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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ 

 
2022 жылғы 10 ақпан 

 
Отырысты Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының Төрағасы 

М.С. ӘШІМБАЕВ жүргізді. 
 
ТӨРАҒА. Қайырлы күн, құрметті депутаттар және отырысқа қатысушылар! 

Сенаттың кезекті отырысын бастаймыз. Депутаттардың тіркеуден өтулерін сұраймын. 
Тіркеу режимі қосылсын.  

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қажетті кворум бар. Сенаттың отырысын ашық 
деп жариялаймын.  

Құрметті сенаторлар, 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 Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенатының депутаты Ләззат Молдабекқызы Қалтаеваның ант беруі туралы. 
Өздеріңізге белгілі, Президенттің Жарлығымен қаңтар айында Ләззат 

Молдабекқызы Қалтаева Сенат депутаты болып тағайындалды. Мүмкіндігі шектеулі 
азаматтың Парламенттің депутаты болуы тәуелсіз еліміздің тарихында алғаш рет орын 
алып отыр. Жалпы Мемлекет басшысы бұл санаттағы азаматтардың саяси өмірге белсенді 
араласуына үнемі баса мән беріп келеді. Ләззат Молдабекқызының сенатор болуы соның 
нақты нәтижесі. Бұл мемлекетіміздің инклюзивтілігінің және Президенттің елімізді 
жаңарту бағдарының іске асуының жарқын көрінісі. Мұндай қадам алдағы уақытта 
мүгедектігі бар адамдардың саяси және қоғамдық өмірдегі белсенділігін арттыруға ықпал 
етеді деп сенеміз. 

Ләззат Молдабекқызын көпшілік белсенді қоғам қайраткері ретінде жақсы таниды. 
Бұған дейін Алматыда «Шырақ» мүгедектігі бар әйелдер қауымдастығының төрайымы, 
қалалық мәслихаттың депутаты болды. Сонымен қатар Ләззат Молдабекқызы Сенаттың заң 
шығару қызметіне де белсенді атсалысып отырды. 

Ләззат Молдабекқызы, сізді сенатор болып тағайындалуыңызбен құттықтаймыз! 
Депутаттық қызметіңізге толайым табыс тілейміз. 

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
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ТӨРАҒА. Құрметті әріптестер, енді ант беру рәсіміне көшейік. 
Қалтаева Ләззат Молдабекқызы ант береді. 
 
ҚАЛТАЕВА Л.М. Қазақстан халқына адал қызмет етуге, Қазақстан 

Республикасының тұтастығы мен тәуелсіздігін нығайтуға, оның Конституциясы мен 
заңдарына қатаң бағынуға, депутаттың өзіме жүктелген мәртебелі міндеттерін адал 
атқаруға ант етемін!  

 
ҚОЛ ШАПАЛАҚТАУ. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Ләззат Молдабекқызы. Алдағы жұмыстарыңызға сәттілік 

тілейміз. Бәрі құтты болсын!  
Құрметті сенаторлар! Күн тәртібіндегі екінші мәселе Сенат депутаты Ләззат 

Молдабекқызы Қалтаеваны Қазақстан Республикасы Парламенті Сенаты тұрақты 
комитетінің құрамына сайлау туралы. 

Ләззат Молдабекқызы Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым комитетінің құрамында 
қызмет етуге өтініш білдірді.  

Құрметті әріптестер, қарсылық жоқ па? 
 
ОРНЫНАН. Жоқ. 
 
ТӨРАҒА. Олай болса шешім қабылдайық.  
Ләззат Молдабекқызы Қалтаеваны Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым 

комитетінің құрамына сайлау жөніндегі Сенат қаулысын дауысқа қоямын. Дауыс беру 
режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Қаулы қабылданды. 
Құрметті сенаторлар! Күн тәртібіндегі үшінші мәселе Қазақстан Республикасы 

Парламентінің Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка 
Құрама Штаттарының Үкіметі арасындағы халықаралық салық тәртібін жетілдіру туралы 
келісімді ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Заң жобасы бойынша баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Ұлттық 
экономика бірінші вице-министрі Жақсылықов Тимур Мекешұлына беріледі. 

 
ЖАҚСЫЛЫҚОВ Т.М. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті депутаттар! 

Сіздердің қарауларыңызға «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама 
Штаттарының Үкіметі арасындағы халықаралық салық тәртібін жетілдіру туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы ұсынылады. 

Заңға сәйкес АҚШ қаржы ұйымдарымен халықаралық іскерлік операциялар 
жүргізетін барлық шетелдік қаржы ұйымдары АҚШ салық төлеушілерінің шоттары туралы 
ақпарат беруге міндетті. 

Заң жобасы қаржы ұйымдарының, оның ішінде кредиттік ұйымдардың, сақтандыру, 
брокерлік және басқа да осыған ұқсас компаниялардың қызметтерін қамтиды. Осы режимге 
қосылмаған жағдайда, егер төлемді алушы АҚШ-та салық салынатын тұлға болса және 
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аударылған қаражат АҚШ-тағы инвестициялармен байланысты табыс болса халықаралық 
банк аударымдары сомасының 30 пайызы ұсталуы мүмкін. 

Келісімге қосылған қаржы институттары Қазақстанда шот ашқан барлық 
американдық жеке және заңды тұлғалар туралы ақпаратты анықтауға және ашуға міндетті 
болады. Осыған ұқсас Қазақстанның келісімге қосылуы АҚШ-та шот ашқан барлық 
қазақстандық жеке және заңды тұлғалар туралы ақпарат алуға мүмкіндік береді, яғни 
аталған мәселе бойынша елдер арасындағы өзара іс-қимыл Қазақстанның бюджетіне де оң 
әсерін тигізеді. 

Келісімге сәйкес Қазақстан орталықтандырылған ақпарат жинауды көздейтін 
модельді неғұрлым оңтайлы тәсіл ретінде таңдады, өйткені осы модельді іске асыру: 

қаржы жүйесін бақылауды сақтауға; 
АҚШ-тан Қазақстанның резиденттері және азаматтары туралы ұқсас ақпарат алуға; 
Қазақстан Республикасының қаржы институттарының әкімшілік шығындарын 

қысқартуға; 
келісімнің талаптарымен байланысты қаржы секторы үшін тәуекелдерді 

төмендетуге мүмкіндік береді. 
«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына сәйкес келісім ратификациялауға жатады. 
Қолдауларыңызды сұраймын.  
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер, заң жобасы бойынша сұрақтарыңыз бар ма? 
Сөз депутат Күрішбаев Ақылбек Қажығұлұлына беріледі. 
 
КҮРІШБАЕВ А.Қ. Рақмет. 
Құрметті Тимур Мекешұлы, қаралып жатқан заң жобасы біздің еліміз үшін өте 

маңызды, сыбайлас жемқорлықпен күресуге де көмегі тиеді. 
Келісімшартқа 2017 жылдың 11 қыркүйегінде Астанада қол қойылыпты, яғни турал 

4 жыл 5 ай өтіпті.  
Сұрақ: неге бұл заң жобасы соншама көп қаралды, оған не кедергі болды?  
Осыған жауап берсеңіз. Рақмет.  
 
ЖАҚСЫЛЫҚОВ Т.М. Сұрағыңызға рақмет. Рұқсат болса сөзімді орыс тілінде 

жалғастырайын.  
Дело в том, что в ходе проведения ратификационных процедур в Мажилисе 

выяснилась неаутентичность казахской версии соглашения. Соглашение было заключено 
на трех языках, на английском, казахском и русском. В ходе ратификационных процедур 
выяснилось, что есть редакционные замечания. После этого пришлось в установленном 
порядке отрабатывать этот текст с участием наших внешнедипломатических 
представительств и посольства Казахстана в США. Это заняло определенное время. В этой 
связи произошла такая задержка. 
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КҮРІШБАЕВ А.Қ. Сіздің бұл жауабыңызды тыңдау сізге де ұят, бізге де ұят. 
Сондықтан бұл мәселені шешуіміз керек.  

 
ТӨРАҒА. Жалпы қазақ тіліндегі халықаралық шарттардың мәселесін біз бұған дейін 

де көтерген болатынбыз, қазақ тіліндегі мәтінге байланысты әртүрлі сұрақтар туып 
жататыны жасырын емес. Сол кезде Сыртқы істер министрлігінің өкілі «бұл мәселені біз 
шешіп жатырмыз, қазақ тіліндегі мәтіндерді тиісті деңгейде дайындауға күш салудамыз» 
деген уәдесін берген болатын. Сондықтан әрі қарай осындай ұзақ уақытқа жібермей, 
келісімшарттардың қазақ тіліндегі мәтіні мен басқа тілдегі мәтіндері бірдей болып, 
болашақта бұндай проблемалар болмайды деп сенеміз. Рақмет. 

Құрметті әріптестер, сұрақ қою үшін келесі сөз депутат Қаниев Бауыржан 
Нұралыұлына беріледі. 

 
ҚАНИЕВ Б.Н. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
У меня вопрос к Министерству национальной экономики. 
Глава государства 8 февраля текущего года на расширенном заседании 

Правительства Республики Казахстан дал конкретное поручение Правительству в 
двухмесячный срок представить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных 
за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов.  

О необходимости ведения работы по возврату капитала в страну и постановки 
барьеров для оттока финансов в офшоры Президент указывал и ранее в своих 
выступлениях.  

Рассматриваемое сегодня соглашение предполагает взаимообмен информацией о 
финансовых счетах резидентов обеих стран. В этой связи два вопроса. 

1. Как повлияет реализация соглашения на предотвращение уклонения от 
налогообложения резидентов, а также незаконного вывода капитала из страны? 

2. Как будет обеспечиваться конфиденциальность и защита полученной 
информации? Спасибо.  

 
ЖАҚСЫЛЫҚОВ Т.М. Спасибо за вопросы. 
Бауыржан Нуралиевич, как Вы отметили, Главой государства было дано поручение 

по принятию мер по предотвращению незаконного вывода капитала. Реализация данного 
соглашения, которое вы сегодня рассматриваете, напрямую коррелируется с исполнением 
данного поручения Главы государства.  

Дело в том, что Соединенные Штаты Америки являются весьма популярным 
направлением для казахстанских физических и юридических лиц для денежных переводов. 
Среди этих денежных переводов могут быть средства, по которым не были уплачены 
соответствующие налоговые суммы. Реализация данного соглашения позволит такие схемы 
пресечь.  

Информация, которая будет передаваться в рамках соглашения, будет предметом 
постоянного мониторинга, тщательного анализа. И по выявленным суммам, по которым не 
были уплачены налоги, будут приниматься соответствующие меры. 
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Хотел бы добавить несколько слов о ходе исполнения поручения Главы государства 
по предотвращению незаконного вывода капитала из страны. Сейчас прорабатывается 
комплекс мер, который включает в себя меры по корректировке принципов 
налогообложения дивидендов, операций с взаимосвязанными лицами, которые находятся 
под иностранным контролем, кроме того, меры по улучшению трансфертного 
ценообразования. В этом порядке мы будем работать. 

Что касается сохранения конфиденциальности информации. Да, действительно, 
информация, которой мы будем обмениваться в рамках данного соглашения, относится к 
налоговой тайне. Мы будем передавать эту информацию в соответствии с положениями 
Конвенции об избежании двойного налогообложения, которая ранее заключена и действует 
между нашими странами. В этой конвенции четко оговариваются случаи, когда 
информация может быть передана административным органам, включая налоговые органы 
и суд. Другие лица не будут иметь доступа к этой информации.  

Кроме того, предусмотрено принятие комплекса мер по обеспечению защиты 
информации через соответствующую инфраструктуру и защищенные каналы связи. Эти 
технологические мероприятия, эти каналы связи будут являться предметом особого 
внимания со стороны компетентных органов. Налоговые органы обеих стран убедятся в 
том, что надлежащие мероприятия по защите информации в полном объеме проведены, 
после этого начнется обмен информацией. Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. Басқа сұрақтар жоқ.  
Рақмет, Тимур Мекешұлы. Орныңызға отырыңыз. 
Заң жобасы бойынша қосымша баяндама жасау үшін сөз Қаржы және бюджет 

комитетінің мүшесі Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі. 
 
ОРЫНБЕКОВ  Б.С. Құрметті Мәулен Сағатханұлы, құрметті әріптестер! Мемлекет 

басшысының Қазақстан халқына жолдауларында айтылған салықтық әкімшілендіруді 
жетілдіру және бюджеттік кірістерді көбейту бойынша тапсырмаларына сәйкес Үкімет 
бірқатар нақты шаралар әзірлеп, іске асыруда. Соның бірі Қазақстан мен Америка Құрама 
Штаттары резиденттерінің қаржы шоттары туралы екі ел арасында өзара ақпарат алмасу.  

Еліміз үшін салықтарды жинаудың қосымша құралы болып табылатын бұл келісімге 
2017 жылы Астана қаласында қол қойылды.  

Келісімнің негізгі мақсаты 2010 жылы Америка Құрама Штаттарында қабылданған 
«Шетелдік шоттарға салық салу туралы» Заң немесе FATCA аясында тиімді 
инфрақұрылымды пайдалана отырып салық салу мәселелерінде өзара жәрдем көрсету 
арқылы халықаралық салық тәртібін жетілдіру.  

Өткен Сенат отырысында халықаралық келісімдер мен шарттарды ратификациялау 
кезіндегі орын алатын техникалық қателіктердің салдарынан Вена конвенциясы аясында 
қатысушы мемлекеттермен тиісті ноталар ұсынылып, ратификациялау жұмыстары 
созылатынын және бұл мәселелер Қазақстанның әлемдік имиджіне әсер ететінін әріптесіміз 
айтқан болатын. Дәлел ретінде бүгін қаралып отырған бюджеттік кірістерді көбейтуге 
бағытталған келісімге екі елдің Үкіметі 5 жыл бұрын қол қойғанын және ратификациялау 
жұмыстары созылып кеткенін атап өту қажет.  
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Заң жобасы бойынша Сенаттың тұрақты комитеттерінен ұсыныстар мен ескертулер 
келіп түскен жоқ. 

Құрметті әріптестер, баяндалғанды ескере отырып, Қаржы және бюджет комитеті 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 61-бабы 4-тармағына сәйкес Парламент 
Мәжілісі мақұлдаған «Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама 
Штаттарының Үкіметі арасындағы халықаралық салық тәртібін жетілдіру туралы келісімді 
ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасының Заңын қабылдауды ұсынады. 

Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет, Бекболат Серікбекұлы. 
Енді заң жобасын талқылауға көшейік. 
Сөз депутат Нұрғалиев Жеңіс Мирасұлына беріледі. 
 
НҰРҒАЛИЕВ Ж.М. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
На сегодняшний день торгово-экономическое сотрудничество между Республикой 

Казахстан и Соединенными Штатами Америки традиционно является одним из 
приоритетных направлений развития, для казахстанской экономики Соединенные Штаты 
Америки являются крупным инвестором. 

В Казахстане работают около 100 представительств американских компаний и 
свыше 300 совместных предприятий, а также казахстанские предприниматели развивают 
свой бизнес в Соединенных Штатах Америки. 

За годы независимости было подписано 74 двусторонних международных договора, 
заложивших основу для развития дальнейшего плодотворного сотрудничества двух стран. 

В 2017 году было подписано Межправительственное соглашение о 
совершенствовании международной налоговой дисциплины посредством оказания 
взаимной помощи в вопросах налогообложения. Межправительственное соглашение было 
подписано с целью соблюдения Закона США «О налогообложении иностранных счетов», 
направленного на борьбу с уклонением от уплаты налогов со стороны налогоплательщиков 
США, имеющих финансовые счета за рубежом. 

Согласно межправительственному соглашению предполагается взаимообмен 
информацией о финансовых счетах резидентов обеих стран, что, в свою очередь, приведет 
к сокращению уклонения от уплаты налогов, будет являться дополнительным 
инструментом по сбору и администрированию налогов. 

Ратификация протокола позволит повысить уровень сотрудничества между 
странами.  

Я поддерживаю данный законопроект и, уважаемые коллеги, прошу вас поддержать. 
Рақмет.  

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

қабылдайық. 
«Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Америка Құрама Штаттарының Үкіметі 

арасындағы халықаралық салық тәртібін жетілдіру туралы келісімді ратификациялау 
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туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасын қабылдау жөніндегі Сенат қаулысын 
дауысқа қоямын. Дауыс беру режимі қосылсын. Дауыс беріңіздер. 

Нәтижесін экранда көрсетіңіздер. Заң қабылданды.  
Құрметті әріптестер! Қабылданған заң Қазақстан Республикасы мен Америка 

Құрама Штаттары арасындағы салық бойынша қатынастарды нығайтуды көздейді. 
Келісім екі мемлекеттің уәкілетті органдары арасындағы өзара іс-қимылдың жаңа 

құқықтық тетіктерін қолдануға негіз қалыптастырады. Бұл екі мемлекеттің салық 
саласындағы ынтымақтастығының тиімділігін арттырады деп сенеміз. 

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

депутаттық сауалдарға көшейік.  
Сөз депутат Дүйсембаев Ғұмар Ислямұлына беріледі. 
 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет, құрметті Төраға.  
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 

Смайыловқа арналады. 
«Уважаемый Алихан Асханович! Поводом для депутатского запроса является 

проблема с питьевой водой в Атырауской и Мангистауской областях, дефицит которой с 
каждым годом становится все ощутимее, что создает уже сейчас определенную социальную 
напряженность в регионах.  

 В Атырауской области водоснабжение производится за счет отбора воды из реки 
Жайык (город Атырау, Индерский и Махамбетские районы), которая является 
трансграничным водоемом. Учитывая, что до 80 процентов водных ресурсов реки 
формируется на территории России, состояние экологической системы реки в республике 
зависит от объемов воды, поступающей из Российской Федерации. 

Анализ динамики стока реки показывает, что с 2006 года наблюдается устойчиво 
низкий уровень воды реки даже при условии уменьшения потребления воды казахстанской 
стороной. 

Кроме этого, снабжение водой населения Исатайского, Курмангазинского, 
Жылыойского районов области и нефтедобывающих предприятий, в том числе Тенгизского 
и Кашаганского месторождений, для питьевых, технологических и технических нужд 
осуществляется из магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак», конечными 
потребителями которого также являются население и предприятия Мангистауской области. 

 Активное расширение разработки Тенгизского и Кашаганского месторождений, а 
также развитие Атырауского нефтехимического парка и строительство 
газоперерабатывающего завода в ближайшей перспективе повлекут за собой увеличение 
дефицита воды названных областей. 

Для обеспечения растущего спроса потребления воды необходима реконструкция 
водовода, построенного 30 лет назад. Водовод работает на пределе своих технических 
возможностей. 

 Таким образом, водоснабжение Атырауской и Мангистауской областей зависит от 
технического состояния вышеуказанного водовода.  
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 Вместе с тем в Мугалжарском районе Актюбинской области, граничащем с 
Атырауской областью, имеется уникальное месторождение пресных вод Кокжиде. 
Месторождение является одним из самых крупных в западном регионе и в перспективе 
может стать основным источником пресной воды для названных областей. Это 
подтверждено изыскательскими работами, проведенными за счет средств 
республиканского бюджета в сумме 1 миллиард 161 миллион тенге в 2019 – 2021 годы. В 
результате определены химический состав, контуры месторождения и дебет воды, 
достаточной для обеспечения Атырауской и Магистауской областей пресной водой. 
Материалы изыскания сданы в государственную комиссию по запасам. 

В то же время в контуре месторождения и вблизи него ведутся интенсивные работы 
по разведке и добыче нефти более 10 недропользователями, что, в свою очередь, может 
привести к загрязнению подземных вод месторождения, при этом потери в случае 
загрязнения будут несоизмеримы с доходами, поступающими от нефтяников. 

В настоящее время мониторинг состояния подземных вод в пределах месторождения 
осуществляют Комитет геологии в северо-западной части и акимат Актюбинской области 
по контуру песчаного массива.  

Для дальнейшего использования месторождения Кокжиде по обеспечению 
качественной питьевой водой населения Атырауской и Мангистауской областей 
предлагаем:  

1) рассмотреть вопрос целесообразности определения единого оператора для 
проведения постоянного мониторинга за состоянием подземных вод данного 
гидрогеологического объекта; 

2) изучить действующие контракты на разработку нефти в контуре месторождения 
Кокжиде на предмет ухудшения экологической обстановки и загрязнения подземных вод. 
При этом необходимо запретить проведение дальнейших изыскательских работ и не 
продлевать контракты на добычу нефти или предложить нефтяным компаниям перейти на 
современные методы добычи, не оказывающие пагубного влияния на источник питьевой 
воды;  

3) принять меры по дальнейшей ускоренной реализации проекта, связанного с 
разработкой ТЭО и ПСД, для обеспечения питьевой водой Атыраускую и Мангистаускую 
области, выделив средства для этих целей из республиканского бюджета.  

С уважением, депутаты Атырауской и Мангистауской областей». 
Назарларыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Бектаев Әли Әбдікәрімұлына беріледі. 
 
БЕКТАЕВ Ә.Ә. Рақмет. 
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары Тоғжановқа жолданады.  
«Құрметті Ералы Лұқпанұлы! Биылғы жыл еліміз үшін күрделі ахуалмен басталды. 

Халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты бейбіт шеруін қылмыстық 
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деструктивті ағымдағы топтар өз мүдделеріне пайдаланып кетті. Арты трагедияға ұласып, 
жазықсыз жандар зардап шекті. Бұл оқиға халыққа да, билікке де үлкен сабақ болды. 

Қиын-қыстау шақта жағдайды бақылауда ұстауға міндетті мемлекеттік органдардың 
қауқарсыздық танытқанын көрдік. Ел шын мәнінде абдырап қалды. Мемлекеттің 
тәуелсіздігі мен болашағына қауіп төнген сондай қысылтаяң кезде Президент  
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ел тағдыры үшін барлық жауапкершілікті өз мойнына 
алып, уақытылы әрі батыл стратегиялық шешімдер қабылдады. Ең бастысы ұлт 
болашағына шынайы жанашырлық танытқан Президенттің саяси ерік-жігері мен батыл 
шешімдерінің арқасында мемлекеттігіміз бен еліміздің тұтастығы сақталып қалды. 
Мемлекет басшысы барлық жағдайды ашып айтып, халыққа дер кезінде бірнеше үндеу 
жариялап, ашық ақпараттық саясат ұстанды. 

Парламент Мәжілісінің отырысында сөйлеген бағдарламалық сөзінде Президент 
болған жайттан дұрыс қорытынды шығарудың маңызды екендігін айтты. Сондай-ақ жаңа 
Үкіметке «Жаңа Қазақстанды» құру жолындағы негізгі міндеттер жүктелді. 

Осы аптада өткен Үкіметтің кеңейтілген отырысында да Мемлекет басшысы 
халықтың табысын арттыру, олардың өмір сүру сапасын жақсарту, елдің әлеуметтік-
экономикалық дамуын қамтамасыз ету бағытында тапсырмалар берді. Енді соларды іске 
асыратын нақты қадамдар жасалынуы тиіс. 

Ашығын айту керек, «қасіретті қаңтар» еліміздегі ұлттық идеологияның да ақсап 
тұрғанын анық көрсетті. Шын мәнінде идеология мемлекеттің тұтастығы мен 
тұрақтылығын мызғымастай етіп ұстап тұратын аса маңызды ұстындардың бірі де бірегейі. 
Осыған байланысты сізге нақты мәселелер бойынша бірнеше сауалдар жолдағымыз келеді. 

Біріншіден, кешегі жағдайда көшеге шығып, бұзақыларға ерген халықтың басым 
бөлігі жастар болғанын бәріміз көрдік. Бұл да сол жас буынды ортақ мүддеге ұйыстыра 
алмаудың салдары. Сонда қай жерден қателестік? Осыған дейін жастар саясаты үшін 
бөлінген қаржы мен төгілген тердің нәтижесі қайда? Расымен сол жұмыстың бәрі 
науқаншылыққа жол беріп, алаулатып-жалаулатып өткізген бір күндік шаралармен 
шектелгені ме?  

Елімізде бүкіл халықты ортақ мақсатқа жұмылдыратын, азаматтарға, әсіресе 
жастарға «ел, жер, отан» деген қасиетті ұғымдардың қадірін түсіндіретін ұлттық болмыс 
пен құндылықтарға негізделген жүйелі ұлттық идеологияны қалыптастыру үшін қандай 
нақты шаралар қабылданатын болады?  

Екіншіден, біз «тәрбие тал бесіктен басталады» дейтін халықпыз. Алайда бүгінде сол 
сөзге лайықты амал істей алмай келеміз. Осы ретте балаға басты жауапты ата-ана дегенге 
сүйеніп, бар жауапкершілікті соларға артып қоюдың өзі дұрыс емес. Себебі кейбір ата-ана 
үшін баласына бүтін киім мен ішер ас тауып берудің, яғни күнкөрістің өзі оңай болмай тұр. 
Ал ондай ата-анаға «балаңды отаншыл рухта тәрбиеле» деп талап қоюдың өзі әбестік. 

Бұл мәселеде мектептердің де рөлін арттыру маңызды. Ол жерде білім берумен қатар 
өскелең ұрпақтың бойына ұлттық құндылықтарды сіңіретін тәрбие жұмыстарының жүйелі 
жүргізілуіне баса мән берген жөн. Мектептерде әлеуметтік жастар саясаты жүргізілуі тиіс. 
Сондықтан елімізде «ана мен бала» проблемаларын шешу жолында қандай нақты шаралар 
қабылданатын болады?  
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Үшіншіден, жыл басында болған оқиғаларға деструктивті діни ұйымдардың қатысы 
бар екендігі анықталып отыр. Қоғамда бірнеше жылдан бері айтылып, талқыланып келсе де 
бұл мәселеге қатысты қатаң шешімдер қабылданбай келеді. Есесіне біздің дәстүрлі 
дінімізді, имамдарды, мемлекеттік құрылымдарды мойындай бермейтін, өзі де, сөзі де 
басқа, жүрісі де, тұрысы да бөлек адамдар көбейді. Олардың немен айналысып жүргенін 
ешкім білмейді, тіпті құзырлы органдардың өзі шарасыздық танытады. Діни ахуалды 
бақылауға алу, елімізде рұқсат етілмеген деструктивті діни ағымдармен күресудің нақты 
және қатал шаралары қашан қабылданатын болады?  

Төртіншіден, жастардың жат пиғылдың жетегіне еруіне тағы бір себеп 
жұмыссыздық екені белгілі. Үкіметтің жыл сайынғы есептеріне қарасақ мемлекеттік 
бағдарламалар арқылы жүздеген кәсіпорындар ашылып, мыңдаған адам жұмыспен 
қамтылған. Бірақ жастар арасында жұмыссыздық көбеймесе, азайған жоқ. Тұрғындарды, 
әсіресе жастарды жұмыспен қамтудың жалған статистикасын жойып, әр облыста, қалада, 
ауданда және ауылда тұрғындарды тұрақты жұмысқа орналастырудың нақты, есептелген, 
жүйеленген жол картасы қашан қабылданатын болады? 

Құрметті Ералы Лұқпанұлы, сізден жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша толық 
жазбаша жауап беруді сұраймыз. 

Құрметпен, Бектаев, Перепечина, Исабаев, Жұмағазиев, Нұралиев, Нұржігітова, 
Құртаев, Жүсіп, Мәкежанов».  

Тыңдағандарыңызға рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Слово предоставляется депутату Ершову Сергею Михайловичу.  
 
ЕРШОВ С.М. Спасибо, Маулен Сагаханулы. 
Наш депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Смаилову.  
«Уважаемый Алихан Асханович! Поводом для нашего депутатского запроса 

послужили неудовлетворительное материально-техническое оснащение органов 
гражданской защиты и слабая социальная защищенность их сотрудников.  

На сегодняшний день в государственной противопожарной службе 
419 подразделений, более половины из которых расположены в приспособленных 
помещениях, а не в специальных. В частности, 112 требуют капитального ремонта, 
20 подлежат сносу, так как находятся в аварийном состоянии. Необходимо отметить, что за 
годы независимости для государственной противопожарной службы построено только 
26 комплексов пожарных депо. 

Анализируя сложившуюся ситуацию, можно констатировать, что как 
количественные, так и качественные параметры пожарных депо недостаточны для 
должного оказания помощи населению при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В 
первоочередном порядке требуется строительство 124 комплексов пожарных депо как в 
городской, так и в сельской местности. На вооружении служб пожаротушения имеются 
3553 единицы техники различного функционального назначения. При этом 734 единицы 
эксплуатируются с 70-90-х годов и требуют обновления в связи с выработкой ресурса.  



СЕНАТ ОТЫРЫСЫ  2022 жылғы 10 ақпан 

Стенографиялық есеп 11 

В ходе январских событий, произошедших в городе Алматы и других регионах 
страны, повреждено 30 единиц пожарно-спасательной техники, из которых силами 
министерства восстановлена 21 единица, остальные сняты с боевого расчета. Наряду с этим 
похищено 342 единицы и повреждено 728 пожарно-технического вооружения, что нанесло 
ощутимый урон и так небогатому оснащению органов гражданской защиты. При 
исполнении своих служебных обязанностей 10 сотрудников противопожарной службы 
получили различные травмы, включая одно огнестрельное ранение. 

Особое внимание хотим обратить на то, что в связи с развитием объектов 
нефтегазовой отрасли и морской транспортно-логистической инфраструктуры возникла 
острая необходимость создания на западе страны подразделений постоянной готовности по 
обеспечению защиты населения, территорий и объектов экономики от различных аварий, 
катастроф и всякого рода угроз. Существующее вооружение трех воинских частей 
гражданской обороны находится не на должном уровне, поскольку 77 процентов техники 
90-х годов.  

Летом прошлого года мы с коллегами уже направляли запрос, где более подробно 
затронули вопросы социальной защиты сотрудников органов чрезвычайных ситуаций. 
Правительство в своем ответе заверило нас, что данный вопрос прорабатывается и 
находится на постоянном контроле. Однако, как мы видим, кардинальных изменений не 
произошло. 

На сегодня остро стоит вопрос укомплектованности противопожарной службы и 
подразделений кадрами. На протяжении многих лет наблюдается отток 
квалифицированных специалистов по причине социальной незащищенности и низкой 
заработной платы.  

Уважаемый Алихан Асханович, с учетом вышеизложенного просим: 
1) предусмотреть необходимые финансовые средства на улучшение материально-

технического положения органов гражданской защиты в рамках формирования 
республиканского бюджета на предстоящий период; 

2) рассмотреть вопрос создания на западе страны воинской части постоянной 
готовности; 

3) законодательно проработать вопросы осуществления: 
жилищных выплат по аналогии с военнослужащими, сотрудниками органов 

внутренних дел, спецгосорганов и антикоррупционной службы;  
выплат подъемных пособий, возмещения затрат при перемещении и продвижении 

по службе; 
надбавок за работу в условиях, приближенных к боевым действиям, по аналогии с 

военнослужащими и сотрудниками органов внутренних дел; 
санаторно-курортного обслуживания в случаях получения увечья или заболевания 

при прохождении службы. 
С уважением, депутаты Кул-Мухаммед, Нурсипатов, Бактиярулы, Ершов, 

Кожамжаров, Нуржигитова». Спасибо. 
 
ТӨРАҒА. Спасибо. 
Сөз депутат Мұрат Бақтиярұлына беріледі. 
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БАҚТИЯРҰЛЫ М. Рақмет, құрметті Төраға.  
Біздің депутаттық сауалымыз Үкімет басшысына жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Еліміздегі егін суының 90 пайызын оңтүстік өңірлер 

пайдаланады. Соңғы жылдары Сырдария өзені бассейнінің кепілді сумен қамтамасыз 
етілуінің бұзылуына байланысты Қызылорда облысында күрделі су тапшылығы жағдайы 
қалыптасты. Арал-Сырдария бассейні мемлекеттері тарапынан Сырдария өзенінің төменгі 
ағысына суды жіберу бойынша қабылданған халықаралық келісімшарттар мен 
міндеттемелер орындалмайды. Мысалы, былтыр Шардара су қоймасына келісілген су 
көлемінің 57 пайызы ғана түскен. Биылғы жылы ахуал бұдан да күрделі болатындығын 
мына цифрлардан көруге болады. Ақпан айының басындағы мәлімет бойынша Шардара су 
қоймасында былтыр 3 миллиард 840 миллион куб су болса, биыл су 430 миллион кубқа кем, 
Көксарай су реттегішінде былтыр 651 миллион куб су жиналса, биыл небәрі 24 миллион 
куб су жиналған, яғни 630 миллион куб су кем жиналған. 

Сырдария өзенінің тартылуы кезінде «Ғасыр жобасы» атанған Кіші Арал теңізіне де 
үлкен әсер етуде. Мысалы, қазіргі кезде Кіші Аралдың су көлемі 2015 жылға қарағанда бес 
миллиард куб суға азайып, жағалаудан 20 метрге дейін тартылып кетті. Облыс көлеміндегі 
200-ден астам көлдердің 14–і толығымен кеуіп, қалғандарының суы 50 пайызға дейін 
азайды. Керісінше, биыл былтырғы жылмен салыстырғанда сағадағы мүмкіндігін 
пайдаланып, көрші Өзбекстандағы Әндіжан, Бахри-Точик, Шарбақ тағы басқа су 
қоймалары мол су қорын жинап алғандығы туралы мәліметтер бар. Халықтан, әсіресе ауыл 
шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерден «тиісті су үлесін алуға не кедергі, неге егіс 
көлемін азайтыңдар деумен ғана билік шектеліп отыр» деген сұрақтар, хаттар біздің де 
атымызға көптеп түсіп жатады.  

Облыс жұртшылығының негізгі бөлігі Сырдария өзенінің бойында тұрып, олардың 
табысы өзен суымен тікелей байланысты болғандықтан және аймақтағы экологиялық 
жағдайдың ушығуына байланысты облыс халқы өңір болашағына қатысты үлкен 
алаңдаушылық білдіруде. Өңірде жаппай құрғақшылық етек алуда. Біздер бір ұрпақтың көз 
алдында үлкен Арал теңізінен айырылып қалдық. Енді жағдай осылай болып кететін болса 
қарт Сырдария өзенін жоғалтып аламыз. Сырдариядан айырылу адам көз алдына елестете 
алмас апатқа айналады. Түркістаннан бастап Ақтөбеге дейінгі алқап екінші қу мекен 
бетпақдалаға айналатыны сөзсіз. 

Құрметті Әлихан Асханұлы! Өңірдің экологиялық, әлеуметтік-экономикалық 
ахуалына байланысты бірнеше ұсынысты назарыңызға салуды жөн көріп отырмыз.  

Біріншіден, Үкімет басшысы ретінде су саясатын мықтап қолға алмасаңыз ертең кеш 
болады. Тиісті министрлік деңгейінде бұл мәселе шешілмейді. Ол үшін трансшекаралық су 
мәселелерінде Қазақстанның мүддесін бермеуіміз керек. Сондықтан су сағасында 
орналасқан елдермен судың мемлекетаралық келісімге сәйкес мөлшерін мемлекеттік 
деңгейде шешудің жолдарын тез арада қарастыру қажет. Ортақ су пайдалану мәселесін 
тиімді шешу үшін бұл елдерге қатысты экономикалық тетіктерді де пайдаланған дұрыс деп 
есептейміз.  

Екіншіден, Қызылорда облысының 200-ге жуық ауылдық елді мекендері 
«Бозой – Бейнеу – Шымкент» газ құбырының бойына жақын орналасқан. Өкінішке қарай, 
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осы кезге дейін ауылдық елді мекендер газдандырылмаған және ілеспе газға қатысты тариф 
соңғы жылдары негізсіз көтеріліп кеткен. Бұл әлеуметтік мәселе қарапайым халық 
тарапынан үнемі наразылық туындатып келеді. 

Үшіншіден, өңірде мұнай өндіру саласы күрт қысқаруда. 2013 жылы облыста 
10,5 миллион тонна мұнай өндірілсе, 2021 жылы мұнай өндіру 4,1 миллион тонна, яғни 
2,5 есе төмен түсіп кетті. Облыстың өнеркәсіп өнімінің 90 пайызы мұнай мен уран 
өнеркәсібіне тиесілі болғандықтан өңірлік жалпы ішкі өнім, халықтың орташа жалпы 
табысы, шағын және орта кәсіпкерлердің өндірген өнімдері сияқты негізгі көрсеткіштері 
көңіл көншітпейді. 2022 жылға бекітілген республикалық бюджетте 390 миллиард 
облыстық бюджеттің 71 миллиард 495 миллионы ғана, яғни 18,8 пайызы ғана өңірден 
жиналған өз табысы. Облыс бюджеті тек республикалық трансфертке байланып қалды. 

Құрметті Әлихан Асханұлы, сондықтан да Үкіметтің қаулысымен 2019 жылы төрт 
жылға арнап қабылданған «Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуының 
кешенді жоспарын» қайтадан жаңартып, өңірдегі қалыптасқан әлеуметтік-экономикалық, 
экологиялық жағдайларға баса назар аударатындай нақты өңірлік іс-шаралар жасалуы 
қажет. Оның ішінде облыс үшін өте тиімді мал шаруашылығын дамытуға барынша назар 
аударып, суды аз қажет ететін жемдік, бау-бақшалық дақылдарды өндіруге басымдық беріп, 
олардың көлемін ұлғайту үшін дихандарға жеңілдетілген ұзақ мерзімге несие беру және 
жемшөп дақылдары өндірісін дамытуға бағытталған өңірлік ынталандыру шараларын 
қарастыру, өңірдегі мал басын және өнімділігін арттыру үшін мал жайылымдарын, әсіресе 
Қарақұм, Қызылқұм, Қаратау баурайындағы жерлерді құдықтар мен скважиналар арқылы 
суландыруды қаржыландыру, ауылдық елді мекендерді газдандыру сияқты бірінші 
кезектегі жобаларды тез арада іске асыру керек деп есептейміз. 

Құрметпен, сенаторлар Бақтиярұлы, Әлназарова, Қаниев, Құртаев». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Құртаев Әлімжан Сейітжанұлына беріледі. 
 
ҚҰРТАЕВ Ә.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі Смайыловқа 

жолданады. 
Депутаттық сауалымыздың толық нұсқасы Үкіметке жазбаша түрде жолданатын 

болады, алдымен осы сауалдың қысқаша және нақты ұсыныстарына тоқталуыма рұқсат 
етуіңізді сұраймыз.  

«Құрметті Әлихан Асханұлы! Ағымдағы жылдың 8 ақпанында Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзінің төрағалығымен өткен Үкіметтің кеңейтілген 
отырысында өңдеу өнеркәсібін дамыту және жаңа өндірістерді іске қосу үшін не істеу 
қажеттігін айқындауды тапсырды. Сонымен бірге 2022 жылы 11 қаңтарда Президент 
Мәжілістегі сөйлеген сөзінде Үкіметке өнеркәсіп секторына кешенді талдау жүргізе 
отырып шикізат қорын, құзыреттері мен экономикалық тиімділікті ескере отырып бәсекеге 
қабілетті секторларды анықтауды да тапсырған болатын. 

Қазіргі таңда Қазақстанның химия өнеркәсібін дамыту үшін орасан зор мүмкіндіктер 
бар. Сондай-ақ жер қойнауында минералдық және көмірсутек шикізаттарының елеулі 
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қорлары бар екендігі бәрімізге белгілі. Аталған басымдықты ескеретін болсақ, бұл сала 
Қазақстан экономикасын дамытудың драйверіне айналуы тиіс. 

Ресми ақпараттарға сүйенетін болсақ, 1990 жылдардың басында Қазақстанның 
химия өнеркәсібі өнімінің жалпы ішкі өнімдегі үлесі шамамен 7,6 пайызды құраған 
болатын. Бұл көрсеткіш 2020 жылдың қорытындысы бойынша жалпы ішкі өнімдегі химия 
өнеркәсібінің үлесі шамамен 0,5 пайызды ғана құрады.  

Елімізде химия өнеркәсібін қалпына келтіру және дамыту жөнінде бірнеше 
бағдарламалар қабылданды. Алайда бағдарламаларды іске асыру осы сектордағы 
жағдайдың жақсаруына елеулі әсер еткен жоқ және оң нәтижелерге әкелген жоқ. Химия 
өнеркәсібінің жалпы ішкі өнімдегі үлесі әлі де елеусіз қалып отыр.  

2009 жылы «Самұрық-Қазына» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен «Біріккен 
химиялық компания» ЖШС құрылды. Қазіргі жағдайды компания қызметінің тиімділігі 
белгілі бір күмән туғызады. Есеп комитеті аудитінің бағалауы бойынша «Біріккен 
химиялық компания» ЖШС қызметінің бүкіл кезеңінде химия саласындағы жобаларды іске 
асыратын ұйымдарды капиталдандыруға жалпы алғанда 349 миллиард теңге бағытталды, 
оның ішінде 73 пайызы немесе 256 миллиард теңге Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қорынан қаржыландырылды. 

Компания қызметінің барлық кезеңінде 21 жобаны жүзеге асыру жоспарланған 
болатын. Қазір іс жүзінде 6 жоба ғана іске асырылды. Олардың 2 жобасы бүгінгі күні 
шығынды болып табылады, 3 жоба инфрақұрылымдық және 1 жоба толық өндірістік циклға 
жатпайды және толық қуатында жұмыс істемейді. 

Сонымен қатар заманауи экологиялық қауіпсіз технологияларды қолдану арқылы 
қосылған құны жоғары жаңа химиялық өнім өндірісін қалыптастыру мақсатында 
2012 жылы «Тараз химиялық паркі» арнайы экономикалық аймағы құрылды (АЭА). 
2013 жылдан бастап 2020 жылға дейін осы аймақтың инфрақұрылымын салу үшін 
капиталдандыруға 34 миллиард теңге жұмсалды, оның ішінде Ұлттық қор қаражаты 
есебінен 33,9 миллиард теңге бағытталды. 

Бұл ретте 2020 жылға арнайы экономикалық аймақтың әлеуетті қатысушысы ретінде 
жобаларды жоспарлаған, бірақ іске асырмаған қызметті жүзеге асыру туралы 6 шарты 
бұзылды. Бұзудың негізгі себептерінің бірі «Химпарк Тараз» арнайы экономикалық аймағы 
(АЭА) инфрақұрылымының дайын еместігі. 

Жоғарыда айтылғандардың негізінде химия саласындағы жобаларды басқару 
тиімділігінің төмен деңгейде екендігін және тиісті мемлекеттік органдармен осы салада 
үйлестіру шараларының жоқтығын және жүйелі жұмыстардың жүргізілмегендігін байқауға 
болады.  

Сондай-ақ «Біріккен химиялық компания» ЖШС және оның еншілес ұйымдарының 
қызметін бағалау керек екені анық. Қызметтің тиімсіз нәтижелерін және Қазақстан 
Республикасында химия өнеркәсібін дамыту жұмыстарының төмен деңгейін ескере 
отырып, осы компанияның әрі қарай жұмыс істеуінің орындылығын қарау және тиісті 
шешім қабылдау қажет. 

Уәкілетті органдардың, ғылыми мекемелер мен қауымдастықтардың қатысуымен 
химия саласын дамыту жөніндегі ведомствоаралық комиссия құруды орынды деп 
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санаймыз. Химия саласын дамыту жөніндегі барлық шешімдер мен ұсыныстар осы 
комиссия шеңберінде талқылануы тиіс. 

Құрметті Әлихан Асханұлы, баяндалғанды ескере отырып, жоғарыда айтылған 
проблемалық мәселелерге назар аударуыңызды сұраймыз.  

Депутаттық сауалды қарау нәтижелері туралы заңда белгіленген мерзімде жазбаша 
жауап беруіңізді сұраймыз.  

Құрметпен, Экономикалық саясат, инновациялық даму және кәсіпкерлік 
комитетінің мүшелері». Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Орынбеков Бекболат Серікбекұлына беріледі. 
 
ОРЫНБЕКОВ Б.С. Рақмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне 

жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 

Тоқаевтың 2022 жылғы 11 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
отырысында сөйлеген сөзінде «қайғылы қаңтар» оқиғасы қоғамдағы өзекті мәселелерді 
ашқанын атап өтіп, оның ішінде көптеген жас азаматтарымыздың қарулы күштер 
қатарында әскери міндетінен бас тартатынын және қоғам болып оларды отан алдындағы 
борышын өтеуге ынталандыруды ойластыруымыздың қажеттігін айтты. 

Осы депутаттық сауалда әскери қызметке шақыру кезіндегі қалыптасқан жүйелі 
проблемаларды және оларды шешуге бағытталған ұсыныстарға тоқталғым келеді. Мәселен, 
2021 жылы жергілікті әскери басқару органдарында 215 мың 105 адам мерзімді әскери 
қызметке шақырылуға тиіс болып, оның ішінен қарулы күштерге және басқа да әскерлер 
мен әскери құрылымдарға 32 мың 64 адам шақырылды. Қалған 183 мың 41 адам немесе 
әскерге шақыруға жататын жастардың 85 пайызы түрлі себептер бойынша әскерге 
шақырудан кейінге қалдырылды немесе толығымен босатылды. 

Әскери командаларды қалыптастыру кезінде туындайтын проблемалық 
мәселелердің негізгі себептері: 

1) жалтару және әскери қызмет өткеруден бас тарту. Заңнамада шақырылушыларды 
әскери қызмет өткеруден бас тартқаны үшін қандай да бір жауаптылыққа тартудың 
көзделмеуі; 

2) әскерге шақыру жасындағы азаматтардың тұрғылықты орнын ауыстыруы 
салдарынан қосымша қиындықтар туындайды, өйткені хабардар етуді немесе іздестіруді 
ұйымдастыру кезінде кейбір азаматтар басқа қаланың немесе облыстың аумағында болады. 
Осылайша шақырудан жалтарған 39 мың 563 әскерге шақырылушы іздестірілуде; 

3) әскери қызметшілердің жеке құрамы арасындағы жарғылық емес қатынастардың 
орын алуы салдарынан суицид және басқа да құқық бұзушылықтарға әкелуде; 

4) өтеулі негізде әскери-техникалық және басқа да мамандықтар бойынша 
азаматтарды даярлау. 2021 жылы денсаулығы бойынша әскери қызметке жарамды және 
24 пен 27 жас аралығындағы 4 мың 114 әскерге шақырылушы 40 күндік даярлықтан өтіп, 
заңды түрде мерзімді әскери қызметке шақырылудан босатылды. 
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Осыған байланысты есепке алу және әскерге шақыру жұмыстарының сапасын 
жақсарту және жастарды ынталандыру үшін келесі шараларды қабылдауды ұсынамыз: 

1. Әскери қызметті өткерген азаматтар үшін білім беру секторында қосымша 
жеңілдіктер қарау, оның ішінде: 

оқуға түсу емтихандарын тапсыру кезінде қосымша балл түріндегі жеңілдіктерді 
немесе әскери кафедрада білім алуға жұмсалатын мемлекет шығынына тең мөлшердегі 
жеңілдіктерді беру; 

жоғары оқу орнының бюджеттік бөлімшесіне жеңілдікпен түсу. Бұл ретте оқуға түсу 
емтихандарын әңгімелесумен ауыстыру немесе жалпы білім пәндері бойынша 
емтихандардан босату. 

2. Мемлекеттік әлеуметтік бағдарламаларға қатысу үшін қосымша жеңілдіктер беру 
және мерзімді әскери қызметке шақыру кезінде арнайы жинақтау шоттарын ашу. Атап 
айтқанда, тұрғын үй сатып алу немесе білім алу үшін әскери қызметшілердің ақшалай 
қамтылымының мөлшерін ұлғайту және отбасы мүшелеріне коммуналдық қызмет 
төлемдеріне жеңілдік беру. 

3. Шақырту алған жастарды одан әрі жұмысқа орналастыру үшін қызметін өткеру 
кезеңінде техникалық және құрылыс-инженерлік мамандықтары бойынша оқытуды 
ұйымдастыру. 

4. Мерзімді әскери қызмет өткеру кезеңінде шақырылушылардың жұмыс орнын 
сақтау. 

5. Объективтік қажеттілікке сүйене отырып, мерзімді әскери қызметке шақыруды 
кейінге қалдыру негіздемелерін қайта қарау. 

6. «Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан 
Республикасы Заңының өтеулі негізде әскери-техникалық және басқа да мамандықтар 
бойынша азаматтарды даярлау туралы нормасын қайта қарау немесе көрсетілген 
бағдарлама бойынша кандидаттардың жасын 27 жасқа дейін ұлғайту. 

Аталған шара мерзімді әскери қызметтен заңды түрде жалтаруды шектеуге 
бағытталып, әскерге шақыру контингенті арасындағы әлеуметтік теңсіздікке жол бермейді. 

Құрметті Әлихан Асханұлы, жоғарыда баяндалғанды ескере келе, сізден Мемлекет 
басшысының жастарды әскери борышын өтеуге ынталандыру бойынша тапсырмасын іске 
асыру, есепке алу мен әскерге шақырудың сапасын жақсарту жұмыстарын тұрақты 
бақылауға алуды және қарау нәтижелері бойынша белгіленген мерзімде жазбаша жауап 
беруіңізді сұраймыз. 

Депутаттық сауалдың толық мәтіні жазбаша жолданатын болады.  
Құрметпен, депутаттар Орынбеков, Бекенов, Карплюк». Рақмет. 
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Әділбеков Дәурен Зекенұлына беріледі. 
 
ӘДІЛБЕКОВ Д.З. Рақмет. 
Наш депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Смаилову. 
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«Уважаемый Алихан Асханович! В своем выступлении 11 января текущего года на 
заседании Мажилиса Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил о 
необходимости дополнительных источников доходов бюджета для обеспечения 
макроэкономической стабильности. 

8 февраля текущего года на расширенном заседании Правительства  
Главой государства дано поручение разработать предложения по возврату в страну 
незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. 

Анализ и мониторинг доходной части бюджета страны позволили нам выделить ряд 
предложений. 

Первое. Согласно данным платежного баланса Национального Банка сумма 
выплаченных учредителям-нерезидентам дивидендов составила за 2019 год 2,7 триллиона 
тенге, за 2020 год – 2 триллиона тенге. 

По данным информационных систем Комитета государственных доходов, удержано 
налогов в виде дивидендов от этой суммы в 2019 году 61 миллиард тенге, в 2020 году – 
51 миллиард тенге.  

Таким образом, налогообложению не подлежали доходы, полученные в виде 
дивидендов, в 2019 году – 2 триллиона тенге, в 2020 году – 1,5 триллиона тенге. 

Большинство развивающихся стран не освобождают выплачиваемые нерезидентам 
дивиденды от налогообложения.  

Кроме того, ни одна из 55 налоговых конвенций об избежании двойного 
налогообложения, ратифицированных Республикой Казахстан, не содержит положений о 
полном освобождении дивидендов от налогообложения.  

Ставки налога, применяемые к доходам в виде дивидендов, в соответствии с 
Конвенцией об избежании двойного налогообложения: в 34 странах – 5 процентов, в 
18 странах – 10 процентов, а в Нидерландах – 15 процентов, кроме отдельных 
установленных случаев. 

В связи с этим считаем целесообразным исключение льготы по освобождению от 
налогообложения дивидендов, выплачиваемых нерезидентам Республики Казахстан.  

Второе. Налоговая нагрузка на горно-металлургический комплекс (далее – ГМК) не 
превышает 8-9 процентов, что сопоставимо с несырьевым сектором экономики (например, 
электроснабжение – 10,8 процента, строительство – 9 процентов).  

Недропользователи изымают стратегические невосполняемые природные запасы 
страны, и поэтому при подписании контрактов на недропользование берут на себя ряд 
обязательств, включая обязательство оплачивать природную ренту за пользование недрами. 
В мировой практике налогообложение недропользователей имеет такую структуру, что 
налоговая нагрузка на сырьевой сектор экономики, как правило, превышает налоговую 
нагрузку несырьевого сектора экономики. Для сравнения: уровень нагрузки на 
нефтегазовый сектор в ряде стран составляет 23-25 процентов. 

Кроме того, следует учесть, что сектор ГМК является высокомаржинальным. Только 
за 2017 – 2018 годы согласно опубликованной финансовой отчетности данным сектором 
выплачено дивидендов за рубеж на общую сумму около 3 триллионов тенге. 

Считаем, что увеличение налоговой нагрузки на недропользователей горнорудного 
сектора должно осуществляться путем увеличения ставок налога на добычу полезных 
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ископаемых на биржевые твердые полезные ископаемые примерно в 1,5-2 раза. По оценке, 
данная мера позволит увеличить дополнительные поступления по налогу на добычу 
полезных ископаемых более чем 200 миллиардов тенге. 

Третье. В целях усиления контроля по выводу капитала из страны считаем 
целесообразным рассмотреть вопрос исключения льгот по освобождению от контроля 
сделок, совершенных на товарных биржах Республики Казахстан.  

Для определения рыночной цены необходимо использовать цену на 
соответствующем рынке. По мониторингу сделок за 2019 год по сжиженному газу и зерну, 
реализованным через товарные биржи Казахстана, установлено занижение цен на  
10-25 процентов от рыночных цен в стране импорта.  

С учетом вышеизложенного просим Вас, уважаемый Алихан Асханович, 
рассмотреть возможность реализации указанных предложений. 

О результатах рассмотрения депутатского запроса прошу дать письменный ответ в 
установленный законом срок. 

С уважением, депутаты Комитета по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан». Рақмет.  

 
ТӨРАҒА. Рақмет.  
Сөз депутат Нұржігітова Дана Өмірбайқызына беріледі. 
 
НҰРЖІГІТОВА Д.Ө. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Қайырлы күн, қымбатты әріптестер! Менің депутаттық сауалым Қазақстан 

Республикасының Премьер-Министрі Әлихан Асханұлы Смайыловқа жолданады.  
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Бүгінгі депутаттық сауалда Қазақстандағы ойын 

бизнесіндегі заңнаманы жетілдіру мәселесін көтермекпін.  
2020 жылы «Ойын бизнесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына енгізілген 

соңғы өзгерістердің басты мақсаты қоғам мүддесін қорғау, құмар ойындар мен бәс тігудің 
азаматтарға әсерін азайту болатын.  

Бүгінгі күні депутаттардың атына құмар ойынның кесірінен несиеден несиеге кірген, 
отбасы ойран болған, мүлігінен түгелдей айырылған азаматтарымыз бен олардың 
туыстарынан мұндай қызмет түрлеріне қатысты шара қабылдауды сұраған өтініштері 
көптеп түсіп жатыр. Дерт күннен-күнге өршіп жатыр. 

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің 
мәлімдемесіне сәйкес елімізде тұтынушылық мақсатқа алынған несиенің көлемі 
2021 жылдың қыркүйек айының өзінде 3,7 пайызға артқан, яғни 5,63 триллион теңгені 
құраған. Ал бұл көрсеткіш жыл басынан бері 28,3 пайызға өскен. Сондай-ақ жасы  
18-ге толған кез келген азаматқа оның табысына қарамастан мобильді қосымшалар арқылы 
тұтынушылық несиелер беріледі. Мұндай қолжетімді несиелер құмар ойындардың 
төлемдеріне де жұмсалады. Банк алдында берешегі бар, құмар ойынның соңында жүрген 
18-27 жас аралығындағы азаматтар банк алдындағы қарызына қарамастан әскери қызметін 
өтеуге міндетті. Ал әскер қатарында жүргенде ол сомманың, яғни берешегінің пайызы да 
өсе береді деген сөз.  
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Бүгінде мобильді қосымшалар арқылы жұмыс істейтін казино, интернет-
казиноларға, букмекерлік кеңселерге азаматтарымыздың, әсіресе жастарымыздың 
құмартып, арбалып жатқаны алаңдатады.  

Осы тақырыпқа байланысты Парламентте бұған дейін жасалған депутаттардың 
жұмысын зерттеп шықтым. Мысалы, 2012 жылы депутаттар ойын автоматтарын, интернет 
клубтарды білім ордаларына жақын жерде орналастырмауды сұраған. Бұл – оффлайн өмір. 
Ал қазір сол 2012 жылы туған 10 жасар баланың мектебінің қасында емес, құмар ойындар 
қосымшасы қалта телефонында жүр. Былтырғы жылдың соңында депутаттар букмекерлік 
кеңселер мен интернет-казинолар кредиттік картаны қабылдамау керек деген ұсыныс 
тастады. Бұл мәселе әлі талқыланып жатыр. 

Қазақстан аумағында лицензия арқылы 7 казино, 30 букмекерлік компания жұмыс 
істеп отыр. Мәдениет және спорт министрлігінің ақпараттарына жүгінсек, бұл нарық 
субъектілері 2019 жылы бюджетке 16,5 миллиард теңге салық төлеген, яғни саладағы ақша 
айналымы 170 миллиард теңгені құрайды. Алайда Үкімет әлеуметтік проблемаларды 
шешуге 2021 – 2023 жылдарға республикалық бюджеттің 50 пайызын қарастырған. Бұл үш 
жылда 23,4 триллион теңге. Енді цифрларды салыстыра келе құмар ойындардың бюджетке 
төлеп отырған салығына қарамастан әлеуметке келтіріп отырған зияны әлдеқайда көп 
екенін түсінесіздер.  

Қолданыстағы «Жарнама туралы» Заңға сәйкес казино және интернет-казино 
қызметінің жарнамасына тыйым салынған. Бірақ букмекерлік кеңсе қызметтерінің 
жарнамасына тікелей тыйым жоқ. Сол себепті мұндай компаниялардың жарнамасы 
интернет желілерінде агрессивті түрде жүріп жатыр.   

Осы мәселеге байланысты петицияда Қазақстанда құмар ойыншылардың саны 
350 мыңнан асады және бір ойыншының орташа қарызы 10 миллион теңгені құрайды деп 
жазылған. Сондай-ақ белсенділер Оңтүстік Корей, Қытай, Вьетнам, Түркия, араб елдерінің 
тәжірибесін алға тартып, букмекерлік кеңселерде спорт ойындарына бәс тігуге тыйым салу 
қажет деп отыр. Президентке жолданған петицияға 28 мыңға жуық азамат қол қойған.  

Саладағы реттеу шет мемлекеттерде қалай жүргізіледі десеңіз, Америкада көптеген 
штаттарда интернет-казино ойындарына құмар азаматтарға қаржы ұйымдарының 
тарапынан қойылатын талаптар қатаң. Грузия мемлекеті 2021 жылы жаңа заң қабылдап, 
талапты күшейтті. Осылайша ол елде интернетте құмар ойындарды жарнамалауға мүлдем 
рұқсат жоқ.  

Осы айтқандарымды ескере келе Қазақстан Республикасының Үкіметінен: 
букмекерлік компанияларды жарнамалауға мүлдем тыйым салу бойынша 

қолданыстағы заңнамаға тиісті өзгерістер енгізуді; 
уәкілетті орган құмар ойындарға тәуелді болған азаматтардың тізімін жүргізіп, 

оларға қатысты шаралар қабылдауды; 
ойын бизнесі субъектілерінің әлеуметтік жауапкершілігін күшейту бойынша тиісті 

жұмыстар жүргізуді; 
құмар ойындар мен бәс тігудің азаматтарға әсерін азайтуға бағытталған шараларды 

күшейтуді; 
қоғам белсенділері көтеріп отырған мәселені назарға алып, тиісті шешім 

қарастыруларыңызды сұраймын.  
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«Қазақстан Республикасының Парламентi және оның депутаттарының мәртебесi 
туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық Заңының 27-бабына сәйкес 
депутаттық сауалды қарап, нәтижесі бойынша заңмен белгіленген мерзім ішінде жазбаша 
жауап берулеріңізді сұраймын. 

Құрметпен, депутат Дана Нұржігітова».  
 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Лұқпанов Сағындық Есенғалиұлына беріледі. 
 
ЛҰҚПАНОВ С.Е. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Наш депутатский запрос адресован Премьер-Министру Республики Казахстан 

Смаилову. 
«Уважаемый Алихан Асханович! Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своих 

выступлениях не раз подчеркивал о необходимости развития в стране нефтехимии и 
газопереработки высоких переделов. 

В свою очередь, депутатами Сената Парламента Республики Казахстан в октябре 
2020 года направлялся депутатский запрос на имя Премьер-Министра, в котором 
отмечалась необходимость принятия конкретных мер для развития нефтегазохимической 
промышленности. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2021 года 
утвержден Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на 
повышение благосостояния казахстанцев» (далее – Нацпроект), в который вошел ряд 
нефтегазохимических проектов. Между тем отрасль находится на этапе становления.  

Принятый формат Нацпроекта предусматривает реализацию нефтегазохимических 
проектов, при этом недостаточно учитывает вопросы решения системных проблем, 
сдерживающих развитие отрасли. К ним относятся ограниченный доступ к сырью, 
трудности с привлечением льготного финансирования, устаревшие нормы проектирования 
и строительства, несовершенство системы подготовки кадров, слабое развитие дальнейших 
переделов.  

В этой связи, на наш взгляд, необходимо принять отдельный стратегический 
документ по развитию нефтегазохимической отрасли на долгосрочный период, где будут 
определены конкретные механизмы реализации задач по развитию данной сферы. В 
Нацпроекте эти положения отсутствуют. Например, предусмотрена задача по созданию 
нефтехимического кластера. Однако не установлено географическое месторасположение, 
посредством каких проектов будет он создан, какие меры государственной поддержки, 
рынки сбыта, перечень выпускаемой продукции, приоритетный механизм реализации. 

В 2014 году Правительством Российской Федерации принята Стратегия развития 
химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года, включающая 
комплексные меры государственной поддержки для преодоления сдерживающих факторов, 
что положительно сказалось на развитии нефтехимической отрасли. В результате чего за 
последние семь лет Россия реализовала 16 крупных инвестиционных проектов в области 
нефтегазохимии на общую сумму порядка 20 миллиардов долларов США, удвоив выпуск 
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основных полимеров. Большая часть результата достигнута за счет активных и 
комплексных мер государственной поддержки. 

Принимая во внимание положительный опыт России, необходимо рассмотреть 
вопрос разработки Концепции развития нефтегазохимической отрасли Казахстана до 
2030 года, в которой следует предусмотреть решение следующих задач.  

1. Обеспечение проектов нефтегазохимии сырьем по приемлемой стоимости. Одним 
из возможных путей решения этого вопроса является введение механизма обратного 
акциза, который заключается в применении налогового вычета (сокращение 
налогооблагаемой базы) в двойном размере акциза в случае производства товаров в 
результате дальнейшей переработки газов. Данный механизм позволит удешевить сырье 
для дальнейшего производства продукции нефтегазохимии.  

2. При создании нефтегазохимического кластера необходимо обеспечить 
размещение основных производств в одном регионе (в одном месте) для эффективного 
использования всех имеющихся ресурсов, исключения излишних, необоснованных 
транспортных расходов, уменьшения административных затрат.  

3. Стимулирование строительства инфраструктурных объектов (газосепарационных 
установок), в том числе путем предоставления льготного займа на возвратной основе, а 
также использования сырья из месторождения Кашаган. 

4. Реализация якорных проектов, то есть концентрация усилий на приоритетных 
проектах, которые станут базой для создания дальнейших переделов. В Казахстане 
отсутствует взаимоувязка потребности отраслей экономики с возможностью 
отечественного нефтегазохимического производства. Поэтому необходимо использовать 
потенциал продукции нефтегазохимии для эффективного развития других отраслей 
промышленности. 

С учетом вышеизложенного просим Вас, уважаемый Алихан Асханович, обратить 
внимание на указанные проблемы и принять меры по их оперативному решению. 

О результатах рассмотрения депутатского запроса просим дать письменный ответ в 
установленный законом срок. 

С уважением, депутаты Комитета по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан». Спасибо. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Сөз депутат Бекенов Нұрлан Жексембайұлына беріледі. 
 
БЕКЕНОВ Н.Ж. Рақмет, Мәулен Сағатханұлы.  
Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының Премьер-Министріне 

жолданады. 
«Құрметті Әлихан Асханұлы! Проблема незаконной утечки капитала из Казахстана 

всегда имела высокую актуальность, так как создает прямую угрозу национальной и 
экономической безопасности государства. 

Президент Республики Казахстан неоднократно высказывался о противодействии 
выводу капитала из страны. 11 января текущего года Глава государства на заседании 
Мажилиса Парламента выразил обеспокоенность по поводу вывода капитала из страны и 
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поручил Национальному Банку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и 
регулированию и развитию финансового рынка обеспечить четкий анализ, проверку и 
контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны. 

21 января на встрече с представителями бизнеса Глава государства также отметил, 
что согласно данным специализированных органов прибыльные субъекты отечественного 
бизнеса под разными предлогами уходят от полной уплаты налогов, в том числе путем 
вывода отечественного капитала в зарубежные офшоры. 

На расширенном заседании Правительства 8 февраля текущего года Президент 
поручил Правительству в двухмесячный срок представить предложения по возврату в 
страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. 

В налоговом законодательстве Казахстана еще с 2018 года присутствует норма о 
налогообложении контролируемых иностранных компаний (далее – КИК).  

На что следует обратить внимание? ОЭСР в рамках реализации Плана действий по 
борьбе с размыванием налоговой базы и выводом прибыли из-под налогообложения 
разработала план действий, которые позволят свести к минимуму создание схем вывода 
капитала из страны. Суть данных норм такова: обложить налогом иностранные компании, 
принадлежащие резиденту Республики Казахстан, если эта компания не платит налогов за 
рубежом. 

Большинство развитых стран имеют в своем налоговом законодательстве нормы 
КИК, такие как США, Россия, Англия, Германия, Япония, Китай.  

По оценке специалистов ОЭСР, казахстанские нормы отвечали всем 
международным требованиям. Однако сразу же после принятия данных норм ввели 
двухлетнее ограничение на конвенционные страны (55 стран). Таким образом, данные 
нормы не распространялись на те юрисдикции, в которых как раз и происходил вывод 
капитала.  

После данные нормы подверглись еще изменениям, а именно были дополнены 
необоснованными льготами и переходом от эффективной ставки налогообложения к 
номинальной, тем самым окончательно превратив данные нормы в неработающие.  

Так, эффективная ставка налогообложения выявляла компании, принадлежащие 
резидентам Казахстана, у которых налоговая нагрузка за рубежом не превышала 
10 процентов, или такие компании вовсе не платили налогов. 

Номинальная ставка налогообложения – это ставка подоходного налога по 
налоговому законодательству иностранного государства. И если номинальная ставка 
налогообложения составляет более 15 процентов, то нормы контролируемых иностранных 
компаний не работают независимо от того, платит компания налоги или пользуется какими-
либо льготами, преференциями либо находится в специальной экономической зоне. 

Вместе с тем согласно итоговому отчету ОЭСР за 2015 год рекомендованным 
подходом для определения КИК является использование эффективной ставки 
налогообложения. Тем самым далеко не хитрые схемы уклонения от налогообложения 
путем вывода денежных средств на счета иностранных компаний, которые находятся в 
низконалоговых юрисдикциях, беспрепятственно продолжают существовать. Профильные 
министерства инициируют нормы в Налоговый кодекс, чтобы потом их приостанавливать.  
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Считаем, что данные нормы необходимы Республике Казахстан для защиты своих 
активов. Для честного бизнеса за рубежом, который не ищет схемы уклониться от налогов, 
данные нормы не создают проблем. Эти нормы создавались не только для того, чтобы 
принести в бюджет колоссальные суммы, также они должны были создать условия по 
препятствованию выводу капитала из страны. Сейчас эти нормы не работают, что создает 
условия для вывода капитала из страны. А с учетом недавних событий, произошедших в 
Казахстане, вывод капитала только ускорился. Так, в январе текущего года банками второго 
уровня было отказано в проведении трансграничных платежей 248 раз, что в 2,4 раза 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года и в 1,4 раза больше, чем в декабре 
2021 года. 

На вышеупомянутой встрече с представителями бизнеса Президент озвучил: «Нам 
нужна новая налоговая политика. Политика без «подводных камней» и отраслевого 
фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и Правительству».  

Құрметті Әлихан Асханұлы! С учетом вышеизложенного просим срочно исключить 
все необоснованные льготы, возобновить действие норм о налогообложении 
контролируемых иностранных компаний, в том числе вернуться к использованию 
эффективной ставки налогообложения. 

Құрметпен, депутаттар Бекенов, Перепечина, Трұмов, Дүйсембаев, Мәкежанов, 
Карплюк, Нұрғалиев, Орынбеков, Шелпеков». Рақмет. 

 
ТӨРАҒА. Рақмет. 
Құрметті әріптестер! Басқа депутаттық сауалдар жоқ. Осымен Сенат отырысын 

жабық деп жариялаймын. 
Баршаңызға рақмет. Сау болыңыздар. 
 
ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 
 
 
 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ 
СЕНАТЫНЫҢ ТӨРАҒАСЫ М. ӘШІМБАЕВ
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