қызмет көрсетудің 

өзектілігіне орай ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралардың 
сақталуын ескере отырып, карантиндік фитосанитариялық бақылау және ақпарат алмасу 
рәсімдерін цифрлық форматқа бейімдеу жоспарлануда ма? Рақмет. 

  
ТАМАБЕК Ә.Ғ. Құрметті Руслан Рүстемұлы, сұрағыңызға рақмет.  
Жалпы, ақпараттармен Әзербайжан Үкіметімен келісім шеңберінде дипломатиялық 

арналар арқылы тек қағаз жүзінде алмасатын боламыз. Ақпараттарды цифрлық арнаға 
ауыстыру жоспарлануда. Қазіргі таңда Еуразиялық экономикалық одақ шеңберінде 
өзіміздің ақпараттық жүйеміз бар, оны Ресейдің «Аргус-Фито» деген ақпараттық 
жүйесімен интеграциялау мәселесі талқылануда. Екінші кезеңде ТМД елдерінің жалпы 
ортақ ақпараттық жүйесімен интеграциялау жобасы қаралады, оның ішінде Әзербайжан 
да көзделген.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Бұқтұғұтов Шәкәрім Сабырұлына беріледі.  
 
БҰҚТҰҒҰТОВ Ш.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті әріптестер! Мой вопрос адресован представителю Министерства 

сельского хозяйства.  
На сегодняшний день перемещение подкарантинной продукции между 

Азербайджаном и Казахстаном проходит через фитосанитарные контрольные посты 
«Актауский морской торговый порт», «Актауский морской северный терминал», «Курык 
порт», при этом основной поток подкарантинной продукции проходит через «Курык 
порт».  

В свою очередь, из Республики Азербайджан на территорию Казахстана поступает 
порядка 14,5 тысячи тонн плодоовощной продукции в год. В основном это яблоки, груши, 
гранаты, виноград, различные виды цитрусовых и орехи. 

Вместе с тем, учитывая значительный объем товарооборота подкарантинной 
продукции между странами, существует риск проникновения подкарантинной продукции 
из третьих стран в Республику Казахстан в качестве транзитных грузов. Их 
распространение может отрицательно повлиять на фитосанитарную обстановку в нашей 
стране. 
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В этой связи прошу ответить на следующие вопросы.  
Как реализуются нормы в области карантина и защиты растений при перевозке 

транзитных грузов и грузов из третьих стран?  
Каким образом будет сочетаться данное соглашение с другими международными 

соглашениями в области перевозки грузов? Рақмет.  
 
ТАМАБЕК Ә.Ғ. Сұрағыңызға рақмет. Рұқсат берсеңіз мемлекеттік тілде жауап 

берейін.  
Егер карантиндік объектілер немесе жалпы, жүктер транзит арқылы өтетін болса, 

біріншіден, халықаралық конвенциялар шеңберінде олардың фитосанитариялық 
сертификаты тексеріледі, екіншіден, оның келесі мемлекетке өтіп кетуі инспекторлармен 
қадағаланады, яғни біздің елде оны түсіруге болмайды. Кірген кезде фитосанитариялық 
сертификаты тексеріліп, келесі мемлекетке жіберіледі. Ол толық бақылауға алынған.  

Екінші сұрағыңыз бойынша. Жалпы, Қазақстан Республикасы 12 мемлекетпен 
осындай келісімге қол қойған болатын. Бұл келісімдер халықаралық өсімдіктерді қорғау 
және карантин жөніндегі конвенцияның талаптарына сай келеді, сол шеңберден 
шықпайды.  

 
ТӨРАҒА. Басқа сұрақтар жоқ.  
Рақмет, Әбілхайыр Ғалымұлы. Орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 

және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі Дүйсембинов Сұлтан 
Мырзабекұлына беріледі. 

 
ДҮЙСЕМБИНОВ С.М. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Құрметті әріптестер! «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Әзербайжан 

Республикасының Үкіметі арасындағы Өсімдіктер карантині және оларды қорғау 
саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының негізгі мақсаты карантинге жатқызылған өнімді елге әкелу кезінде 
фитосанитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шаралар мен өзара іс-қимылды 
нығайту болып табылады.  

Екі ел арасында карантинге жатқызылған өнімдер тасымалының үлкен көлемі 
салдарынан тараптардың аумағына карантиндік объектілердің ену қаупі бар, олардың 
таралуы екі ел аумағының фитосанитариялық жай-күйіне теріс әсер етеді. 

Келісімнің негізгі талаптары туралы баяндамашы жан-жақты толық айтып өтті. Тек 
мына мәселелерге назарларыңызды аударғым келеді. Қазіргі таңда фитосанитариялық 
бақылау бекеттерінде интернетке қолжетімділіктің болмауына байланысты 
сертификаттарды бірыңғай автоматтандырылған ақпараттық жүйенің базасымен 
салыстыру жүргізілмейді, бұл өз кезегінде жалған сертификаттар арқылы шекараны кесіп 
өтуге жағдай жасап отыр. Сондай-ақ бақылау бекеттерінің тиісті заманауи зертханалармен 
және басқа да материалдық-техникалық тұрғыдан қамтамасыз етілуі, бақылау 
посттарындағы қызметкерлердің жеткіліксіздігі, инспекторлардың жалақысын көтеру 
мәселелері де өзекті болып отыр.  
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Шекарадан өтетін әрбір тауардың тексерілуін және зиянды жәндіктер мен ауру 
таратушы зиянкестердің елімізге кіріп кетпеуіне жол бермеу азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге бағытталған ауқымды іс-шаралар кешенін талап етеді. Сондықтан осы 
мақсаттағы жұмыстарды алдағы уақытта шешу қажеттігі туындап отыр. 

Тұтастай алғанда, заң тасымалданатын өнімге қажетті фитосанитариялық 
бақылауды қамтамасыз етуге, өсімдіктер карантині жөніндегі ұлттық қызметтердің 
бірлескен іс-шараларына және өзара іс-қимылына бағытталған және Қазақстанның 
экспорт-импорт әлеуетіне оң әсерін тигізеді.  

Сонымен қатар заң теріс әлеуметтік-экономикалық және құқықтық салдарға әкеп 
соқтырмайды, сондай-ақ республикалық бюджеттен қосымша қаражат бөлуді талап 
етпейді. 

Құрметті әріптестер! Осы заң комитеттің барлық тиісті отырыстарында қаралды. 
Сенаттың тұрақты комитеттерінен ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ.  

Баяндалғанды ескере келе, Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 
ауылдық аумақтарды дамыту комитеті Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжілісі 
қабылдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Әзербайжан Республикасының 
Үкіметі арасындағы Өсімдіктер карантині және оларды қорғау саласындағы 
ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңын мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Сұлтан Мырзабекұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заңды талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Әйткенов Ернұр Нұрмұханұлына беріледі.  
 
ӘЙТКЕНОВ Е.Н. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Құрметті депутаттар! Қаралып отырған заңның мақсаты Қазақстан 

Республикасының Үкіметі мен Әзербайжан Республикасының Үкіметі арасындағы 
өсімдіктер карантині және оларды қорғау саласындағы екіжақты ынтымақтастықты 
дамытуға бағытталған. 

Келісім карантинге жатқызылған өнімдерді әкелуге қатысты талаптарды, 
карантинге жатқызылған өнімді өткізу кезінде фитосанитариялық қауіпсіздікті арттыру 
жөніндегі шараларды регламенттейді. 

Келісімнің 4-бабының 1-тармағына сәйкес «Тараптардың құзыретті органдарының 
лауазымды адамдары фитосанитариялық бақылау жүргізу кезінде карантинге 
жатқызылған материалдың партиясында карантиндік зиянды организмдерді анықтаған 
жағдайда карантинге жатқызылған материал партияларына оның иесінің есебінен 
зарарсыздандыруды жүргізу немесе қайтару қажеттігі туралы, ал карантинге жатқызылған 
материал партияларын зарарсыздандыру немесе қайтару мүмкін болмаған кезде оларды 
жоюға нұсқама береді» делінген. 

Осы ретте Ауыл шаруашылығы министрлігі анықталған жарамсыз өнімдерді 
жоятын орындар туралы мәселені қарастырып, алдағы уақытта жою орындарына 
қойылатын талаптар мен стандарттарын белгілеген жөн деп санаймын.  
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Жалпы алғанда, қаралып отырған Өсімдіктер карантині және оларды қорғау 
саласындағы ынтымақтастық туралы келісім қажетті және өзекті болғандықтан 
қолдаймын және әріптестерімді де қолдауға шақырамын. Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң бойынша шешім 

қабылдайық.  
Мәжіліс қабылдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Әзербайжан 

Республикасының Үкіметі арасындағы Өсімдіктер карантині және оларды қорғау 
саласындағы ынтымақтастық туралы келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс 
беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс қабылдаған заң мақұлданды. 
Құрметті сенаторлар, күн тәртібіндегі бесінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын бірінші оқылымда қарау жөнінде.  

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрінің міндетін атқарушы Тамабек Әбілхайыр Ғалымұлына беріледі.  

 
ТАМАБЕК Ә.Ғ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! Күн 

тәртібінде талқыланып отырған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңы өзекті болып табылады. 

Заң жер қатынастары саласындағы жергілікті атқарушы органдардың лауазымды 
тұлғаларының, жер иеленушілер мен пайдаланушылардың жер заңнамасы бойынша 
жауапкершіліктерін күшейтуге, сонымен қатар Әкімшілік құқық бұзушылық туралы 
кодекстің нормаларын салалық заңнамаға сәйкес келтіруге бағытталған. 

Заңда қарастырылып отырған түзетулер мен өзгерістер: 
1) шетелдіктерге, азаматтығы жоқ адамдарға, шетелдік заңды тұлғаларға, шетелдік 

қатысуы бар Қазақстан Республикасының заңды тұлғаларына, халықаралық ұйымдарға, 
халықаралық қатысуы бар ғылыми орталықтарға, сондай-ақ қандастарға, шетелдіктермен 
немесе азаматтығы жоқ адамдармен некеде тұрған Қазақстан азаматтарына ауыл 
шаруашылығы мақсатындағы жерлерге жекеменшік құқығын және жер пайдалану 
құқығын беруге тыйым салуға; 

2) «Жайылымдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13-бабы 2-тармағы 
бірінші бөлігінің 7-1) тармақшасында көрсетілген, яғни «қоғамдық жайылымдар» деп 
аталатын жайылымдық жерлерге жекеменшік құқығын және жер пайдалану құқығын 
беруге тыйым салуға; 

3) халықтың мұқтажы үшін пайдаланылатын және соған арналған, оның ішінде 
облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдық елді мекендердің 
шекаралары шегіндегі шабындық жерлер алып жатқан жер учаскелерін азаматтар мен 
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мемлекеттік емес заңды тұлғаларға жекеменшікке және жер пайдалануға беруге тыйым 
салуға; 

4) жергілікті атқарушы органдарды бос жер учаскелері және жоспарланған сауда-
саттықтар бойынша ақпаратты мемлекет тізілімінің веб-порталында орналастыруды, 
интернет-ресурстарда және халыққа арналған орындардағы арнайы ақпараттық 
стендтерде орналастыру және оны тоқсан сайын жаңартып отыруды міндеттеуге; 

5) пайдаланушы жерді ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерде басқа 
пайдаланушы жерге жер пайдалану құқығын иеліктен шығару жөнінде мәміле жасалғаны 
туралы жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органды хабардар етуге міндеттеуге; 

6) топырақтың құнарлы қабатын сату немесе басқа адамға беру үшін ғана емес, 
сонымен қатар топырақтың құнарлы қабатын жою немесе заңсыз алуға тыйым салу 
бойынша нормаларды бұзғаны үшін бұдан бұрын қарастырылмаған әкімшілік 
жауапкершіліктерді орнатуға негізделген. 

Осылайша заңды қабылдау жер қатынастары саласындағы функцияларды жүзеге 
асыратын жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғаларының, бұдан бөлек жер 
иеленушілер мен пайдаланушылардың жер заңнамасының талаптарын сақтауға, сонымен 
қатар жеке және заңды тұлғалардың жер саласы бойынша әкімшілік құқық бұзушылықтар 
жасағаны немесе басқа да заң бұзушылықтардың алдын алу үшін жерді пайдалану мен 
қорғау жөніндегі органдармен дер кезде әкімшілік жаза қолдануға негіз болып табылады. 

Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар, қолдау көрсетулеріңізді 
сұраймын.  

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, сұрақтарыңыз бар ма?  
Сөз депутат Арғынбекова Айнұр Серікпайқызына беріледі. 
 
АРҒЫНБЕКОВА А.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. 
Мои вопросы адресованы Министерству сельского хозяйства Республики 

Казахстан.  
Проектом закона из компетенции местных исполнительных органов по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях исключается статья 338, 
устанавливающая административную ответственность за нерациональное использование 
или неиспользование земель сельскохозяйственного назначения, с передачей в 
компетенцию Комитета по управлению земельными ресурсами и его территориальных 
подразделений Министерства сельского хозяйства.  

В соответствии с Земельным кодексом нерациональное использование или 
неиспользование земель сельскохозяйственного назначения влечет принудительное 
изъятие земельных участков у собственников земельных участков и землепользователей в 
судебном порядке. 

При этом иск о принудительном изъятии земельного участка может предъявляться 
только после применения мер взыскания, предусмотренных КоАП Республики Казахстан, 
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и по истечении срока предписания об устранении нарушений, данного собственнику 
земельного участка или землепользователю, который составляет один год. 

Какие положительные правовые и социально-экономические эффекты ожидаются в 
результате такого изменения?  

Какова на сегодня динамика правонарушений по данной статье? 
 
ТАМАБЕК Ә.Ғ. Айнұр Серікпайқызы, сұрағыңызға рақмет.  
Жалпы, 2022 жылғы 1 қаңтарға дейін жер саласындағы бақылау функциялары 

жергілікті атқарушы органдарда болған. 2021 жылы жергілікті атқарушы органдардың 
жер инспекциялары бар болғаны 177 тексеру жүргізген. Мемлекеттік меншікке қайтарған 
жердің көлемі 400 мың гектар ғана.  

2022 жылы жер инспекциясы республикалық комитетке берілгеннен кейін 1 мың 
600-ден астам заң бұзушылық анықталған болатын. Сонымен қатар мемлекеттің 
меншігіне 5 миллион 250 мың гектар жер, яғни 12 есеге көп қайтарылды, сәйкесінше 
тексеру саны 10 есеге артты.  

Жер неге қайтарылды дегенге келсек, жерді жергілікті атқарушы органдар өздері 
береді, заңсыз береді, әртүрлі жағдайлар бар, яғни жер инспекциясы жергілікті атқарушы 
органдарда болған кезде екінші рет тексеруге құлықсыз болатын. Енді жер инспекциясы 
республикалық комитетке өткеннен кейін бұл жұмыс тиімділігін көрсетті. Бұл бағыттағы 
жұмыстар әрі қарай жалғасатын болады.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Слово предоставляется Лукину Андрею Ивановичу.  
 
ЛУКИН А.И. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Вопрос следующего характера. До 2022 года функции государственного контроля 

за использованием земель осуществляли местные исполнительные органы. Их 
возможности по реализации данной функции были намного значительнее, так как они 
могли в целом охватить вертикаль от областного до сельского уровня, соответственно, их 
земельные инспектора были обеспечены транспортом и материально-технической базой.  

Теперь эти функции перешли к Комитету по земельным ресурсам Министерства 
сельского хозяйства, который имеет в областях и городах республиканского значения 
территориальные департаменты со штатной численностью в среднем от 15 до 20 человек. 

Исходя из этого, у меня следующие вопросы. 
1. Ввиду малочисленности штата и отсутствия структур уполномоченного органа в 

сельских районах (сельской местности) не приведет ли это к ослаблению 
государственного контроля за использованием земель, особенно в отношении 
собственников земельных участков и землепользователей?  

2. Каково на сегодняшний день состояние с формированием территориальных 
земельных инспекций уполномоченного органа и обеспеченностью их соответствующим 
транспортом и материально-технической базой? Рақмет.  

 
ТАМАБЕК Ә.Ғ. Сұрақтарыңызға рақмет.  
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2015 жылға дейін жер инспекциялары республикалық мемлекеттік органда болған, 
одан кейін жергілікті атқарушы органға барлық штатымен өткен. Сол штатпен 2022 жылы 
республикалық органға қайта өтті. Бұл жерде бақылау республикалық органға өтті 
дегенмен жергілікті атқарушы органдарды, яғни әкімдіктерді жауапкершіліктен ешкім 
босатқан жоқ, олардың жерді пайдалану мониторингін жасау, жер балансын құру 
міндеттемелері бар. 

Былтыр «Жер инспекторы» деген платформаны жүзеге асырдық. Игерілмей жатқан 
жерлер космомониторинг арқылы «Жер инспекторы» платформасына салынады. 
Жергілікті атқарушы органдар, яғни әкімдіктер, жер қатынастары бөлімдері жердің 
игерілу-игерілмеуі туралы мәселені нақтылайды. Егер игеріліп жатса, оған қосымша 
құжаттар тіркейді. Ол мәліметтер біздің инспекторларға түскеннен кейін әкімшілік 
жауапкершілік шараларын қолданады, яғни пайдаланылмай жатқан жерлерді анықтау 
жергілікті атқарушы органдардың құзыретінде болады. 

Штат мәселесі бойынша. Штаттың жетіспеушілігі әлі де бар. Қазіргі таңда 
министрлікке бөлінген штаттық лимит шеңберінде қосымша Жер ресурстарын басқару 
комитетіне 31 штаттық бірлік беру туралы шешім қабылданды. Сонымен қатар тағы 
қосымша 150 бірлік беру туралы Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің атына 
хат жаздық. 

Жер инспекциясы 2015 жылға дейін республикалық органда болған кезде олардың 
балансында ғимараттар бар болатын. Енді жер инспекциясы республикалық органда 
болғаннан кейін ол ғимараттарды қайтадан алдық. Қазіргі таңда барлық департаменттер 
ғимараттармен толық қамтамасыз етілген.  

Кейбір жерлерде қызметтік көліктер әкімдіктерге қалып кетті. Олардың барлығы 
биылғы жылғы бюджеттік жоспарларға салынған, биыл қалған департаменттердің 
барлығы толық автокөліктермен қамтамасыз етілетін болады. Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет, Әбілхайыр Ғалымұлы. Жаңа әріптестеріміз өте орынды 

сұрақтарды көтеріп жатыр. Өзіңіз де штат керек, материалдық-техникалық жағынан 
қолдау керек деген мәселелерді көтердіңіз. Сонымен қатар жер қатынастарындағы 
жұмыстың тиімділігін арттыру үшін цифрлық технологияларды көбірек пайдаланған 
абзал. Оны өзіңіз де айттыңыз, космомониторинг дедіңіз, платформа дедіңіз.  

Жалпы, осындай интерактивті картаның жұмысы қалай жүріп жатыр, сол дұрыс 
болып жатыр ма? Соны біз жақсылап жасасақ, оған барлық ақпарат енгізілетін болса, яғни 
қандай жерлер бос, қай жерлер дұрыс пайдаланбай жатыр, ол ақпараттарға кәсіпкерлердің 
де, халықтың да қолжетімділігін қамтамасыз етсек бұл жұмыстың тиімділігін жаңа сатыға 
көтеретініміз сөзсіз. Сондықтан осындай платформаны, осындай интерактивті картаны 
жасау үшін қосымша не керек, заңдарға өзгеріс енгізуіміз керек пе, бюджетті қараған 
кезде сіздерге қосымша қаражат беруіміз керек пе, соларды пысықтасаңыздар. Жалпы, 
осы бағытта Сенат депутаттарымен бірге министрлік айналысса дұрыс болады деп 
есептейміз. Осыған байланысты бір-екі ауыз ойыңызды айтып кетсеңіз.  

 
ТАМАБЕК Ә.Ғ. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
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Жалпы, қазіргі таңда Жер ресурстары комитеті жұмыс істейтін үш ақпараттық 
платформа бар.  

Біріншісі – «Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесі» базасы. Ол жерден жер иеленушілердің қай жерден жер учаскесін алып 
отырғандарын көруге болады.  

Екіншісі – «Жер инспекторы» платформасы. Ол жерде космомониторинг арқылы 
жер қайтару рәсімдері жүргізіледі.  

Үшіншісі – «Жер ғарыш картасы». Ол жерде былтырғы қайтарылған 5 миллион 200 
мың гектар жер қай жерде қайтарылды, қандай кадастрлық нөмірмен қайтарылды, сол 
көрсетілген.  

Жалпы, бұл үш база да толыққанды жұмыс істеп тұр.  
«Мемлекеттік жер кадастрының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі» базасы 

бойынша. Сіздірдің қарауларыңызда қазіргі таңда Жылжымайтын мүліктің бірыңғай 
мемлекеттік кадастры бойынша заң жобасы жатыр. Қателеспесем, 9 наурыз күні бірінші 
оқылымға шығады. Сол жерде жер беру рәсімінің барлығын автоматтандыру туралы 
жобалар көзделген, яғни қалалық елді мекендердің барлығында Жылжымайтын мүліктің 
бірыңғай мемлекеттік кадастрында «Жария кадастрлық карта» деген платформа болады, 
онда қай жер бос, қай жерді алуға болады, қай жерде «қызыл сызық» қай жерден түседі, 
соның бәрі көрсетіледі. Өтінім беруші сол база арқылы бос жер учаскесіне өтінім береді. 
Жергілікті атқарушы орган 90 күннің ішінде оны не сатылымға шығарады немесе басқа да 
шешім қабылдайды. Осы бойынша барлығы автоматтандырылған.  

 
ТӨРАҒА. Жақсы. Бұл мәселені жеке қарайтын боламыз. Рақмет.  
Басқа сұрақтар жоқ. 
Рақмет, Әбілхайыр Ғалымұлы. Орныңызға отырыңыз.  
Қосымша баяндама жасау үшін сөз Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану 

және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі Жөргенбаев Жанболат 
Әкебайұлына беріледі. 

 
ЖӨРГЕНБАЕВ Ж.Ә. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Жер ресурстарының ұтымды 

және тиімді пайдаланылуы, жер заңнамаларының сақталуы осы саладағы заңдардың 
сапасы мен тиімділігіне тікелей байланысты екені белгілі. Бұл ретте жер заңнамаларын 
бұзғаны үшін құқық бұзушыларға қолданылатын әкімшілік шаралардың сипатына қарай 
жауапкершілікті белгілеу жер қатынастары саласындағы заң бұзушылықтың алдын алуға 
өз әсерін тигізері сөзсіз. 

Атап өтетін мәселе, соңғы уақыттарға дейін жер пайдалану мен қорғауды 
мемлекеттік бақылау құзыреті бір уақытта уәкілетті органға және де жергілікті органға 
тиесілі болды, нәтижесінде аталған іс-қимылдар толыққанды жүргізілмеуімен қатар 
құзыреттер бәсекелестігіне әкелді.  

 Осыған байланысты 2021 жылғы 30 маусымдағы «Қазақстан Республикасының 
кейбір заңнамалық актілеріне жер қатынастарын дамыту мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Заң қабылданып, оған сәйкес жерді пайдалану мен 
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қорғауды бақылау жөніндегі функциялар әкімдіктердің құзыретінен Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің құзыретіне қайтарылды. 

Аталмыш шара өз нәтижесін берді деп те айтуға болады, мәселен тек өткен жылы 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетінің тікелей 
қатысуымен мемлекет меншігіне 5,2 миллион гектар пайдаланылмаған және жергілікті 
атқарушы органдар тарапынан жер учаскелерін беру барысында заңнаманы бұза отырып 
берілген ауыл шаруашылығы жерлері қайтарылды. 

Осыған байланысты бүгінгі қарастырылып отырған «Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасының Заңы жер қатынастары саласында заңдылықтарды 
бұзу бойынша жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғаларының 
жауапкершілігін арттыру және жер пайдалануды мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын 
органға аталған мәселелерге қатысты әкімшілік істерді қарау өкілеттіктерін беру 
мақсатында өзгертіліп отыр. 

Бұл ретте жергілікті атқарушы органдардың лауазымды тұлғаларына қатысты жаңа 
әкімшілік жауапкершіліктер белгіленіп отыр, яғни: 

шетелдік жер пайдаланушыларға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді 
беру; 

тұрғындардың ауыл шаруашылығы жануарларын жаюға арналған жайылымдық 
жерлерін басқа мақсатқа беру; 

мемлекет меншігіндегі жер учаскелерін беру бойынша сауда-саттықты өткізу 
талабын бұзу немесе уақытылы өткізбеу; 

бос жер учаскелері мен жоспарланған сауда-саттық бойынша өзекті ақпаратты 
орналастырмағаны үшін әкімшілік жауапкершіліктер. 

Бұдан басқа заңда геодезия, картография және кеңістіктік деректер саласындағы 
әкімшілік істерді қарау жөніндегі өкілеттіктерді әкімдіктерге беру қарастырылып отыр. 

Құрметті әріптестер! Сенаттың тұрақты комитеттерінен және Заңнама бөлімінен 
заңның тұжырымдамасы бойынша ескертулер мен ұсыныстар түскен жоқ.  

Баяндалғанды ескере келе, Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 
ауылдық аумақтарды дамыту комитеті «Қазақстан Республикасы Парламентінің 
комитеттері мен комиссиялары туралы» Заңның Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 55-бабы 5) тармақшасына және Сенат Регламентінің 55-4-тармағы 1) 
тармақшасына сәйкес Парламент Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңын бірінші оқылымда мақұлдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Жанболат Әкебайұлы. 
Құрметті әріптестер, енді заңды талқылауға көшейік.  
Сөз депутат Арубаев Сәкен Қаланұлына беріледі. 
 
АРУБАЕВ С.Қ. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! «Қазақстан 

Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен 
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толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының басты мақсаттарының 
бірі – жер заңнамаларында белгіленген талаптарды орындамағаны үшін атқарушы 
органдардың лауазымды тұлғаларын әкімшілік жауапкершілікке тарту 
қарастырылғандығы. Мәселен, ауыл тұрғындарының жеке малдарын жаюға және шөп 
дайындауға арналған жер учаскелерін басқа мақсаттарға бергені үшін әкімшілік 
жауапкершілік белгіленіп отыр. Сонымен қатар ауыл шаруашылық мақсатындағы 
жерлерді беруге қатысты қосымша әкімшілік жауапкершіліктер ескеріліп отыр. Бұл ретте 
жаңа түзетулерге сәйкес аталған жерлерді шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға 
ғана емес, басқа да тұлғаларға, яғни:  

халықаралық ұйымдарға, халықаралық қатысуы бар ғылыми орталықтарға, сондай-
ақ шетелдіктермен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некеде тұрған еліміздің 
азаматтарына да беру заң бұзушылық болып табылатыны қарастырылып отыр.  

Құрметті депутаттар, жалпы алғанда, қаралып отырған заң жер заңнамасының 
ережелерін сақтауға, жер қатынастары саласындағы өте маңызды сыбайлас 
жемқорлықтың азаюына ықпал етеді және де жер пайдаланудың тиімділігі мен сапасын 
арттыруға, оның ішінде жайылым мәселесін шешуге өзінің үлесін қосады. 

Құрметті әріптестер, осыған байланысты мен заңды қолдаймын және қолдауға 
шақырамын.  

Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Талқылауға қатысатын басқа депутаттар жоқ. Енді заң бойынша шешім 

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 

өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын бірінші 
оқылымда мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 
қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. Бас комитетке заңды екінші 
оқылымға әзірлеу тапсырылады. 

Сөз Әли Әбдікәрімұлына беріледі. 
 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Сенат 

отырысының бүгінгі күн тәртібіне «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңын екінші оқылымда қарауды енгізуді ұсынамын.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Құрметті әріптестер, бұл ұсынысты дауысқа қоямын. 
Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Заң бүгін екінші оқылымда 

қаралады. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген мәселе бойынша комитеттің 

отырысын өткізу үшін 10 минутқа үзіліс жариялаймын. 
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ҮЗІЛІС.  
 
ҮЗІЛІСТЕН КЕЙІН. 
 
ТӨРАҒА. Құрметті депутаттар, тіркеуден өтулеріңізді сұраймын. Тіркеу режимі 

қосылсын. 
Қажетті кворум бар. Жұмысымызды жалғастырайық. 
Құрметті әріптестер, күн тәртібіне қосымша енгізілген «Қазақстан 

Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын екінші оқылымда 
қараймыз. 

Сөз сенатор Жөргенбаев Жанболат Әкебайұлына беріледі. 
 
ЖӨРГЕНБАЕВ Ж.Ә. Рақмет.  
Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Қаралып отырған заңның 

негізгі мақсаты жер қатынастары саласында жергілікті атқарушы органдар мен лауазымды 
тұлғалардың жауапкершілігін күшейту және де жерді пайдалану мен қорғауға қатысты 
мемлекеттік бақылау функцияларының жергілікті атқарушы органдардан уәкілетті 
органға өтуіне байланысты Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің нормаларын 
салалық заңнамаға сәйкес келтіру болып табылады. 

 Аталмыш түзетулерді қабылдау жер заңнамаларының бұзылуына жол бермеуге, 
жергілікті атқарушы органдар тарапынан жер қатынастары саласында көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыруға және осы саладағы заңсыз іс-әрекеттерге 
жол беру фактілерін жоюға ықпал етеді. Сондай-ақ пайдаланылмай жатқан жерлерді, 
оның ішінде ауыл тұрғындарының қажеттілігі үшін жайылым жерлерді мемлекет 
меншігіне қайтару жөніндегі іс-шараларды жандандыру үшін маңызды болмақ. 

Заңды екінші оқылымда қарау барысында Сенаттың тұрақты комитеттерінен 
ескертулер мен ұсыныстар келіп түскен жоқ. Жекелеген депутаттардан келіп түскен 
ұсыныстар заң жобасын пысықтау барысында бастамашылар келісімімен алынып 
тасталды.  

Сонымен қатар заңды бас комитетте қарау барысында уақытша өтеулі жер 
пайдалану құқығын беру жөніндегі конкурс өткізу туралы хабарламаны жариялау 
шарттарын бұзғаны үшін жауапкершілік қарастыратын өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу қажеттілігі туындады. 

Аталған ұсыныстар екі позицияда салыстырма кестеге енгізілді және оларды 
қолдау ұсынылып отыр. 

Баяндалғанды ескере келе, Аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және 
ауылдық аумақтарды дамыту комитеті Қазақстан Республикасы Конституциясының 55-
бабы 5) тармақшасына және Сенат Регламентінің 55-4-тармағы 2) тармақшасына сәйкес 
Парламент Мәжілісі қабылдаған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңын аталған өзгерістермен мақұлдауды ұсынады.  
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Назарларыңызға рақмет.  
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Жанболат Әкебайұлы. 
Құрметті әріптестер, заңды бірінші оқылымда жан-жақты талқыладық. Тағы 

талқылаудың қажеті бар ма?  
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық. Заң бойынша салыстырма кестені 

қараймыз. Кестеге екі түзету енгізілген. Бас комитет бұл түзетулерді қабылдауды ұсынып 
отыр. Қарсылық жоқ па, әріптестер?  

 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса заң бойынша салыстырма кестеге енгізілген түзетулерді бас 

комитеттің ұсыныстарымен тұтастай дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Түзетулер қабылданды. 
Енді Мәжіліс қабылдаған қалған баптарды дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі 

қосылсын. Дауыс беріңіздер.  
Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Мәжіліс қабылдаған қалған баптар мақұлданды. 
Енді Сенат ұсынған заңның жекелеген баптарының жаңа редакциясымен Мәжіліс 

қабылдаған «Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заңын 
мақұлдау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. 
Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Шешім қабылданды. Сенат ұсынған заңның 
жекелеген баптарының жаңа редакциясымен Мәжіліс қабылдаған заң мақұлданды. 

Құрметті әріптестер! Бұл заң жер заңнамасын бұзғаны үшін жекелеген баптар 
бойынша әкімшілік жауапкершілікті нақтылауға бағытталған. Сонымен қатар заң 
шеңберінде жерді пайдалану мен қорғауға мемлекеттік бақылау жүргізетін органдардың 
өкілеттіктерін қайта қарау көзделген.  

Сенат уақытша өтеулі жер пайдалану құқығын беру жөніндегі конкурс өткізу 
туралы хабарламаны жариялау шарттарын бұзғаны үшін жауапкершілікке қатысты 
түзетулер енгізді. Заң жер учаскесіне құқық беру кезінде сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерін жоюға мүмкіндік береді деп үміттенеміз. Сондай-ақ жаңа нормалар жерді 
пайдалану мен қорғауға қатысты мемлекеттік бақылауды күшейтеді деп сенеміз. 

Осы мәселе бойынша шақырылған азаматтарға рақмет. Сау болыңыздар. 
Құрметті депутаттар, күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды. Енді 

депутаттық сауалдарға көшейік. Депутаттық сауалдар бар ма, әріптестер? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
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ТӨРАҒА. Олай болса Сенат отырысын жабық деп жариялаймын. Баршаңызға 
рақмет. Сау болыңыздар. 

 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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